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A. Forsøgsarbejdets omfang og betingelser for
planteavlen 1978.

Af Jolls. O/e,\'""

l. Forsøgsarbejdels omrang. Ol'eTSigt Ol'er !orsøgsopgul'erne

De landøkonomiske foreningers forsøgsarbejde pI Anlal
plantcavlsområdct gennemfufe!> under ledelse af f~, ""Landsudvalgct for Planteavl.

Opga\'crne drofles og tilrcllelægges desuden i en Artt'T og sorter

ræHe lckniske underud\'alg, der bl.a. varelager koor· Vintersæd. ..... ....... . 278 7.2
dineringen med andre forsog!l\'irksomhcder. Vårsæd 1217 31.3

Arbejdel har i 1978 hafl Cl særligl stort omfang. J>åle· Æncr og hestebønner ... .. 7 0.2

des ..om det fremgår af følgende opSlilling.
Induslriafgrøder SS 1.4
Kartoner. roer. majs og gnr.. 137 3.5

1694 43.6

Alltal forsøg Godtllllgs[orsog:
Afprøvning af flere næringsstoffer. 92 2.4

J)lIanu S/ZlIand >'0 loll.-Fabter Bornholm lait Særlige forsøg vedrørende:
Kvælstof. 613 15.8

1966 25RO 816 sn 204 78 4206
Fosfor 48 1.2

1967 2728 869 52R 242 86 4453
Kalium ........... 23 0,6

1968 2756 799 486 221 104 4366
Magnesium og mikronæringsstoffer .. 7Y 2.0

1969 2699 875 47R 250 88 4390 Kalk m.m. 58 1.5

1970 2424 853 516 237 82 4111 913 23,5
1971 2262 R63 SOS 255 77 3962 Andre forsøg:
1972 2261 RII 481 286 111 3950 Sædskifte og afgrødevalg 68 1.71973 2213 736 487 263 113 3812 Bekæmpelse af ukrudt .... 331 8,5
1974 2239 741 461 291 103 3835 Bekæmp. af sygdomme og skadedyr ... 484 12.5
1975 2148 734 456 281 91 3710
1976 2162 735 463 269 107 3736

Jordbehandling . _... ............ 156 4.0

1977 2056 768 470 277 104 3675
SAning og plantetal .. ......... 158 4.1
Vækstregutcring 58 1.5

1978 2193 802 483 2R4 123 3885 Forskelligt 23 O.n
pet.
1978 56.5 20.6 12A 7.3 3.2 100

1278 32.9

lait gennemførte forseg 1978 3885 100

Der er i 1978 i alt gennemført 3885 forsøg. hvilket er
210 mere end ~ret i forvejen.

Baggrunden for denne forøgelse af forsøgsarbejdet!>
omfang er naturligvis, at mange aktuelle problemer har
trængt !>ig p~ til belysning. Der er således påbegyndt
omfattende forsøgsserier med vintcrb)'g, og af andre
vigtige Il)C opgaver kan nævlle~ forsøgene med pro
duklionss)'stcmer i hvede og med systemsprøjlning i
byg og hvede.

Forsøgcnc~ fordeling på de vigtIgste hovedopgaver
fremg.h af følgende oversigt.

Afprøvningen af arter og sarIer har beslaglagt 1694
forsøg mod 1491 året i forvejen. Grunden til denne
stigning er dels. at et Slort anlal af sortsforsøgene er
gennemfcrt som dobbcltforsog både med og uden 'i)

stemalisk svampebekæmpclse, dels al en del af vinter
bygforsegene findes I denne gruppe.

Antallet af gødningsforsøg er gået næsten 200 tilba
ge. medens gruppen .Andre forsøge er forøgel lilsva-
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Fra arbeJde' med
regnormePfOJdttel p4
Fonepprden Goo.!lllib

rende fra 1079 li11278. Indenfor denne gruppe er del
især a"tallel af fOfsøg med bel..æmpelsc af s)gdomme og
skaded)r. der er forøget. hvil"c! sk)ldes. al forsøgene
med produklionssystemer i h\'ede i<>aml en stor pan af
vinterbyg(orsøgene er medregnel her.

Som lcd i forsøgsarbejdet p~bcg)'ndtcs i august 1978
nogle specielle undersøgelser i form af 2 projekter. Del
cnc, der har en varighed på 17 måneder, belyser efter·
"fgrødernes kvælslofudnYllclsc. bl.a. i relation lil ri .. j·
koen (or udvaskning af I.. ...ælslof. Ocr andel. som løber
over 6 måneder. omhandler muligheden for udn}tlelse
af naturhgt forekommende s\ampearler til forbedring
af pianiernes fosforfars) ning. Dette projekt gennem
føres i (orlsætlelse af de IO....årige forsøg med ,ehel·
virkning mellem kvælslof. fosfor og kalium. ,om blev
af'ilutlel med IO. for~øgsår 197ft

"hert projekt gennemføres af :! nyuddannede
cand.~icnter,og ledes fra Landskontorct for Planteavl.
Analysearbejdet udfores p-å Århus Universitet. Pro
Jekternes okonomiske grundlag tilvejebringel<o vcd. at
Staten bctaler den del af proJektdeltagernes Ion. der
'\i'arcr til maksimal dagpenge'iats. samt anal)seudgifter
mv. Resten af lønudgifterne dæUe!l af midler. som
firmaerne .""orsk Hydro. SlIperfm a s og og Da,lS/"
Lam/brugs GrOl'l'(lrese/skab velvilligt har stillet til ra·
dighed for Land~kontoret for Planteavl.

Kvæh,tn(projektet gennemføres på Forsøgsgårdcn
Godth:'ih i Skanderborg. Iler arhejder i øvrigt også an·
dre fra Arhus Universitet. ncmlig en gruppe på 3 hinlo·
gistuderende. der gennemfører ('Il under<;ugclse til bc
1)"lllng af virkningen af forl!lkclligc ~"dninger bl.a.
n~dcndc ammoniak - pa regnorme bestanden i jorden.

Der er igen i 1978 mootal!et en het)dnmgsfuld øko
nomisk stOlle til for'iog'iarhCjdct fra Dunmurk.s F:r·

h,'ervsfond og direkte fra landbrugsministeriet gennem
Londbntgets Samrdd for forskning og forsog. Desuden
er der !det \'ærdifuld hjælp til arbejdet fra prh'atc fir·
maer og fonds, dels ved direkte okonomiske til..kud,
del'i vcd at der er stillet gødninger. kemikalier. udsæd.
fro og maskiner m.m. til rådighed.

ForMlg<;virksoll1heden udtaler sin erkendtlige tak for
dcn støtte, der. ledes på forskellig vi!l er ydcttil arbej
dets gennemførelse.

I de følgende afsntt redegør de enkelte landskonsu
lentcr for resultater fra forsøg og undersøgelser gen·
nemfcn indenfor deres respektive arbejdsområder For
at gøre o\ersigtcn så overskuelig som muligt er de store
ho\'cdtabeller med enkeltforsøgene iHe medtaget her,
men meddelt i et særligt tabelbilag.

Forsøgenes hovedresultater er anført i tc\..stlabeller i
uvef1\lgtcn. I hO\ederne af disse tabeller er i parentes
anført nummeret på de tilsvarende tabeller i tabelbila
gel.

2. Klimatiske vilkår.
De klimatiske betingelser er på mange måder afgo

rende for landbrugct!<. planteproduktion. Denne afhæn·
gighed blcv markeret stærkt i 1978, hvor vilkårcnc i
usædvanlig grad var en blanding af godt og ondl. og
hvor betingelserne varierede overordentligt stærkt fra
egn til egn.

il. Temperatur.

Qpl)sninger om tcmperatur og antal slll~kinstimer er
pa g.rundlag af Meleorolog.isk Instituts målinger \ 1M i
folgcnde opstilling.



uns ICmper~'UI Anlal ioOls~1Rs"mC"1

1977-78 nolmal 1977-78 normal

Novbr. 1977 5.7 4.9 59 42
Decbr. 1977 2.9 2.1 19 28
Januar 1978 1.0 .;-0.1 22 41
Februar 1978 -:-2,4 .;-OA 50 65
to.,·lartS 1978 2.4 1.6 90 127
April 1978 4.8 0.1 171 181
Maj 1978 11.2 I 1.1 264 256
Juni 1978 14.7 14.4 240 257
Juli 1978 14.2 10.5 178 247
Augusl 1978 15.5 16,2 209 211
Septem-
ber 1978 11.7 13.0 115 166
OklOhcr 197 9.7 .0 89 98

Vinteren 1977-7::1 var l hcg)lldelscn mild. llIen slul
Icuc med Slore <;ndalu og hård froM, ~om bC\'lrkcdc. al
gennell1~llitstelTlpcraturcllhleven smule under normal.
November og december havde mildt og fug ligt vcjr med
lemperaturer over normalen. Del 'Iammc gælder Janu
ar, hvor vejret ovcn'eJefHIl' \ar diset og lagct med "må
tcmpcralUrud.<i\'ing oml...nng fr)<iepunl...tet Der vtlr I...un
l d"gn med mak<ilmumlempcralUrcr under (l grader
mod normalt 9.

Februar hle\' I...okl med h)pplge l'>ncfald. f\1;lnedens
genllt:lIIsnilstempcralur var. som del frerugår af tallenc,
2 grader under normalen. Oml...ring d. 17.-2 I. indlraf en
periode med klan \cJr og meget <;lon: tcmperalUrwing
runger, Idet en I...rafllg ,olopvarllll1lng om dagen ble\
dtcrfulgt af u<;ædvanltgt la\'e nallemperaturcr - mange
'Heder -:- 20 til 2:l grader og lokalt ned lil 16
grader. Kuldeperitllkn blev omkring den 23. an"'t af
hlæ'l og udbredt sncfalLl og eflerhanden mildere vejr.

Fm~tc halvdel af mar" havde forholdsvi'l jævne tem
peraturudsving med en del nattefrost. filen fra midlen af
m<incdcn forel...om en fur <'trstiden u-.æd\anlig kold
nordlig luftstrøm, der bln efterfulgl af ~nc. \01 og
"Ireng naltcfro"t. Dcl c!!entlige forar"t'jr lod \enle pa
lilg III efler pttsken, der faldt i sidSle ugc af maris

Apnl måned ble\ o\etvCjende kolig og IOr. I første
halvdel af maj var dcr en del naltcfro"L mcn der var
ogs. dage med ret varml \'cjr. Ved m!lnetlcn!> !>Iutning
gil\ et 'Itabilt højtr)'1... solrigl og megel \larml \'ejr, der
holdt l'l1 uges tid ind i Juni. og som en overgang havde
karakter af en hcdch(llgc. Rc!>len af denne måned fik
ulitadigt ....eJr med temperaturer \lte!>elltligt undcr tiet
nurmale.

Væl... .. tperioden o\'er C:I h uger fra for<il l Juni lil sid<il f
Juli I...an karakleri:.ere!> ~om usædvanlig I...olig. Idel an
tallet af solskinstimer og middeltemperalurcn 1<1 megel
umJcr normalen. Kun de 'iid<ile 4-5 dage l Juli ha\de
egcnlligl sommervcJr med sol og varme. der fOTl~lIc

nogle dage ind i augu'll mcd temperaturer på op imod
JO grader.

Augu!>t og septemher ga\' ellers ho\'cthagcligt 1...011801
Vejr med middeltemperaturer under normalen.

I uktober var der /lallefl Iii den 2. udbreut naltcfro!>t
ved ,Ialiollcrnc inde i luntlet. men vejret blev senere
dumineret af lune luftmasser fra <;yd- og syd\'c'It. !\um

7

den 12, resulterede i. al der lcd SI. J)nde\'ad kunnc
konstaterC\ en temperatur på 14,1 grader. h\ill...el er
den hidlidige \'armerekord for en ll"'tobcrdag,

b. Solskinstimer.

I op,tillingen foran er fnrudenlcmperaluren ogsa \ i~t

antallet af rn:\nl'dlige solskim.llmer. Del vil se'>, Ht alle
ilrctl> m;'tnedcr med undtagebe af november og maj har
haft færre ~Ilbl...instilller end normalt. Maj måncJ val"
nogenlunde normal med et lilie mcr,l...ud af solll111er.
men foråret \'ar som helhed rel l'>olfalli801 ml'd 525 MlI
timer mod normal! 564. Forsl...ellcn er dog endnu 'lurre
for de tre sommermåneder. der ~alllmcnl3g1 fil... 617 .!ooI
timer mod normalt 7~5. Heller 11...1...1..' scptemhcr ble\
begun!>liget med mange M)lsl...insl1mer. ug del samme
gældcr o"'lubcr, .!lom dog ligger nærmere del norlllale

c. Nedbør og fordampning.

I tabellen !>itle 8 er gi\'ct en oversigt over ned
børsforholdene 11)77-78. O\'cr!>lgtC'n hygger på 1ll3!tll
ger udført af Slatens Planlea\ bforsog på Cl ret ..turi
anlal lokallletcr fordel! o ... cr hele limtlet. men re~ul!a

terne er her sammenregnet for storre geografil>l...e om
råder. Tallene angivcr den malte nedbør og de'udcll
den beregnede \'andbalanec. der fremkommer ved al
træHe den mjltc potentielle fordampnmg fra nedhø
ren.

mm

- 50 '-'-P-,~,'~-n-"-J-'-J-un-'~-JU~'~'~~..-,g~u~'~I'-,~.-p,""''-,o7'~1-'

!'1@. I Arhg~ ~UU1~U,yel ror nedbørsumlcnkml (ne,lhm";' fo",I~lI1pl1U1g)

Hele landet
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Oversigt oreT nedbørsforholdene /977-78

,"or71- "pril Maj JUftl Juli AUIu.st S<p<. Obb Apnl-
mulS 78 akt. 7B

~ g ~ • •
~ ~ •~

i i :g i ] i .. i j i ] i ] i :g i j~

~ ~ ~ æ ~
~ ~ ~~ ~ ~ ~ •

~
~ • ~

~ i; ; ; ; • ; z ; ; ;7 L Z Z z

Nordjyll. 397 19 .,.26 17 +63 97 4 39 +36 75 +1 120 74 46 24 413 +24
0stjyll. 371 15 +38 14 .,.77 65 +31 33 +44 34 +44 102 55 35 17 298 +162
Mid.jyll. 472 20 +23 18 +68 106 22 54 + 17 61 +10 122 78 57 39 438 21
Vestjyll. 508 19 +35 II +81 87 +10 51 +24 62 +16 119 60 61 38 410 +68
Sønderjyll. 431 29 + 17 15 +62 80 + 14 63 +10 54 +27 136 75 46 26 423 +29
Fyn 373 20 .,.22 7 +72 50 +44 50 +25 28 .,.56 109 63 32 14 296 +142
Sjælland 271 8 +47 8 +101 61 +46 58 +29 57 +43 127 68 34 Il 353 +187
Lolland 260 31 +21 II +76 50 +32 62 +19 22 +60 91 46 26 II 293 +151
Falster 268 15 +31 5 +89 42 +51 51 +21 39 +36 116 96 39 25 307 +107
Bornholm 328 17 +35 II +92 45 "'57 73 +6 63 +21 100 44 36 16 345 +151

Gns. hele landet
1978 368 19 .,.30 12 +78 68 +26 53 -:-24 50 +31 114 66 41 22 357 +101
1977 317 81 37 27 -;.-58 48 +42 65 +37 54 +21 54 O 49 30 377 +91
1976 205 23 +26 65 +10 13 +84 26+113 14+105 43 +14 82 58 266 +294
1975 333 62 22 33 +54 14 +91 41 .,.66 29 +78 78 18 39 IO 296 +239
1974 287 5 +66 20 +74 43 +48 86 +10 46 +26 102 53 94 68 395 +104
1973 261 66 16 43 -;.-22 27 +73 61 +44 36 +60 89 31 40 14 362 +138
1972 195 61 18 82 8 68 2 71 +20 51 +31 32 .,.15 17 +10 382 +48
1971 267 27 +20 44 +39 65 +8 56 +47 72 +4 41 +5 58 29 363 +94
1970 296 85 59 35 +46 31 +79 86 ..... 2 36 +37 89 37 109 83 471 15
196~9 264 43 +4 52 +20 53 +36 81 +5 89 16 66 19 78 53 462 23

Den nederste linie i tabellen viser gennemsnilsned·
bør og vandbalance for perioden 1960-69 og tallene her
kan tjene som en slags anormal« til sammenligning.

. edborcn i vintermånederne RO\'cmber 1977- marts
1978 blcv 368 mm. Del er bet)'deJigl o\'cr normalen, og
51 rnm mere end i samme periode sidste år. hvor ncd·
børen også var SlOTTe end sædvanligt. Dc Slore ned
børsmængder faldt især i landets vestlige egne og i
månederne november og marts 1978. l edhørsgen
nemsnitlet for marts blc\' af Meteorologisk Institut målt
til 100 mm. Det er den S1"r~te nedbørsmængde, der
nogensinde er målt for marts måned.

April var rcgnfanig. idct nedbøren kun blcv ca. det
halve af normalen. Også maj måned var usædvanlig tUf
med el gennemsnit på kun 12 mm nedbør.

J gennemsnit for juni var nedbøren nogel over del
normale i Jylland og omkring det normale på øerne.
Det faldt imidlertid kun mcgct lidi nedbør i de første 113
af jun~, og underskuddet på vandbalancen rcgnct fra l.
april var i gennemsnit for hele landet 150 mm. da Scl.
I Ians-nedbøren satte md nderskuddet var storst på
Sjælland og Bornholm med ca. ~OO mm. og mindst I

ord- og SydJ~ Iland med godt 100 mm.

I juli var nedbøren under normalen for hele landet
bortset fra Bornholm. Gennem august fik kun Nordjyl
land og Bornholm nedbør i nærheden af det normale.
og nedbøren kunne Ikke bolde trit med fordampningen.
hvilkel kom til at præge vand balancen især i landets
østlige egne. September var meget fugtig med ned
børsmængder mere end tlJ o\'cr nannalen og med kun 6
nedbørsfrie døgn mod normalt 16. Oktober blev til
gengæld væsentlig mere tør end normalt.

V:rkstsæsoncn 1978 kan karakteriseres som meget
fuglig i det tidlige forår. men i Ø\'Tigt meget ter i forårs·
og forsommertiden. og som meget regnrig i eftersom·
meren.

Vandbalancen vækstperioden igennem illustreres i
fig. I side 7, der viser sumkurver for nedbersunder
skuddet i gennemsnit for hele landet. Til sammenlig
ning er medtaget de fire nærmest foregående år.

Det fremgår af kurven. at underskuddet på vandba·
lancen ikke har været nær så stort i 1978 som i 1975 og
1976. Be\'ægelscrne i vandbalancen minder derimod
megelom 1974 og 1977. Det skal bemærkes. at over·
skuddet på vandbalancen i april måned ikke er medreg
nel. da delle som regel \il forsvinde ved afstrømning fra
vandmællet jord.



d. KHmatiske m linger p.A Forsøgsgllrden GodthAb.

Omtalen foran af vejrforholdene bygger på gen
nemsnitstal for landsdele eller for hele landel, og da der
også er anvendt gennemsnitstal for hele m neder. bliver
der naturligvis tale om grove gennemsnit. som kan
dække over store variationer.

Et mere detaljcrct billede af vækstbelingelserne på
en enkelt lokalitet er tilstræbl i figur 2, som viser vejr
forhuldcne på Forsøgsgården Godthåb i Skandcrborg. l
figurens øverste tredjedel viscs temperaturerne. i mid
ten nedbøren og neder.. ' vandbalaneen.

I"cmpcraturen er vist som gennemsnit af de enkelte
uger. og nedbøren er summeret op ugevi!>.

Vzkostperioden fra arni td oktober er Især præget af
den rmge nedbør i for~rsmånederne. den store nedbør 1

~ptembcr og den lan~ M)mmertempcratur.
Vandbalancen udm:crka ~ig \ed. at der på et tidligt

lidspunkt cr el betydeligt underskud. altså Stor for ..kcl
mellem nedbøren og den målte potentielle ford3ll1p
ning. Delte forhold blev "el1ert~ gC/lllern juli og augu!>t
mere normalt. !>åledcs som dct vil frcmgå af figur 3.
hvor v31ldbalanccfiguren for 1978 er sammenstillel
mcd kurverne fra de 6 forudg ende år. Vandbal.mcen
for 1978 har da ogsil 1 denne illustration en het)delig
lighed med 1977 og 1974. og desuden med 1973. der
og er vist her.

e. Vindforhold.

December måned ha\dc ell del dage med .'>Iofl1\\ejr.
der kulminerede juleaftensdag med vindst)r~e omkring
10 fra sydvcst. De nvrige vinterlllåneder forløb uden
særligt høje vindstyrkcr. I april og maj forekom uroligt
vcjr med vindstyrke over 8 kun lokalt og rel kortvarigt.
Omkring og efler ~åning gav den tørre hlæ~1 fra øst og
nordn-a (Jog i noglc cgne tilløb til jordfygning. og i en
del tilfælde også til begrænset skade på nysåede korn
marker

I d;:tgene 26.-27 apnl ..amt 1.-7. maj \'M der ~prec.1t
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og undertiden rct kraftig jordf)gOlng I Ve!>l!>jælland. på
F)n. i det s}dhge Falster. på Djursland. 1 Himmerland
og i Vend..)~!tel De stærkt ud..alte umråder i ~fldt- og
Vesth lIand bln l år kun i ringe omfang berort af jord
fygning.

Omknng 9.-11. maj og igen den 10.-11. juni var der
kraftig blæsl fra vest og sydvesl. som stedvi!> medførte
vinds lid og mekanisk skade p, bl.a. roeplantcr og rap!>.

En kraftIg ..torm forekom den 25. augu!>t. og i sep
tember havc.Je vi meget uroligt Vejr med kuling og t.tonn
i nere perioder. stærkest den 15.. hvor lier med nord
vestlig vind hlev registreret vlndst)rke 10. Stormene
forårsagede i den vanskelige host i mange tilfælde ct
bcl}deligt tab i form af aksafknæ~lIl11gog kerne"plld.
O oktober havde i perioder ret urohgt vejr ovcr
'lIme dele af landet. bl.a. den :!~. og 25.. hvor vinc.J't}r
koen nåede op om~ring 9. s\'arendc ul en \'indhaslighed
på 21-2~ meter pr. ..ckund.

3. Arealan,·endelse.
Landbrllg~lIrealels benytlebc 1978 vise.. i dcn føl

gende tabel pA grundlag af en forclnhig opgørelsc Ih
Danmark~ Statislik.
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Det samleJe landhrug...areal er I 1978 Opgjort til
2.919.000 ha. hvilket er R.OOO hil mindre end året i
fOf\Cjcn. Hvis man betragler tallene for de nærmest

Landbrugsarealf'ls bell)'uelse. 1000 ha

KOTllueakl
19SO-~4 1913 1914 1915 1976 1977 1915·}

Vinterh\'.

1
79 91 83 81 106 102 115

Vårhvede 31 17 11 11 14 9
Vio\crrug 131 37 41 45 66 81 80
Vårrug 5 4 4 6 7 7
Byg 561 1445 1437 1443 1478 1517 1569
Havre 162 119 122 111 98 78 62
Blandsæd 277 23 18 15 12 Il 8
Korn ialt 1311 17621733 1720 1787 1811 1850

Bælgsæd 9 4 4 4 3 4 4

Kod(luglarcalet

Kartoner 104 32 33 31 35 38 37
Sukkerroer

til fabrik 66 63 67 86 l:l5 S5 79
Bederoer

til foder 211 154 151 151 150 146 134
KMrocr 192 32 29 29 24 20 16
Turnips og
gulerødder 8 1 1 l l l l
Rodfr. ialt 581 282 281 198 295 190 167

GIlt'~- og 8"mfooerarea1ct

Lucerne og
grønfoder 3S 31 28 16 15 19 19

Græs og
kløvergr.
i omdr. 677 430 441 438 435 389 370

Græs og
kløvergr.
uden for
omdr. 402 318 277 277 267 279 170

Græs og
grønfo-
der ialt 1117 780 74'; 741 727 697 669

Fm· og §pecia1afgrooeart'alt'l

312429522905291529121927 2919

foregående år. finder man stærkt svingende bevægelser
i landbrugsarealet. Disse skyldes først og fremmest æn
dringer i formen for indbcrclning. og skal derfor ikke
tillægges nogen betydning. I 1973, hvor landbrugsare
alet er relativt stort, havde man mcdregnel en del uud
nyuede arealer. byggcmodningsområder og lignendc i
græsarealet udenfor omdriflen. Fra 1974 til 1975 er
landbrugsarealel tilsyneladende stegc!. Forklaringen på
dette usandsynlige forhold er uden tvivl en ændring i
indbcrelningsformen. Fra 1975 gik man nemlig over lil
at udsende !ællingsskcm3ernc direkte til de enkellc
landmænd. dcr således selv forestod indberelningen.
medens Illan tidligere sendte malerialet til kommuner
ne. der lod optællingen foretage ved tæltingsmænd. En
delig har man i 1977 genncmført den ændring. at også
gartneri bedrifter tælles med, ligesom bedrifter med
mindre end U.5 ha dyrke l <lreal i modsætning til tidli
gcrc mediages i tællingcn, for såvidt der finder en vis
produktion stcd på disse småarealcr. J »Landbrugssta
tistik 1977. er tallene for del dyrkede areal~ anven
delse oplyst såvel eftcr den gamle tælling...mclodc som
efter den nye. Dct kan her anæses, at nyordningcn- der
i øvrigt er gennemført som en EF-harmonisering - har
medføn en forøgclsc af landbrugsarealet på 21.000 ha i
1977.

Det fremg<'lr i "vrigl af tabellen. at det samlede korn
areal er forøgel med 29.000 ha eller 1,6 pet. Der er sket
en vis forskydning kornartcrnc imellem. idet arealerne
med hvedc og byg cr forøgede. medens arealcrne med
vårhvede. havre og blandsæd er formindskede.

Det samlcde rodfrugtareal er formindskct med
23.000 ha eller 8 pet. Nedgangen gældcr alle rodfrugt
aner. men ikke i lige høj grad. KartoffelareaJet er såle
des kun formindskcl med 2 1/2 pct.. mcdens nedskærin
gen i del i forvejen beskcdnc kålroeareal har andraget
hele 20 pet. Nedgangcn i arealerne med ~ukkerroer til
fabrik og bcderoer til foder er henholdsvis 7 og 8 pet.

Også græsarealet er formindskct. nemlig med 28.000
ha eller 4 pet. Nedskæringcn falder nogenlunde ens
med 5 pet. på græs og klø"crgræs i omdriftcn og 3 pet.
på græsmarks.'\fgrøder udenfor omdriflen.

For frø og spccialafgrødcr foreligger der endnu ikkc
detaljerede opgørelser over are<llfordclingen for dc en
kclte arter. Mere sUlllmarisk viser tabellen. at arcalerne
med frø lil udsæd er steget mcd 8.000 ha eller 9 pet., og
ganske 5<1mmc stigning har i øvrigt fundet sted for are
alerne med industrifH'. Arealerne med gartneripro
duk ler og andre speciel Ic afgrøder er næsten uændrede.

En del af arealernc mcd de egentlige landbrugsafgrø
der ligger på de nævn le gartncricjcndomme. Det frem
går af »Landbrugsstatistik 1977«. at dCI i 1977 drejede
sig om ca. 5.000 ha mcd korn og Cil. 600 ha med kar
tona. Arealet med egentlige gartncriprodukter på
dis.se cJcndolllme var ca. 14.000 ha. Andre afgrøder
end de her na:vntc ble" ikke dyrket i s<1 stOrt et omfang,
at det !tpiller nogen rolle for vurdcringen af statistikken
\ed ovcrgangen fra <.len ene til den anden tællingsform.

29

50

49

1

95 113 128

12211

4 3 O O O 1]
l

17 8 7 8 5 4[
18 41 53 53 30 351

l l l l 1 2J
11 3 4 4 4 41

l 43 44 67 41 3~t7 7 16 2 l
9 11 Il Il Il 26\

11 4 3 4 4 4!

Brakarcal
m.m.

Frø- og spec.-
afgr. ialt 91 109 136 147

Samlet land
hrugs

areal

Rodfrugtfrø
Græsmarks-

bælgplJrø
Græsgrø
Havefrø
Vinterraps
V~rraps

Sennep
Gartneriprd.
Andet



4. Forbruget af handelsgødninger.
Landbrugcb anvendelse af handelsgødning i 1978

(gmJnings. ret 1977-78) og de nærmc:-.l foreg5cndc år
fremgAr af fulgendc:

Godningfforhmgl't

1%1' l'lf.r.
_", _711 IlJ1~ 197~ 1'l7tl 19/i 1'1711

1000 l \J 1-1-1 232 30$ 300 .nt) 350 37-1
rwa:m
Kalks..1lpcl 73 22 -I 3 3 2 2
Kalkamm"llp. 6 12 II 8 7 IO S
R ammull. IJ 31 32 35 -II 36 36
NPK·godn 3 ~3 51 53 -19 51 52
Andre N -gødn. 1 2
l (lilO l P 55 55 68 50 56 59 hl
Procent:
Supcrfu,ral 2h 12 -I -I 7 II <)
PK-godn 7(1 50 -1-1 38 -13 38 .19
NPK-godn 3 38 51 58 50 51 52
IO(}(11 K 153 150 17<) 132 1'-2 139 1-17
Pron:1If
Kaligodn. 25 111 I 1 J -I -I
PK-gøiJn. 71 51 -Ih -III -16 4-1 -1-1
:"JPK·godn J 38 53 5l} 51 52 52

I ..arnmcnhgnmg med del fnrt:'gåendc ar er gud
ningsforhruget steget. nemlig med 6.l) pet. for k\æl\tof.
",n pet for fosfor og 5.7 pct. for I-alium.

I gCIlIl('IllSnil for helt: landel hlcv Jer pr. ha anvendt
[21:! kg k\'<t'l~tof (N). 21 kg fosfor (P) og 50 kg
kalium (K)

Furddingcn pj de for!>J...cIligc gndning!!lt)pcr er ret
ua'ndrct fr'l 1977.

5. De enkelte afgrøder.
Va:~'1tbctingel'ier[lI: for dc ell~cltc afgrnder i 197H

omtale ... I det følgende del.. på grumJlag af planteavb·
k{ln:-.uICl1tcrnc~ indberetninger og hcmærkninger i for
bintlche med fur~øgcncs gennemførel"c. deb på
(!rundlag af egne notater.

Udb) tIetallene er modtaget fra Danmarh Stalistlk.
og de må betegnes som foreløbige. da den endelige op
gørelse endnu ikke forchggel

a. Kornøfgrudcrne.

Villlt'r5t"tlefl blev de nestc. men iUe alle steder, !!Itiet
nogenlunde rellidigt I cftertlret 1977. Det \'ar p~ nogle
lo~ahlcler vanskeligt eller UI1Iu1lg1 at pinje på grund af
tnrl·,e. og under, danne forhold blc\ vintersæden sået
eftcr npharvning eller fræsnillg

Interessen for vintcrbyg. der blu!lsede op gennem
lørkeårenc. var forIsat ... tor, og der blcv på dispensation
tilsået C.l. 1000 ha på 381oka!ltcter rundl i landel. ""Ian
opn r hen'ed en afprmning af vinterb)ggen under
praktl'.kc forhold. og desuden ftlr man mulighed for at
gennem fore eksakte forsøg med spørgsmål i relation

II

med vlIlterb)'gd)rkning. I denne forbindelse er iUe
mlll(ht risikoen for ovcrforl>C1 af smilte med meldug og
l'u~tsvampc fra vinterbyg Iii vårbyg af stor inlerc~~e.

Villters..'l~den overvintrede som helhed godl. bort~et

fra stclh'i~ og plctvis angreb af sncskimmel i rug og
\ ifl(erb~ g

StllllflKell af lurjæd ble\ almmdelig\'is p:\bcg} ndt I
fm'te uge af april. og de nc,le arealer ble\ lil!>-.1et fra
IO, til ::!O. april. Vejret var ret '1labl1l. men jordernc var
længe om al ltafdrænea.. ~:'I man i mange tilfælde måttl'
kore uL!cn om \':'Ide eller hgl'frem \andf}ldle la ... ninger I
markerne, Valll.JcI blev her (lftc ~tåcnde til langt hcn på
furarel ltOm iIIu<;lralu)Il <lf cn mangelfuld dræning.

Jorden \'ar meget vnd efter Jen <;tore ned bor I mart,.
men torrede hurtigt i O\crOadcn llIeJ den koll.k ug
Hlrre hlæ... t i april. Jorden forblev 'i,t\ledc!> tung og uhe
J..\l'l1l l dybden. og del \ar ph "'\<L're jordtyper alnllnde·
hg\l'" \<lnsJ..di.e1 eller umuligl at frcm ... til1e Cl godt ....1·
bcd FremSplTlngen ...ar undc:r sådanne forhold meget
mi.ln~dfuld. hvilket pra.'gede ad'iJ..illlge marker langt
hC'n I \æk ..t~!>Onen, og l-.ær \ar mange lef'o.k'<'irllnger.
h\'or betlOgelscrne ha ... de været vanskeligst, etlml !!I) Il

1';\ de leltere jorder, h\'(lr forholdene omkring stilling
haHIC' værel bcurc. \ar frem ...piring og \ækst mcre /lor·
mal. men afgrøderne var Jog stærkl ba:mmeue af kulde
og blæst. Dertil kom omkring midlen af maj ondartet
nallcfrost. der nogle !!It eder. i 'WCr pa løs. 13\ JOHI. helt
s\ed afgrøderne af. Alnundelig\ls fOf\lOdcr \;\rS..1:den
en 'tadan fro·mkade. men del 'ar ikke altid tlif,ddet I
197X,

Under de ugunstige bctingel~er \';.IT bu ..kningen i
flHste omgang ringe. Varmen omkring 1. juli re Ilede
dng noget på delte forhClld. mcn samlidig bcgyndte 1m·
ke ;11 gøn.' 'iig gældende. flmt i sandJordsegncllc og sc
nefl' også pli bedre jorder I 0slJ)lIand og. pli Ocrnc
Omkrmg midten af juni \'ar der i nogle af de lelleo;lc
'1<lnJJordsområder lagt op til et tnrkeJr. der dog de ne·
'tIC ~teder - men bekfagehg\is iUe alle - ble, af\ærgct
Illl'd regnen. dl'r :>alle ind omkring Set. Hano;.

Dc betydelige regnmængder, der faldt over hek
landet 'iidst i juni og for"l i juli. ændrede totalt billedet l
J...ofllmarkcrne. P;\ de slærkt tørkeramte arealer. og
hmr ...piringen I ferste omg.ang ha\'de værel mangelfuld.
fremkom efter regnen et 'ilorl antal gronskud. der bc
\ IrkelIe forsinket og ucn .. modmn~. men som alligncl
som forholdene ud\iklellc ... ig i mange tilfælde var
llIed\-irkendc tilct rimeligl ud b) Ile. Den felgende lange
pcmx..lc med køligt vejr og hyppIg regn gav nemlig mu
ligheder for en god kerneud\ ikling, ikke alene i de felT"l
gennemskredne aks, mcn og.. i gron...kuddene

5J..lu!ed\rSllflgreb forekum ret almmdcligt i lOTllmar
kerne, men sjældent i hel ondarlet grad. Bladlu ... fnr·
voldh.' nogen skade I h)g. n~r angreb forekom. uden at
bckæmpebe blev sal llld Og~å i hvedc forekolll blad
lu,angreb, der dog. allllindclig\'i'i var ......age og udcn he
t~dmng for udbyllel.

Kornbladbllfcn~ laner regne... normalt for rel u... ka·
dellge, men i 1978 fnrdom de i nogle tilfælde I ct ,ol

dant omfang. at der blc\ ...at en bdæmpcl'te IOd
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Udbytft?t af kornafgrøc/ernf' er efter en foreløbig (Jp
gøreIse fra Danmarks Statistik vi ..t l følgende opstilling.

Dc vanskehge høstvilkår mcdførle naturligvis stærkt
forøgede hostnings· og tørringsomkoslningcr. og da der
desuden forekom storm og hagl på mange lokaliteler,
skete der også betydelige lab i form af afkncrkkede aks
og kernespild.

Praktisk taget ah del høstede korn måtte over tørre·
rierne og ofte med \'andindhold på 20-30 pet. eller
mere. T0fTingskapaciteten var langl fra tilstrækkelig. og
det var derfor uundgåeligt. at der skete væsentlige kva·
Iitetsforringelscr i en del af det høstede kom. Under
sidste del af heslen skete forringelserne ohe allerede
før høstningen. nemlig i form af spiring. navnlig i leje
sædsmarker og marker med udlæg. Adskillige kornpar
tier må Ile således kasseres til anvendelse som maltbyg.
"rødkorn eller sædekorn.

Endnu ved udgangen af oktober var mange korn
marker uhøsfcde. En del kornafgrøder. især med udlæg.
blc\ laget med gmnlhøsteren og anvend! som ensilage
eller presset i piller En del blev efterladl p~ marken og
senere pløjet ned. men del \ar dog meget begrænsedc
arealer

Fil .& PrOttnt ul'l"Sltl kornilrul li IS. loC:p1tmbcr 1918

FrilOueangrebene 'ln« at være i 'iltagende. Angreb I"'" - 7_

forekom navnlig! l de sent såede havremarker og især i
engene. I Nordjylland blcv iagttaget ret stærke angreb
af nemalodcr.

Ukrudlsbekæmpt'/ull var som regel effektiv i korn
markerne, men der forekom en del sprøjteskadc. bl.a. i
form af aksdeformitclcr. ved den kemiske ukrudtsbe
kæmpelse i varmeperioden omkring I. juni.

Komh,well begyndte allerede sidst i juli med vinter
byggen, der herved demonstrerede en af sine fordele.
Høsten af de øvrige kornarter begyndte først en m 
nedSlid senere - omkrmg den :W. august - og skulle vise
sig at blive forbundet med overordentligt store vanske
ligheder i de neste. men heldig\'is ikke alle egne af
landet. Sidst i augu ..t forekom ganske vist enkelte dage
med ideelt høstvc)r. der desværre langl fra kunne ud
nyttes overalt på grund af dct slærkt tvemodnc korn. På
Øerne blev der dog hostet meget hvede i denne peri
ode. og i Jylland fik man klaret en betyddig part af
b)·garealerne. der her modnede før!<lt. Adskillige nåede
imidlertid slet ikke at I.omme i gang med høsten. for
regnen satle ind omknng 1. september. og betmgeiser·
ne var herefter usædvanligt d~rligc. Dette illustreres
ved. at der landet nver forekom fra 20 til 24 dage med
nedbør i september, og ofte var der tale om meget store
regnmængder.

Ved planteav\skonsulenterncs bedømmelse den 15.
september skønnede man, at ca. 25 pet. af kornavlen
endnu ikke var høstet. Betingelserne havde dog været
megel forskellige fra cgn til cgn. I Nordjylland stod der
således på delle Ildspunkt kun ca. IlJ-20 pet. af kornet
uhostct på marken. mod 50-60 pet. i del østSjællandske
område. Situati(men illustreres af konel figur 4.

Ved udgangen af o;eptember ~"unnede man. at der for
landet som helhed endnu var lO pet. uhustet korn på
markerne. Situallonen var stadig megCl for!<lkellig i
landets forskellige egne. I hetydelige områder bl.a. i
:"Jord- og MidlJ~IlMd \ar man p:i delte tidspunkt færdi
ge med hesten. meJen ... der i Vel>l· og S~d\el>tj~lIand

endnu manglede 10-15 pet V<t'N stod det til l 05t
sj<t'lIand. h\or :\o-w pet af "ornet stadig \'ar uhustet
ved lIldgangen l oklOher Variationen fra ejendom til
eJentlom var endnu ..lorre. end disse tal gi\cr udtr~\"

for. bl::t. fordi ma~\"in..\all(Jnernes \"apaclIcl ikke \ar
lilslræUelig under l,k d:\rligc bCllllgcl<;cr

PJames)'gdomme forekom også rCI udbredt. Meldug
var således almmdeligl forekommende også i egne.
hvor man normalt ikke regner med denne svampesyg
dom. Dcn opl.rådlC Imidlertid rel sent - ikke mindst i
grønskuddene - og skaden vaT <;001 regel af begrænsel
omfang. Knækkerod~)'gen i hvede havde gode betin
gelser vinteren igennem. men angrebet blev moderat,
sikkert pll grund af forårslorken. Der bIc" i 0vrigt i
mange tilfælde gennemfør! en bekæmpelse af knække
fodsygen.

Stribesyge i byg var heldigvis en sjælden foreteelse i
1978, formentlig fordi man igen er inde på en forsvarlig
a(sva mpni ngspra ksis.



Udb)'ue af kumafgrøder

MiIl hkg kerne
1950
-54 1972 1973 1914 1975 1'}7(, 1977 1978

Vinterhv. }2 9 4,6 4,1 4,6 4,3 5,1 5,5 6.2
Vlrhvede . l.J l.J l.J 0.9 0.8 0.5 0,4
VilHerrug l3 1 1,4 \,2 1,6 1.5 2,0 3,0 3,0
V:'Irrug '0,2 0,2 0.1 0,1 O, l 0,2 0,2
Byg 19.555.754.359.751,548.061,462,9
Havrc 8,5 6,4 4.4 4,7 3,7 2,6 2,7 2,1
Blandsæd 7.6 1.1 0.8 0.6 0,5 0,3 0,4 0.3

41.6 70.766,372.662.558.973.775,1

Genncm~nl1sudb~tlc.hkg kClnc pr h;1

Vinterhv. } 46,245.4 55,8 53,6 48,7 54,4 53,8
Vlrhvedc 36,53<\.140.446.541.1 37,5 3<\.8 38,6
Vitlterrug} 36,733,737,1 32,629,836,737,6
VlHUg 23.9 33.533,1 32.1 33.426.233,737,3
Byg 34,3 39,<\37.6 -lU 35,8 32.5 40.2 -lO. l
Havre 32.3 39,234.4 38.8 33.0 2<\.9 34.8 33,8
Blandsæd 27,1 36,332.1 34,S 31.3 26,6 32,3 34.4

Gns. for
alle arter 31,7 3Y,S37,7 41.9 36,3 33,0 40,5 40,6

Dc! samledc kornudbyltc cr cher denne fureløbige
opgørelse 75, I mil!. hkg kerne. Det er 1.4 mil!. hkg
eller knap 2 pet. mcre end i 1977, hvor vi havde den
hidtil største kornhøst beregnet som samlet mængde,
Og5:'1 de gennemsnitlige udbytter pr. ha er vist i tabel
len. Man finder her, at gennemsnitsudbynet pr. ha af
vintersæd og byg er højt. medens havrc og hlandsæd
ligesom de nærmest forcgdcndc år har givet cl rct lilvt
udbyttc. I genncmsnit af det samlede kornareal er ud·
byttct beregnet til 40,6 hkg kerne mod 40.5 i IY77. I
1974 - som 1978 i "vrigt pd flere m:'lder kan minde om
- var uet genncmsnitligc udbyue pr. ha højere, nemlig
41.9 hkg pr. ha, men på grund af det mindrc korna real
v,lr det samlcde ud hytte af kornnfgmdcrne lloget
mindre, nemlig 72,6 mill. hkg.

Ocr blev altså i 1978 opnåct den hititil størslc korn
høst i Danmark, men heklageligvis blev kvalitcten af en
stor del af høsten væscntlig ringere end normalt. lige
som såvel høstning ~Olll behandling og opbevaring har
været forbundet med ~tore omkostninger.

Ha/ulIu/byt/el er medtaget i tabellen over det samlede
høstudbyIIe side 16. Det cr foreløbig anslået ti19,5 mil!.
afgrødeenheder. hvilket er l R pet. mindre end året i
forvejcn, men samme ~t0rrelsesordcnsom i de nærmesl
foregående år. der var stærkt prægede af tørke.

Også halmbjærgningen var forbundet med mcget
store vanskeligheder, idel der i høSlpcriodcn kun fore
kom få sammenhængende tørvejrsdage. hvor man før~t

og fremmest koncentrerede sig om at få kernen bjærgct.
Helt hen sidst i oktober var landskabet i mange egne da
og!J prægel af våd!. ubjærget halm, der som regel var
gennemgroet af spildkorn. Afbrænding var almindelig
vis umulig under de fugtige forhold, og snilning og ui·
rekte nedpløjning hlev derfor en almindelig mdde at
skille sig af med det ødelagle halm på. Også meget af
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del bjærgede halm var af tvivlsom kvalitet, som man
noglt: stcder søgte at forbedre og sikre ved ::ullllloniak·
behandling eller ludning. P!l. trods af ihærdige anMren·
geJser under dc vanskelige forhold må man forudse, at
der bliver mClJlgel på halm af acceptabel kvalite1.

Afgrodebedømme/ser og udh)'ueprogllo.\{·r. AfgrøJe
be~tt'lllmebenble\' - i samarbejdc med de lokale plan
teuvlsknnsulcnter og efter aftale med landbrugets ho
vedorganisationer - fort5f1t i 1978 efter sanllllC ret·
ningslinjer som anvendt i de foregåcndc år.

Formålet med bedømmelserne er ikke at fremsæIIe
tidlige høstprognoser, men at forctage en vurdering af
afgrødernes øjeblikkelige tilstand. der udtrykkes vcd
forholdstaL således at tallct 1U0 angiver situatinnen på
det tilsvarende tidspunkt i et normalt år med gennem
snitligc vækstbetingelser og uLlen forekomst af tørke
eller væsentlige angreb af plantes)'gdomme og ska
deuyr m.v. Først. når LIer hen i høstcn forcligger et
rimcligt antal direkte målinger af kornudbyttct fra for·
~og og praksis, beregnes en eller flere egentlige h0~t

prngnn~er.

I IY78 blcv bedømmelserne fur kornafgrødefllcs
vedkommende gennemført Iweranden uge fra før~t i
juni til ~id"t i september. Egentlige høstprognoser blev
p{( grund af den sene høst og de vanskelig! overskuelige
forhold først beregnel megel sen!. nemlig i forbindelse
med vurderingerne LIen I. og den 15. septcmber.

Kornafgrødcrne blev - hnrtsct fra hveden - vurderet
furhold~vist lavl i forsommeren, hvor først kulde og
blæM, "enere lørke prægede den tynde plantebesland,
navnlig i mange vdrs:cdl11arker. Efter at regnen omkring
og efter SCl. Hans havde afværgct den truende lørke og
medført yderligerc buskning og nye ~kuddanneber,

\'Cndte billedet og vurderingerne var hereflcr stlgcllue
gcnncm hele den lange lI1odningspcriodc i Juli og
august. Dette gjaldt dog ikke havre, der hele væk.stpe
rioden igennem blev vurderet lav I.

Ved dcn første l'ge1l1/igp prognose, der blev udsendt
dpll -/. .Hp/ell/ber, bic v det "mnlede høstudb)'l!e vurde
rct til 75,7 mil/. hkg. men Jct blev understreget. at dellc
gode høst resultat kun vil1c: blive opnåct, såfremt h05t
vejret meget snar! forbedredes rauikalt. Dettc skete
beklageligvis ikke, og efter dellllæfte prognus(', der blev
udsendt /8. H'plember. var udbyttet da også faldet lidt.
dog kun til 75,2 mill. hkg.

De/! {fJfsle opgwels/' fra Dal/marks StlJ/i.l'tik. der blev
ud:.cndl dl'lI JO. oklober, vbte et ~amlet kornudbyuc pa
77,9 mill. hkg. Denne opgørelse bygger - ligesom
lan(bkolltorets prognoser - på indberctninger fra
plantctlvlskonsulenterne.

Den endelige h"slOpgørelst' fra DO/JmarÅS SUllis/IÅ er
baseret p~ oplysninger fra ca. 9.700 landmænd. fordelt
repræsentativt i landcts forskellige egne. Efter denne
opgørelsc, der forelå den /9. december. skulle del sam
lcdc kornudb)'tte være 75,1 mill. hkg, altså mcget nøj
agtigt som land.skontorets ::,idste prognose den 18. ~ep

tember. Det samlede kornudbyue blev altså ca. 2 lXI.
højere end i 1977, men som nævnt foran er kornarealet
steget med 1.6 pct.
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Prognoser og opgørelser fTa landskontoret og fra
Danmarks Statistik omfatter kun mængden af korn og
ikke kvaliteten, der i 1978 sted\·is \'ar væsentlig ringere
end sædvanligt.

ligesom rodbrand forekom i mange bederoemarker
under de kolde vækstbetingelser.

Bederoernes vækst var i øvrigt det meste af vækst
sæsonen igennem hæmmet af det kølige vejr, som kål
roerne langt bedre kunne udvikles i.

l.h 73.3 57.0 54,6 53.5 46,7 37,6 52,5 51,5

Udbyl1c af grovfodcrafgredcr, mil!. lI.e.

1950-~4 1972 1973 1974 \975 t976 1977 1978

Udbyuel af rodjTllgt- og gravloderafgrøder er eftcr en
foreløbig opgørelse fra Danmarks Statistik vist i følgen
de opstilling.

Betingelserne for roemes optagning var de fleste ste
der ret gode, idet regnen heldigvis stilnede af ind i ok
tober, hvorefter der var ret farbart i markerne, indtil
der faldt regn og sne i betydelige mængder i sidste halv
del af november.

22,6 21,7 25,2 26,9 31,4 30,2 35,4 30,3
19,9 7,1 7,5 9,0 6,7 5,8 9,5 10,1

Udbytte af karlo(Jcr Ol fabnkuoer. mill. hkl
1950-~ 1972 t973 1974 1975 1976 t977 1978

Udbyttet af bederoer til foder er opgjort til 10,4 mill.
afgrødeenheder mod 12.8 mil!. i 1977. Det er en ned
gang på 19 pet.. der skal ses på baggrund af en areal
nedskæring på 8 pet. Del er altså øjensynligt. at betin
gelserne for bederoedyrkningen har været væsentligt
ringere i 1978 end i 1977, hvor der i øvrigt også blev
opnået et meget højt udbytte af bederoerne. Udbyt
tet af kålroer er opgjort til 1.0 mil!. afgrødeenheder.
hvilket er 23 pet. mindre end Aret i forvejen, men her er
arealnedskæringcn næsten lige så stor, nemlig ca. 20
pet.

Fabriksroerne~ udbyue er opgjOrt til 30.3 mill, hkg
mod 35A mil!. i 1977. Det er en nedgang på 14 pct..
men del bør tages i betragtning. at fabriksroearealet er
nedskåret med 7 pc!.

Udbync/ af ruetop er mere skønsmæssigt anslået til
5,0 mill. afgrødeenheder. Det er omtrenl S8nHne ud
hytte som i 1977, h....or der også var en veludviklet be
deroetop. og væsentligt mere end i de nærmest foregå
ende 10Tkcår.

KaTfojlerlle ble .... lagt fra sidst i april til langt ind i ,maj.
Frelllspiringen og dcn første udvikling var ret langsom

Fabriks
roer
Kartofler

Bederoer
til foder 14.5 12,2 11,8 11.6 10.6 10.1 12.8 10.4
Kålroer 12.2 2,4 2.0 1,8 1.6 1.1 1,3 1.0
Turnips og'
gulerødder 0.2 0,1 0,1 0,1 0.1 0,1 0,1 0,1
Roetop 3,5 5,2 4,8 5,4 4,3 3.8 5,2 5,0
Græs-
marks-
afgr. m.m. 42,937.1 35.934.630.1 22,533.1 35,0

Plamesygdomme og skadedyr forekom almindeligt i
roemarkerne, men generelt ikke i ødelæggende grad.
Angreb af ådselbiller forekom især i Midt- og Nordjyl
land. Bekæmpelsen voldte ofte kvaler. da det er for
bundet mell en betydelig risiko af anvcnde parathion og
Belanal.~anHidig.Bcdelus optrådte talrigt i landets syd~

østlige områder. hvor der ofte måtte !>prøjtt:" 2-3 gan
ge. Såvel bedelus som ferskenlus forekom i øvrigt i
større eiler mindre ral over det meste af lander. Dette gav
sig senere udslag i ret udbredte og ondartede forekom
ster af viru~gulsol. først og fremmest hvor ikke man
havde været opmærksomme på bladlusene og ~al en be
kæmpebe ind. De onllarlcdc virusgulsOlangreb skal ses
på b(lgg.rund af de mange semliggende roe~ulcr. hvor
ferskenlusenc o ... ervintrer. og. hvorfra smlllCn bn brin
ges til roe markerne.

Udover de her nævnte skadedyr og plarlle~ygdomme

var dr.:r mere ~predte angreh af bedefluclarvcr og thrips,

Uk.rudt. Roemarkeme blev i 1978 ualmindelig stærkt
forurenede med ukrudt. Delle skyldtes en usædvanlig
kombination af forholdene: I april og maj var det for
tørt til. at der kunne opnås en god virkning af TeA og
jordherbicider. Da der senere skulle sprøjtes med Beta
nal mod frøukrudt, var vejret for det me!ite meget usta
digt. Dertil kom, at nye ukrudtsplanter stadig spirede
frem i det fugtige vejr i juli-august. og endelig at den
altfor åbne plantebestand gav frøukrudt og kvik
usædvanligt gode betingelser i roemarkcrne. Bcdste
resultat blev opnået, hvor man anvendte et jordmiddel
samtidig med Betanalsprøjtningen.

Sprøjreskader efter anvendelse af Betanal var almin
deligt forekommende, især hvor der blc\' sprøjtet i he
debølgen omkring l. juni. Det var tydeligt. at der blev
laget for lidt hensyn til de høje temperaturer. Det kun
ne således mange steder konstateres, at skadens omfang
blev øgel med den stigende dagtemperatur under
sprøjtearbejdets udførelse.

b. Rodfrughlfgrødeme.

Roeme blev nogle steder - især i landets sydøstlige
egne - sået midt eller sidst i april. men ellers var roeså
ning i første halvdel af maj almindeligt i 1978. Mange
steder var man afventende på grund af kulden. og det
var heller ikke usædvanligt, at roesåningen blev udsat
en tid på grund af sen sprøjtning med TeA.

Betingelserne for rocsåningen var om muligt endnu
ringere end for kornsåningen. Ofte blev roerne sået i et
tørt og knoldet såbed, og da regnen fonsat udeblev. var
fremspiringen ofte meget mangelfuld, og resultatet en
tynd og uensartet plantcbcstand. I nogle tilfælde var
resultatet så dårligt, at man greb til omsåning, vel viden
de at det oftest er en meget tvivlsom foranstaltning.



på grund af det kolige vejr. hvur de tidlige karlofler
kvitterede pænt for ned dækning med pias!. Mange are
aler med tidlige kartofler blev beskadiget af naUefrasl i
tiden omkring 10.-15. maj. hvor de fros heil tilbage og
blc\' forsinkcl i udviklingcn.

Efterhånden kom der dog god gang i væksIen i de fle
ste kanoffelmarker. Der forekom ret udbredte skim
melangreb. men heldig\'is så sent. al skaden bkv ret
begrænset.

Ved oplagningslid kunne man de fleste steder kon
statere en !>ærdeles tilfredsstillende knoldudvikling, og
Iigcledes en god kvalitet af !>pise- og læggekanofler. Dct
vedholdende regnvejr i septembcr gjorde imidlertid. at
optagningcn blev forbundel med meget store vanskc
ligheder. og det var uundgåcligt. at de uheldige forhold
påvirkede kanoflernes kvalitet og holdbarhed.

Kar1Offel"dbYllel. der er vist i labellen foran. er af
Danmarks Statistik opgjort til 10.1 mill. hkg mod 95
mill. i 1977. Da arealel tilmed er formindsket lidt. må
udbYllel betegnes som absolut tilfrcdssllllende. Dt'n
store avl h:u da også ligesom i 1977 medforllave priser.

lede!> at del økonomiske resultat i mangc Illfælde bli
\er væsentligt ringere end l r med et mindre udb) Ile

Torstofifldholdel i foderroerne bH\ er bestemt dels l
forbindelse med forsøg og dels ved de mange foder
analyser. der gennemføres til \ejledning for fodringen i
praksis. Gennemsnitsresultater for 197R. der er samlet
af Landskontorel for K\æg. er vist i følgende tabel.
hvor også tal fra de foregåcnde 4 år er medtaget til
sammenligning. For fabriksrocr cr angivet den gen
ncmsnitlige sukkc=rprocent for Danmark fra
!.I.R.B.-meddelelser. For indu<;trikartofler er \ilot den
gennemsnitlige lotivelsesproeCllt for hele landel. opl)!>t
fra kartoffelmdsfabrikkerne.

Dct frcmg'" af lallene. at tcrSlofmdholdet i bedcroer
til foder og kålroer er lavere i 1978 end 1 1977. men
fuldt p hOJdt' med de trc forudgat'ndc= år Sukkermd
hoidell fabnksroc=rne s\arer med 16.4 pet. nogenlunde
til de to nærmest foregående år Sti"'elscsindholdet i
industrikanofler er med 16.6 pet gan..ke ~om i 1977.
men højere end i 1976 og 75.

Inllhold af u"srof. SlIkÅer og 5(/1 else' i rodfrugter
197J 19H 1~7to 1977 19711

pet ti.ulof

Fodersukkcrroer:
IV1eka 0tofte 18.4 18.1 18.8 19.8 19.3
Knrloroe Pajbjerg 15.8 15.2 15.7 16.9 16.2
K)TOS 16.0 16.1 16.2 17.4 16.6
~1(1n()wrt 18.4 17.7
Hugin 19.2 1l::!.5

Kålroer l 1.2 I 1.2 11.4 11.8 11.5

p" ~untr

Fabnksroer 16.1 15.9 16.3 16.8 16.4')

"" ~tr~'t1~

Indu<;tnkarlofler 16.5 I 5. l::! IH 16.6 16.6-)

"I fortliObolt !;a]
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c. Græs- og grønlfodl'rafgrødl'r.

Grælomarksafgrødernes overvintring var almindchg·
vis god. idet snelaget bc .. kyuede planterne under den
hårde frost i februar. uden at der forekom sneskimmell
næ\ ne\ærdigt omfang.

Dc= mange dårlige udlæg fra torkdrcnc 1975 ug 1971i
var blevet afløst af godc= udlæg i 1977. sj,ledes al
grundlaget for græsprodukllonen "tort !>et var l mden
vcd mdgangen til væk!>tlkesonell 1978.

Græsproduktioncn kom dog ..ent igang. og \'æk~tcn

var lang~om i det meget kølige forårsvcJr. Udhimhng
kunne de fleste SIede r fur!>t finde sted el stykkc Ind i
maj. og det var derfor meget hclchgl al der var gode
grovfoderbeholdIlinger lil rådighed fra årct i forvejcn. I
det mcgetlOrrc og kølige vejr i april og llIaj ble\' der talt
megcl om. al vandmangel var den bcgræn ..cnde faklor
for græsvækstcn. Der vtl dog. altid være tilslrækkellgt
vand i Jorden fra vinlcrncdborCl1 III den første græspro
duktion. og det visle sig da ogs.L at vækSIen kom 19ang.
da tcmperaturen blev mere normal ind i maj. Egemhg
tørke var der (orst tale om p~ dc lellestcJorder omknnr.
I Juni og mcre almmdeligt midt i Jum måned. h"or
græsproduktionen stagnerede og <;enere ofte gik helt l
stå Umiddelbart for regnen sidst l Juni og forst i Juh var
der tagl op lil endnu el lørke. r l gTil"oproouktionen.
men regnt'n. der efterhånden faldl o~'er hele landet.
rettede snart op på situatIonen. ng herefter var benn
gelscrne for græsproduktionen særdeles gode re'len af
vækstSo.'esonen.

Det lorre ... ejr i maj og i Jum lil Sct. Han!> bt'\ Irkede.
al der var ct Slort behuv fur markvanding. der da og~~

blev Mil ind i stor udslræknlllg. Behovet var Slorst i
Midl- og Ve"'iylland ..arnI pfl ~andjordcrnc på Øerne og

mindst i ;-.lord- og Sydnlland.
Da blev - lrods den lUrhge 'itarl - de fle~lc Meder

opnået en Stor l. slæt. der blcv bJærgcl som Cn'il
lage eller ho Kvaliteten af emllagen og del forst bJær
gede hø \ar almindeligvis god. hvonmod en stor part af
det hø. der Ikke var bJærgel i hus. da regnen s,alle md.
blt'\ ~tærkl forringct e1lcr heil ødelagt Det var iUe
usæd\dnhgt. at store pari ler opnndeltgt gudt ho gik III
grunde I den kraftigc= gel1\æ~kt dlef ble\ sal III ..ide til
kull"dæklllng eller lignende - eller helt kasseret

S\'gdom",t" og sJ..adf'd.\, \older normalt ikke Mor "ka
de l græ~marl.!.a(grødernc. De "enere ar ~)ne~ der dog
at \ære sket en bet)dehg opforrnenng af fnlfluer. og
frHfluelar....erne forvoldle i 1978 betyde hg sl.ade.
navnlig l det nordlige J)lland. Det gik l!lær ud over lIal.
rajgræs udlagt uden dæk ..a:d. h"or de førstc angrcb fo
rel.orn allerede midi l JunI. Skaden var i nogle af disse
marker ...3 al\'orlig. at udb)llcI 'ikøn'imæ~sigt VHT ca
hahcrcl Skaden l dc g<lmk græsmarker \'ar lllllldre
... )nlig.

Der bh~\ i 1978 nere steder Iagttaget angreb af \ Iru' l
hundcgræs. Delle er et n) t fænomen under dan... l..c for
hold. og forekomsterne m derfor folges med op
mærbomhed. Skade er dog kun l.:Jgllaget i marker. der
er 2-3 år eller ældre.
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Udbyttet af græsmarksafgrødeme 1978 og de foregå*
ende år er medtaget i tabellen side 14. Udbyuct er i 1978
opgjort til 35,0 mil I. afgrødeenheder, hvilket er el ston
udbytte i sammenligning med de nærmest foregående
år. I 1972 var græsmarksudbyttet betydeligt højere,
nemlig 37, l milt afgmdeenheder, men da var arealct
også væsentligt større. Hvis delte tages i betragtning, er
udbyttet 51/1. pet. højere i 1978, hvor der altså blev
opnået det hidtil største græsmarksudbytte pr. ha.

Majsdyrknillg har påkaldt sig en betydelig interesse
de seneste år, og arealet med majs var formentlig om
kring 4.000 ha i 1978. beregnet på grundlag af den
importerede udsæd. På trods af det kølige, solfattige
sommervejr gav majsen almindeligvis et tilfredsstillende
udbytte. Medvirkende hertil var uden tvivl den rigelige
nedbør der faldt i august-september, og som majsen
sætter stor pris på.

Helsæd er der også fortsat stor inleresse for, især i dc
intensive kvægbrug. hvor den er med ,til at sikre, at der
lil enhver lill er tilstrækkeligt grovfoder til rådighed.

Efterafgrøder af italiensk rajgræs kom sent igang på
grund af den stærkt forsinkede kornhøst og noglc stcder
ondartede fritfiueangreb. Da væksten imidlertid kunne
fonsætte under gode betingelser i oktober og "mgt ind i
november. blev udbyttet alligevel tilfredsstillende man
ge steder.

De "ye udlægsmarker tegnede ved indgangcn lil vin
tcren almindeligvis lovende. De,r var dog en del undta
gelser. bl.a. hvor fritfluelarverne havde skadet græs
bestanden.

Hundegræs har givet et ret stort udbytte. medens bå
de engsvingel og rødsvingel har givet en middelavl med
rel stor variation fra egn til egn. I engsvingel har spire
evnen gennemgående været ret lav.

Almindelig rapgræs har givet middcludbyue. medens
engrapgræs, der led meget af forsommertørken, har gi
vet et ret dårligt udbytte, kun ea. 75 pel. af normal avl.

Bederoefrø var udsat for SlOrt spild indcn tærskning.
og udbyttet er noget under middel.

Grønfoder- og industriplaml.'r fik en ret langsom start
i foråret. og den rigelige nedbør eftcr midsommer be
virkede, at afgrøderne var længe om at udvikle sig. Bå
de udbytte og kvalitet blev påvirket af det dårlige høst
vejr.

Ær/I.'rne har givet et ret stort udbyttc, men af en dår
lig kvalitcl.

I valmfll: og gul sefl1lep har både udbytte og kvalitet
værct nogct utilfredsstillende.

Vårraps har givet en pæn middelavl. selvom der var
en del spiring og spild i de seneste afgrøder. I vituerraps
har der været mange dårlige resultatcr, bl.a. på grund af
skadcdyrsangreb. og gennemsnitsudbyltel blev mindre
end i vårraps.

.) Ind fabriksroer og kartofler.

e. Det samlede høSludb)"lte.

Det samlede høstudbytte 1978 beregnet i afgrødeen
heder er efter en foreløbig opgørelse fra Danmarks
Statistik vist i følgende tabel:

Afgrødernes udbytte er under et opgjort til 144,7
mill. a.e., hvilket er 3 mil!. a. e. eller 2 pet. mindre end i
1977. Det bør dog bemærkes, at 2.1 mil!. afgrødeenhe
der af udbytlenedgangen alene skyldes det anslåede la
ve halmudbytte i 1978. Del samlede udbytte må anses
som tilfredsstillende. da det - regne l pr. ha - kun ligger
lidt under de hidtil bedste år, der var 1977 og 1968.

42.9 35.9 34,6 3U,1 22,5 33.1 35.U

74,8
9,5

25,4

73,4
11,6
29.6

62,5 58,7
10,0 9,9
25,2 23,7

72,0
9,9

27,4

39,2 65,7
10,4 6,6
39.8 26.5

132,3134,7143,9127,8114,8147.7144,7

Del samlede b0sludb}IlC. mil!. a.e.
1950-5:1 197] 1974 1975 1976 1977 1'}78

Kerne
Halm
Rodf"')
Græs
marks
afgrøder

I alt

I ilaliensk rajgræs var der noget spild sidst i høstpe
rioden. men som gennemsnit er der høstet en pæn mid
delavl.

d. Frøafgrøder. industriplanter og bælgsæd.

Frøudlæggene var ret normale efter kornhøste,n i
1977. Vejret var godt i efterårsperioden. så planterne
fik en passende udvikling inden vinteren.

Overvintringen var god i aJle arter, men væksten var
meget dårlig i maj måned, og i forMJmmeren tegnede
det til en dårlig frølløs!, specielt på Sjælland.

Høsten forløb godt for græsserne samt for hvit.lklø
veren. De øvrige fTøarter, rødkløver. ærter. valmue. gul
sennep, vårraps. og bederocfrø. blev derimod høstet
under meget dårlige vejrforhold i september-oktober,
men trods en dårlig start og vanskelige høstforhold blev
der opnået pæne udbytter i de fleste arter.

Rødkløver led stor skade i det regnfulde vejr, men
der var trods alt middeludbytle. mens hvidkløver gav et
lldbyrtc ovcr middel.

Almindelig rajgræs har givct ct stort udbYtte. Dctle
gælder især de sildigste sorter. men også de halvsildige
har givet et pænt udbytte.



17

B. Sorter og arter af korn og bælgsæd
Af 8el1/ Ullerup

Forsøgenes anlalog fordeling.
11978 blcv gennemført ialt 1259 forsøg med afprøv~

ning af l O~ kornsorter, og endvidere 6 forsøg meL! af
prøvning af 6 ærtesurtcr. Fordelingen af forsøgene og
anlall!..:1 af sorter indenfor de enkelte arter er vist i føl
gende t<lbel.

menligne de opnåcde udbytler. Resultatet af en .... ,iuan
sammenligning er vi~t i op~tillingen nedenfor for ud
byttel af målesorten Zilabyg i gennemsnit af alle forsø
gene i hvcrt af de sidste 4 ar.

Udhyue, hkg ~ernC' pr ha ~f Zllab)g
(gn~ M forsøgene I plan l)

ForsngslallcI er J30 slørre end i 1977. Stigningen
fordeler sig især på forsøgene med bygsorter og met!
vinlerhvcdcsorlcr og skyldes især, at l.h:r med di'isC arter
er gennemført mange Jobheltforsøg, hvor den cnc af
deling har været behandlet mod ~vampe~ygd(}mmc.

medens den anden har været ubehandlet som de øvrige
sortsforsøg.

Resuhaterne af de enkelte forsøg findcs i planteavls
beretningens tabdhilag. For kornforsøgene fin<.les de i
labelIerne nr. 1-22. medens for~øgene med <ertcsorter
er ViSl i tabel nr. 23.

SOUl i de foregående tir er resulTaterne i de enkelte
for!'>øg!'>serier opdclt i geografiske områder. der i førstc
række omfatter de to hovedområder Jylland og øerne.
Indenfor Ji~sc omTl'l(jer er de fleste resultater deT1la:~l

Op<.lell på provin"crne i rækkefølgen: Sjælland, Fyn,
Lolhmd-FaJs!er. Bornholm. Ø~tjyIJ;Jnd. Vestjylland og
Nordjylland.

I 197fi var uuhyttet det højeste i denne periode.
I J97~ forekom ikke voldSOlllme angreb af sygdoJII

ml' ; karm'l. Stribe~yge blev s<'ilcues kun konstateret i
meget få tilfælde, og metdugangrchene var som gell
nemsnit for hele l(lndet ild,e værre end i de foregående
år. Dog viste <.ler ~ig i Vesl- og Nonljyllallll kraftigere
angreb end tidligere. I tahellerne med forsøgsre~ulta

terne er anført karakter for angreb af meldug. og i alle
tilfælde hetyder et nul. at der ikke har været angreb.
medens IO bel yder. at piallIerne har været stærkt an
grebet <lf denne ~)'gd()m. I mange egill: af landet fore
kom i 197~ kraftigere lejesæd end i de foregaende ar. l
Illallge af forsøgene er be~temt holland~k vægt. ug sor
tcrnes strålængde er målt.

Langt de ne~te sorter. ~om har ueltagel i for~øgene,

er optaget på den d<lnske sorts!lste. og de har forinden
gennemgåct en afprøvning under Statens Planlc<lvls·
forsøg. Denne afprøvning strækker sig normalt over lre
<'ir. og iøvrigt er kun sorter. ~om er afpmvcl i lTlind~t ct
år i disse officielle for"øg laget med i landsforsøgencs
afprøvning. Ul'rler omtalen af de enkelte arter er re·
sultaternc af den be<.lømmclsc, ~OI1l er givet ved <.len
officielle afprøvning. anført.

Bygsorter
Havresorter
Vårhvcdcsoncr
Vinterhvt..:dcsorlcr .
Vinterrugssortcr

lall korn
Ærtesorter

Anlal wrtcr

56
17
6

19
6

104
6

Anlal fo~g

100"
50
26

159
18

1259
6

Alle forsøg
Øerne .
Jylland.

1975
47.1
50.7
44.9

1976
41.1
44.5
39.3

1977
48.7
53.1
46,.l

1978
49.5
51.2
48.8

I. Kornsorter og kornarter
Vækst- og høslbetingelsernc for kornet i J97~ er

omtalt i det foregående af....ni!, hvoraf del også fremgår,
at Im~ten hlev dcn størSle hidtil, selvom der i mange
egne af landet var høstbe~værlig.heder.

Ved at sammenligne de udbytter. der er opnået i
sortsforsøgenc, kan også fås en oversigt over udbyttets
slørrelse fra år til år. luen størs!e serie bygforsøg gCI1

nemføre~ hvert år omkring 200 forsøg jævnt fordelt
over hele landet. og selvom forsøgene ikke er placerct
på de samme marker år eftcr år, er det rimeligl at sam-

l. Bygsor1er.
Som sædvanlig har afprøvningen af hygsorter været

mere omfattende, end tilfældel har været for sonerne j

<.le andre kornarter. Der har i 1978 Jeltaget iall 56
bygsorter fordelt på 12 forsøgsscrier, og de er afprøvet i
ikke mindre end 1006 forsøg.

Zita byg har været måleson for sjeue gang.

a. D)'gsortcr plan I.

I denne forsøgsserie er afprøvet de to sortcr, Salka
byg og Lofabyg. der i 1978 har dækket over halvdelen
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8ygsorrer I (I)")

af landeis bygareal. Desuden er Lamibyg og to rel nye
sorter fra Abed prøvet imou målel>orlen Zilabyg. lait er
gennemført 176 forsøg fordelt med 55 på Øerne og 121
i Jylland.

Sjælland
Alllal-rol'S0g - 24

hkg kerne pr. ha
Fyn LoJl.-F !:lornholm Øellle
15 8 8 55

Bygsorter Il (2)

Målinger af strå længden afslører, at Lofa, Salka og
Vega har haft 6-9 cm længere slrå end de tre øvrige
sorter. og af karaktererne for lejesæd fremgår dct. at
Lofabyg har været mere blødstråct end de øvrige. hvor
Vega har vist sig al være de.n mest stivslråcde. Karak·
tererne for mejdugangreb afslører. at Gulabyg har væ·
ret mindst angrebet, medens Salka har den dårligste
karakter efterfulgt af Vega. Lofabyg har haft højeMe
rumvægt og Lamibyg den laveste.

Af udbyueresuhaterne fremgår del, al de prøvede 5
sorter i næl>ten alle tilfælde i Øernes forsøg har klaret
sig bedre end målesarten Zitabyg. I gennemsnit af 55

forsøg på Øerne har Vegabyg givet 4,7 hkg kerne mere
end Zitabyg, og Lofabyg 3,5 hkg kerne mere end må
lesanen. medens merudbyttet for Salka, Gula og Lami
har været 2,0, 1,8 og 1,7 hkg kerne. Den beregnede
LSD·værdi er på l.0, og den er i alle tilfælde mindre
cnd de fundne udbylteforskelle, som derfor må beteg
nes som statistisk sikre. 1121 forsøg i Jylland har kun
Vega byg med et merudbyue på 2.9 hkg kerne. og La·
mibyg med 2,5 hkg klaret sig bedre end målesarten. og
Lofabyg har endda givet 1.2 hkg kerne mindre end Zi
tabyg.

I gennemsnit af alle 176 forsøg har sorterne Gula.
Lofa og Salka kun givet ~må merudbytter. medens Lami
har givet 2,2 hkg kerne merc. og Vegabyg. som har
være! denne series topscorer. placerede l>ig med et mer
udbyue på 3.5 hkg kerne.

b. B,)'gsorter plan II.

I dennc forsøgsserie er afprøvet både ældre og nyere
sorter. Også her har fursøgsantallet været rCI stort, idet
Jer er gennemført 153 forsøg fordel! med 51 på Øerne
og 102 i Jylland.

49,5
U,S
U,2
U,4
2,2
3.5
0,6

64 2 2.2 109
64 2 1.2 1U9
73 4 2,3 110
72 3 2.7 1U9
64 3 2,1 lU7
70 l 2,5 lUS

53.2 50,5 56,6 41,4 51,2
1.6 2,9 1,8 0,3 1,8
3.5 2,6 1,8 6.7 3,5
3,4 0,7 ","0.3 2.4 2,0
0,9 2,2 1.4 J,6 1.7
5,0 3.6 5.1 5.2 4,7
1,7 1,4 1,7 2,4 1,0

0·-hlland V._Jyll3nd N.-J}lJand J~'lIand

4.1 18 '0 121

49,0 45,8 50,2 48,8
0,6 ","1,7 0.4 0,0

","0,1 ","1,3 ","2,1 ","1,2
","U,4 ","U,9 +0,2 ","0,3

1,7 4,0 2.3 2.5
2,6 ],8 2.7 2.9
I, I 1,6 I, I 0,7

Hdc landet
Sui-

længde. Karakter for Hol!. væg1 hk,
om lejesæd meldug pund kerne
165 112 109 " 1'6Anlal fnrsøg

Antal forsøg

Zita
Gula
Lofa
Salka
Lami
Vega
LSD

Zita
Gula
Lofa
Salka
Lami
Vega
LSD

Zita.
Gula
Lofa
Salka.
Lami
Vega
LSD

• raJlene I () her og fremefler an&l"er nr, I tahellJilagel. Sjælland
Antal 100,;,ag 24

hkg kerne pr ha
Fyn LoJ!.-F Bornholm ~rne

14 7 li 51

Tahellen er som de følgende opdelt i trc afdelinger. Zita 52.8 53.2 59.9 38,6 52,2
hvoraf dcr i den øverste findes resultater fra områderne Rural 1,1 I,U "'"0,1 3,6 1,2
på Øerne og i del midterste afsnit se~ resultaterne fra de Georgie 2,n 4,4 0,7 2,4 2,S
jyske områder. Endelig er der nederst i t<tbellen anført Welam 2,n 5,7 2,4 2,6 3,4

det samlede udbyttcresultal sammen med oplysninger Aramir 1.7 4,3 ","0,8 l,S 2,1

om forskellige uyrkningsegenskaber.
Tron 4.1 4.2 2.1 7,4 4,2

Under hver opgørelse fra landsdelene er der llled
LSD 1,6 1,8 2,2 3.2 1,1

kursiv anført en LSD-værdi. der udtrykker ~ikkerhede,n

af de fundne udbytleforskelle. LSD-værdien er eksem- ø -h"lIand V.-J}lIand N._Jylland Jylland
pelvis 1.7 for de 24 forsøg på Sjælland. Dettc er mindre Antal fursøg " " " JU2

end forskellen mellem målesorten og Lofab)'g (J,5).
mellem Zita og Salka (J,4) og mellem Zila og Vega Zita. 47.5 45,4 48,7 47.5
(5.0). Udbytteforskellene fra disse tre sorter Iii male- Rural U,l 1.3 1.2 0,9

sorten betragtes derfor somstali.)li~·ksikre. For Lamibyg Georgi~ 1,6 l,U I.S 1,5

er LSD-værdien større end den fundne udbyueforskeL
Welam 2,1 1,4 1,4 1,7

hvilket betyder. al denne ikke er signifik<JnL medens
Aramir ","1,6 +2,3 "'" 1,7 ","l,S
Tron 2.9 3,9 1,9 2.7

Gula med et merudbytte på 1.6 kommer megct fæt på LSD I,J 1,8 1,5 0,9
den valgte sikkerhedsgrænse.
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licie IMndet

Strå· Antal rur!>0l!!

Iæ"ngde. Kara~lcr for HoU Vlegl ",g
om ICje!>lrd meldug pund kerne

Anl"IIor<.0& I" 7. " " 153 Zita
Nef)'

Zita 62 3 2,4 109 49,1 Silllba

Rup.1I 62 2 0.6 109 1.0 Prisca

Gcorgic ,9 2 1.7 110 l.O Tyra

Welam 67 2 1.1 111 2.2 Mirjam

Aramir 6R 1 1.3 113 -;-0.5 LSIJ

'I ron 67 2 2.7 109 3.2
LSIJ 0,7

d. Hygsorler plan IV.

De sorter, <;om er i.lfPf0VCI i denne serie. er sorter.
~um i praksis d~rkcs lil maltbyg. eller ~Olll af forhalld~

Jerne angives at være maltb)gsorter. Der er gennemført
ia1t 88 forsøg med JO på Øerne og ..18 i Jylland.

T)'rab} g har "æret de øvrige soncr overlegen i ud
b)1te i alle områdcrne. MeruJb)ttcl for sonen var l

Øernes forsøg 4,3 hkg kerne. og i de jyske 3,6 hkg,
hvilket i det ~allllcde forsøgsantal n:"ullcrcr i et meruJ·
bylte (ar denne 'ion på 3.9 hkg kerne i forhold til Ziw
hyg. bær har sorten været godt placeret i forsøgene pii
Bornholm og i Ve~th'lIalld. Både Mirj'lln og Nerybyg.
lier har samme afstamning, har givet ca. 2.5 hkg kerne
mere end Zitab)g. medens Simba og Prisca har givet
udby tier på linie med Zitabyg i gennemsnit af alle for
:-øg.

Prisca byg har det længste SIn\, men dcn beuMe ka
rakter for lejesæd. og af karaktererne for meldug frem
går det. at Tyrabyg har været væsentligt minure angre
bct end de øvrige l>ortcr. liog tæt flllgl af Pri<;C:lhyg.
Denne sort har haft den højeste rumvægt.

Som det var tilfældel i den første serie, har de prøve
de sorler også i denne klaret loig væselltligl bedre end
måksonen i Øernes forsag. I gcnnem~njl af ue 51 for
""g har Tronbyg lofaledcl> givel ~.2 hkg kerne mere enll
Zilab~g. og Wcltlmbyg har givet 3A hkg merc. Også
Georgie. Ar<lrnir og Rup<ll har været Zitahyg overlegen.
I dc jyske fOfMlg har Tronbyg Hue I ~ig bedre end dl;:
øvrige. og del kan bemærkes. al Aramirb)'g j de tre
jyske områder har givet mindre udbyl!c end målcsof
ten, og Aramir har i gennemsnit af .. Ilt landets forsøg
givcl 0.5 hkg kerne mim.lre end Zitab)g. I dcnne serie
har Tronb~g værcl den hojstydendi: meu el merudb)tlc
p~ 3,2 hkg kerne.

Georgiebyg har dct korteste ~trå. Hg Welam. Aramir
og Trun er ret lal1g~tr:\ede soncr. I)c pr"vcde soner har
alle opnået bedre karakter for lejesæd end Zilabyg, og
"UIl Tronbyg har haft d~rligerc karakter for angreb af
meldug end Zitabyg, medens de 0\'fige sorters mel
dugrcsistcns har \'ærct hedre. Især er dette tilfældet for
Rupalbyg. hvor angrebet er bedømt ..å 1<1\'1 ~om 0.6.
Aramirbyg har hafl hujere rumvægt el1<.1 de øvrige sor
ter.

c. H~'gsorler plan III.

Dåde ll1ålesorten Zitabyg og de 5 prøvcde soner i
denne forsøg<;senc har resistens mod begge racer af
havrenematoden. lall er gennemført 117 forsøg fordelt
med 38 på Øernc og 79 i Jylland.

BygsoTfer III (3)

AlIlst forsøg

Zita
Nel')'
Sirnba
Prisca
Tyra
Mirjam
LIIJ

ø -hUamJ V.-J)lIund N-J}lIand J}lIallJ
16 " 3U "

46,8 ~4,5 49.5 47.1
2.0 2.1 3,5 2,h

-;-1,3 +0,7 -;-0.5 -;-O.R
-;-U.3 0.4 -;-0.7 -;-0.2

3.7 '.6 2.2 3.6
2.9 1.l 2.2 2.2
/.3 /.4 J.2 0.8

Ilele lamJe!
S!rå-

længde. Karll~lcr for 11011. ~lItgl hl.
om Iql'~d meldug pund kerne
III " '" " 117

63 3 2.7 109 48.7
62 2 2.1 108 2,4
07 2 1.9 11U +0.2
71 1 1.2 112 0.3
62 3 0.7 107 3.9
66 2 2.3 1U8 2.h

0.7

Bygs(}rter IV (4)

S,.,Jland
AIl!1l1 for~g 16

hkg kerne pr ha
F)'1l loU -F Bornholm ~rne

12 5 38 Anlal forsøg

Sj.,U:aml
hlo.g kerne pr ha
I-)'n Loll-F
II ,

Bornholm Øerne..
Zita 54,1 51.8 53,9 43.4 51,9 Zila 5U,5 49.9 55.1 39.6 50,0
Ncry 2,3 2.1 2.0 1.2 2.0 Norlial -;-1.0 -;-3.6 -;- 1.1 ~.6 -;-l.3
Simba 0.9 1.0 -;-0.7 3.2 1.0 ClIflova -;-0.8 +2.6 +2.4 U.1 +1,4
Prisca 0.6 2.2 0.0 3.6 1,4 Maia 2.1 2,5 2.5 8.1 2.7
Tyra 3.7 3.6 4.5 7.6 U Adorra -;-0,4 -;-1.0 -;-3.R 1.1 -;-O.R
rVlirjam 4.1 3.3 2...1 2.6 3.~ Duks 3.2 0.5 0.3 5.7 2.3
LSD /.9 /.9 4.0 /.2 LSD 1,7 2.0 /.2
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ø.-J}lInnd V.-J}lIand N.-J}lIaml Jylland ø-h'lIand V.-JylJAnd N.-J}lIand Jylland
Antal forii'lg 17 9 21 " Antal forsøg 17 13 14 44

Zita 50,0 40,0 47.1 46,8 Zita 47,1 40,5 47,9 45,4
Nordal +2.7 +2.7 +2.2 +2,5 Printa +0.3 +2,8 +3.1 +1.9
Canova +1.8 +2.2 + 1.9 + 1.9 Picalo 1.0 +0.8 +2.1 +0.5
Maja 0.7 +1.7 +1.9 +1.0 Alva 1.0 0.0 0.5 0,5
Adorra +1.2 +1,4 +0.6 + 1.0 CoralIe +0.1 +2,0 +2.2 + 1.3
Duks .. 2,3 1.2 2.B 2.3 5v.72179 2,2 0,9 2.9 2.0
LSD . . . . . . ... /,7 2,3 /,5 1,0 LSD 1.5 1,6 2.2 1,0

Hele landel Ih-le landel
Slnll- Sllj·

lzngde, Karakter for UolI .-zgl hk, lzngde Kal1lkl(f for Hol! "Z&l hk,
<m leJeszd meldug pund kerne <m lc/C~d meldug p,m1 I.erne

Anlal f~& ØJ 41 hl 36 .. Antal torwg 70 " 4l 2. 14

ZiTa 61 3 2.1 108 48,2 Zita 61 3 2.1 107 47,3
Nordal 66 4 3.6 1118 +1.9 Prima 65 3 1.6 1115 +1.0
Canova 66 2 2,6 1118 +1,7 Picatu 72 3 2,4 106 +0,7
Malu 71 4 2.3 lili 11.7 Alva 60 3 2.9 106 1,3
Adorra 69 2 2.5 1119 +0.9 CoraJle 65 3 1.9 105 .;-0,5
Duks 64 3 3.1 1119 2.3 $\'.72179 71 3 2,2 1116 1.2
LSD 0,8 LSD 0,8

Malabyg og Duk~b)g har i Øernes for:.øg givet hCJes!
udbytte. medens kun Duksbyg har overgået m~le:,orlen

i Jylland. I gcnnem:-.nit uf alle forsøgene har Duk<;byg
givet et merudb)'t1c på 2.3 hkg kerne. Malubyg har gi
vet 0.7 hkg merc. med~ns de øvrige sorter har givet
mindre end Zitab)'g, :-.sordalbyg såledc~ 1,9 hkg kerne
mindre.

Malabyg og ALlorrabyg har del læng~le ~lra. og I'\or
dal og Maia har fået dårligere karakter for lejesæd end
de øvrige. Alle prøvede sorter i denne l>cri~ har fåel
højere karakler for angreb af meldug end Zitabyg. og
især Nordal og Duksbjg har værel slenll angrebet.

c. Bl Rsorter plan V.

Alle uc prøvede sorter i denne serie er nve. Ocr er
iah gennemført 74 forsøg med 30 på Øcr~e og 44 i
Jylland.

IhgflJrler V (5)

Dc IO sorter fra Svaløf. Alva og 72 179. har givet lidt
højere udbytte end Zitabyg. medens de andre sorter har
givet mindreudbytlcr.

Der er I:n del forskel på sonernes stråJængde. hvori·
mod deres J...arakter for leJc~æd har været ens. Alvabyg
har været I.raftigere angrebet af meldug end de øvrige.

f. 8ygsorter plan VI.

Tre ældre sorter, Mona. Dina Of Varunda. er i denne
fors0g~erie afprøvet <;ammcn med en ny sort. Divabyg.
i 71 for ...øg. hvoraf :N P~l Øerne og 42 i J)lland.

8ygsoner VI (6)

hllg ~etoe pr. ha
Sjz1l30d Fyn Lull-F. Bornholm øerne

An131 fors"il t) 12 2 2 29

Zita 53.8 46.4 58,8 46.4 50,6
~1ona +9.4 +6,0 +9.8 .;-5.11 +7,7
Dina +2.3 +2.2 +5.6 I.M +2,2
Diva 2A 3.5 +0.6 5.9 2,9
V<lrunda +5.5 +3,4 +3.2 2,1 +3.9
LSf) 2,3 1,3 /,3

SJzllllml
'\013.1 fClf<.0g I I

h~g ~erne pr h;1
F}o Loll.-F Burohlllm Øerne
1~ J JO ø.-J}1l3nd V._J}llaod N.-J}lland J}UlInd

12 14 I' "
50,4 44,0 47,9 47,3
+6.7 +2.3 +0,3 +2,8
+0.6 0.9 + 1.1 +0.3

0.6 +11,3 +1.3 +11.4
+2.6 ~1.3 +3.8 +2,6

2.7 2,2 1,8 1,4
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Iltle lamkl Helt landet
SIr;!,. SuA.

lwngdt. Karakter for 11011 '<rgt hl, hl'ng<tc. I\t,ra~ter for HolI urgt hk,
,m IcJc!>lI:tl meldug pund ~t:mt: <m kjc<.a'd mehlug pund ~crnc

Anl~1 fon.øg " 41 J1 " 71 Antal f('Or!log 5' " " " M

Zita 63 2 2,2 109 4K.7 Zita 61 2 2,1 IOR 4R.H
Mona 59 2 2,1 106 +4.8 Claudi::l 58 2 1.3 100 1."
Dina (,9 3 0.9 1U7 + 1.1 Alf 54 3 2,4 102 +5.5
Di... ,~ 73 2 I," 113 0.9 Triumph (,0 I 1.7 10R +0.9
VafunJa "7 2 1,7 lU7 +3.2 Emir (,4 3 1.7 10R +0.8
LSD /. / Lsn /,0

Den meget ((lilige ~ort. Monab}g. har hafl t'1 ~rJele~

dårligt ; r 1 1\,)78, idel den l gcnncmsnil af alle for<;øgcnc
har gi\et 4.R hkg rnindre enu m~lesonel1.og i!-ær i Øer
ne.. for!'o"g har resulTa{et været meget IIttlfrcd,;sllllendc
for sorten. Også VarUlldabyg har givet ct meget dårligt
resultal med 3.2 hkg kerne mindre cmI Zilabyg i gen
nemsnit af alle forsøgene. Divabyg. der er langstr~cl. er
rel pænl placeret i~ær i Øernes furloØg. Dt"llllC ~ort har
en hUJ rumvægt.

g. 8~Rsorter plan VII.

164 f()r~"g fordcll med ~5 på Øerne og. 39 l J)Il.md er
fire "mier. hvoraf c.mirb~g cr dcn æld..tc. afprøvct mod
Zitilb}g.

l1)g.\Orler VII (7)

h~~ ~crtlC pr h,
I,J..UalllJ hn LoIJ-F ijoruhollll Ucrne

AUlal f01\118 lU , 3 , :5

Zita 52.7 47.9 50.3 '305 49.6
Claudia 1.9 3.2 1.0 lA 2.~

Alf +6.1) +6.8 +7,9 +.1.9 +(,.6
Triumph +2,2 1.2 +3.1 2,3 +0.5
Emir 11.1 1,6 O., .1.7 1.1
LSD 2.() 2.7 J..i

Re~u1talel af for<,(lgenc har været mcgct darllg1 for
sonen Alf. der i gelln(,lI1~nil hm gi\et 5.5 hkg Io.erne
mindre end Zit:lhjg. C'1:ludinb)g har givct 1,6 hkg ker
nc mcre. meden:. Triumph og Emir har givet llæ:-.lcJl
sanlIlle resultat ~(J1ll mfilc..nrtcn.

Alfbyg er meget lo.ort~lra('l. men ikke :-.ærlig :-'liv:-.trå
el. og ~ortCIl" rumvægt er l11mdrc end de øvrige sorters.

h. H)gsorter plan VIII-XII.

Dc soner, som er afprøvet i de for:-.le 7 forl>Øg:-.~crier I

b~g. er oplagel pa den dan,kc ~()rtsli"IC. En del af sor
terne I dr.: planer. der er nævnl i dr.:n følgende label sidt.
22. ble\ optagel pa ~ort~li~h:n i løb...'l af vinteren
IlJ7S-7IJ. Illedcm andre ~(lrtcrs officiel Ic afpnH'lllnM

cndnu ilo.ke er afslUllel. Rc~ultatcrnc fra de nye ~ortcr~

afpnwniJlg finde' i tabelkIl. og de vil ikke hlivL' oml,l]1

nærmerc.

i. Andre b~gsorter.

Da llæ~ten <.lIlt: ,ort~for,ug gennemføres efter fælle"
forsøgsplancr uch,cmlt fra ,ort"ud\algct. forel.ommer
del kUli i gamlo.e t'lllo.eltt' tilfælde. at \.Jer er afprøvct
andre soner. I dcn følgcndc op.,til1ing se., re,u[talt:f11t"
af s<1dan afpwvlllllg af IO lI~e ~orter fra \VeibulL

A lir/n' byw,orlt'r

ØJ\lIand v _hllan,l " _JyllaIId J)lllllld
Al1l~1 fllf)\'S ·10 il " .\'1 Hde land!.'l

~rr~-

Ia-n@dc. K.uakln for 11011 >lf!;l '"Zi!il -19.9 -In.5 52.0 4H.2 '"' 1(CIC!oZ,t mddug pund ~!.'Inl.'

Claudia. 3.5 ~.{J +0,0 1.2 A'l1alIM,..g 5 "
, I 5

Alf. +4,6 +2.4 +0.2 -'-4.7
Triumph +1.3 + 1.3 + 1.1 --'- 1.2 Zila 57 li 2,0 112 63.9
Emir + 1.8 -;-~.2 -;-2.1 -'-2,0 ww 6544 6.1 11 1.5 liS 0,9
LS/J 2.3 2,/ J,7 J,2 ww 6682 "5 11 0.0 115 ~OA
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Byg. pJall VIII (8)

Udh~llC 08 mcrudb)Il~.hl! lerne pI hJI Hd~ 1<I".lcl
Udb SuA- 11011 Karakler for

SJzl- LoU- Born- ~I. v~~,· :-;old· hkg "efllC I,d Vlrll. ICJc· mel-
land Fyn FloJ~t holm 0crn~ j)lland Jylland J)llalld hllan,J P' ha ('III plI",l ~d d.,

AnJaI fOlMtg 3 J 2 I 7 , I 3 , " " 7 \o ,
Zita 53,. 42,S 55,5 51 .. 52,1 56,1 42.5 40,Z 4S.5 50,1 1>7 10R 3 1.1
Sundance O,~ 0.1> -=-n.:! ~.5 ~ 1.2 -;-0.• 2.1 U~ 1.1 0.0 70 107 • 1.5
Ca 3:!39 +0.3 +3,:! 5.:! 1>.9 1.9 -;-0.8 -:-2.8 2.U 0.0 0.9 7] 107 l> 2.0
W\\ 03~7 lA -;-OA -;-1.1 lA OA 1.2 2.1 1.U ~.I 1.3 70 112 • 1.1
HarT) +0.3 1.1 -:-5.6 -3.9 ... 2.1 5.0 3.8 lA 3.5 0.9 73 104 2 1.1
Sv. 71114 -=-2.9 ~4.:! -;-6.6 --=-2.5 + •. 1 -;-0.1 2.5 1. I 1.1 -;-1.3 66 110 2 2.3
LSD 3.3

Byg, pJall JX (y)

Amal furloOlg • I' J)

Zita 49.4 00.0 50.9 51.3 55,1 47,0 44,1 48.Z 49,6 1>3 110 3 2,5
Abed 3324 2.9 lA 6.4 3.7 7.3 ... 0.-1 -;-1.5 1.1 2.3 7J 10R J 2.5
Abed 3JJ6 2.4 -;- 1.1 12.8 •.9 ~A LU +0.9 2.1 3.4 77 IOR J 2.3
Caja lA 2.4 U.I} 1.4 5.~ 1.7 1.9 :!.8 :U 6. IICl 3 1.8
Gunhild 2.3 I>A n..'\ 4.0 9.2 X.O 2.8 I>A 5.3 70 110 2 1.5
VDH 281-72 -;-1.7 -;-5.7 1.9 ~ 1.2 0.7 -=- 1.2 0.8 0.0 -;-0.0 711 I III 3 lA
LSD 3.9 3.7 2.7

8rg, pJan X (IO)

Anlal fOl!Mg I, ,
" " II

Zita 58.2 56.7 44.6 55.7 .aS,. 37.Z Sti,l 48,3 51,3 6R III J 2.3
Susan 2.8 13.7 0.0 4.2 3.0 :\,1 -;- 1.0 1.9 2.8 76 112 3 0.7
RPB 199.7. 2.2 7.6 1.2 l.Q 2.0 ... -;-I,S 1.. 2.0 70 III 2 1.0
Ca 49201 ~ 1.2 -;-10.3 .;-.IUS -;-2,7 ~2.3 -:-2.2 1.3 -;- 1.1 -;-1.7 74 107 2 2.6
Ca 12551 2.3 7.3 1.1 2.9 3.0 3.-1 -:-2.U lA 2,0 76 112 J 1.3
LSD 2,8

Byg, pJaf! XI (IJ)

Amal f011008 4 , J) 1.\

Zita 57,4 39,0 .a4,S 51,2 4S,1 51.1 51,S 49,9 50.4 1>2 III 2 1.9
WW 6345 -;-1>.1 2,n +4,l} +4,3 0.9 -;-7.S -;-S.9 +2.7 -;-3.3 M liS 2 1.1
\VW 6482 ~0.8 4.7 1.8 O.~ 4,3 -;- •. 1 -;-3.5 03 05 70 II. 2,U
WW 6542 2.7 8.0 5.5 4.3 8.3 2.4 2.0 5.2 •.8 09 III 2 'A
Ula ~O.S U 2.0 0.4 1.2 ..;-n.5 "'4.~ -;- 1.9 -;-1.0 I>~ III 2 2.6
Piccolo 1.2 -;- 11.1 +0.1 + 1.5 1.1 3A 0.9 0.0 ... 0.2- 65 lU? 3 1.1>
LSD 4.7 J.l 2,6

B.\g. pJWI XII rI:l}

Anta] '",rloflj!: ,
" 14 •

Zila 50.7 J6.5 47.9 46.7 35.2 51.5 46.3 46.9 62 108 2 1.9
Jupiter 3.8 o.' 4.3 4.5 2.6 1.~ 2.Y 3.4 74 IOS S 1.6
Meloll.,. l.7 3.8 2.1 JA -;-1.8 H.4 0.9 1.3 60 106 I I.l
A!>lin<.l- O.J J.I 0.9 2.3 0.5 1.1 1.3 1,2 66 IOS 2 1.6
VI)H 479-72 7.2 1>.1 7,0 S,~ +0.1 1.9 2.~ 4,3 78 IUH 3 0.3
LI'lJ .1.4 2.0



j. IJ)gsorternes udb)'tle og dyrkningsegenskaber.

En sor!~ evne til ill give Cl højlog sikker! udbytte vil
oftest være belinget af den .. fnr..kt::llige dyrkningscgcn
:.kabcr. herunder - foruden naturligvis arvelige imlæg
for h"J ~dche - i..ær dem ..tdkvalitet og dens resistens
moJ ~ygdomm('.

I laI1J..fur~0gene bedøllllne:. I.un en begrænset del af
sorlernc~ J}rkning\egenskaher. Olen i forbindelse med
~orternes goJkendelse og oplagelsc på den officielle
sOr!<;li:.lc hliver der foretaget nere I11t1.Iinger og bedøm
melser i den pcrioJe. hvori ..or!crm: er under afprøv
ning. Re~uh<llerne heraf 1lleddcle~ hven år i publil.ati
onen »Soner af landbrugsplanlcr«. I den følgentIe
oversigt findes malinger og værdilal for nogle af de
egensbber. s.om iUl' er bcJoml i luntlsfor:.øgenc
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Udhyul'l (l! hulm er vejet i nogle af statens forsøg. og
resultatet se'i l l;llkolOllnen Iii ven:-lrc. hvor halmuu
byttet af Zil<l er sal lil IOD, Kun Alf og Monabyg skiller
sig ud med Cl \æ\entligt lavere uJb}lIc af halm end
rnålesorten. DI,.'rimod giver mangl" ~rtcr mere halm
end Jenne.

Dc ~>v mldtt'rste kolonner l o\"er'iigtcn Indeholder
t'ærdiwl for forskellige egen..kaber. I modsætning til de
karakterer, som er givet i landsfors"g~n~ for lejesæd og
meldugangreb. og hvor tallet 1O udtrykker del negative
- d.v.s. mesl i Icje og vær'il angrebet - het~Jer et IlØjl
I'ærdiwl i .. tatCJl!> forsøg altid. at "urtcn be"ldJer den
pågældende egem"-ab i stor Itc/!>'/ræl...lling. F,eks. er vær
dital for ~tr;'l.!,t~rl.e på en madc det mod..alle af kara"-tcr
for ICJesæd, l næ..",id.. le "-olonne er \i!ot. tWllkc smler.

t:gt'lI.sf...ahf'r 11O~ b\'g.\orfl'l"1!(,.
1f01g~ <;(}rl~h~l~ 19711 udall,cJdcl af SUICn\ Plal)luvMor<i0g

\ :rrdll~l fur·) R(""l~n~

Furhuld~lal m,," (.run,lIag
fo, OIvJmn~\· lcmc_ OI"d~I.",d~,h l!ll~h('d OI'"O<.l havfc 'MhJlrn- 111.111]0:' \lOH· prulclI\ ncd""R'lning tl}~· nøgcn nCmUl<lU· 1l1cluuyc-

udb~u ... hc,1 (cl<~ lOd hold .. f ..l, af ~Irå Iu~l nmnd racc ~I'lcn~··)

Zita 100 7 6 6 7 11: 8 7 6 112 1+11 La
Lami 105 7 6 11: 6 7 8 6 1/2 8 La
Salka lOb 7 8 6 7 6 1i 2 7 8 La
Lofa 116 nl'z 6 1/2 6 7 8 7 8 La
Nt"r) 102 7 7 6 7 112 S1'2 7 7 1/2 1+ 11 La
Aramlf 109 7 7 6 5 9 7 6 Ar+W
Dub J(l8 611~ 7'12 5112 8 7 6 6 L)
Rupal ll. 7 5 6 7 112 R 5 7 112 R
Milla 116 6 112 6 6 112 7 112 7 112 7 112 R La
Dina 107 7 8 6 (, 7 6 7 112 Ly+W
Emir 112 7 (, 6 111 n l1 2 7'12 7 112 9 Af
Nordal 118 7 7 112 ::; 1.'2 71,~ R 6 7 Lv
Prisca 116 7 5 1;2 7 71,~ 8 5 7 1+ II \1('
Vllrund:l 103 7 7 6 1/2 o R 7 112 8 La
Adorra 117 7 71/2 6 8 8 5 6 1il L)
Mona 88 8 7 112 6 111 7 7 111 .Pll 7 MC
Tron 116 7 o 5 lil 7 1/1 8 7 8 Af
Gcorgic 96 7 7 5112 6 8 7 7 112 La+W
Vc~a 115 7 6 112 51/2 7 8 7 8 La
Gula 112 7 6 112 6 7 1h 7 11l 5 9 Sp+Ar
T)ra 109 7 8 6 5 1h 8 7 7 1+ II AI
Welam 113 7 6 112 6 1,i1 7'12 8 5 7 l .\IC
Mirjam 100 7 7 {> 7'-'1 8 7 R I+ II La
Comiie 117 7 7 h 7 7 7 8 Ar+W
Simba 106 7 6 1/1 6 1/1 71J2 R 7 7'/2 1+ 11 La
Print3 117 7 7'12 o ()lh 7 7 8 Ar+W
Alva 97 7 6 11l 5 7 III R 7 8 La
Alf Ro h 6 5 1/2 7 III 8 6111 8 La
Diva 119 7 6112 6 6'12 7112 5 .1 Ar
Triumph 93 7 6 6 6 8 7'/1 7 ?

'1 U - ~nl modCl), IilJc lcrne.llln~hc_ lavl prol~inindhold. mgen rCM- "1 AI ,.. Algcrl ..n, Ar ~ Alabl~hc_ L.. " L.acvll/.. lum, \K '" \lulllc
.l(n~ mod ncdknorlmng af ab og >!r:l, mod nøg~n nrand og m"d Chn~l(1, R - Kupe.:, Sp'" Sponlaneulll LI - LlalJvur. W= \\CI-
b}ll fU ' l. hcmlcphan, ',I • ulcndl lll,le

'" - hdlill modcn. ~'ur lCTlIcMmrcbc, hllll prulcmlndhold, god rnl-
,Ic nI, mod ncdkna:kl1lng uf ah ug 'lrå. mod nllg~n hund og
mul! b)gru~l



øt'Trle Jylland
Antnl for'>0g 13 13 18 17 17 ,.
Zita 1.6 0.5 ~,3 2,4 0.5 3.5
Gula O.M 0,3 3,2 1,4 0,4 2.2
Laf:) I.R 0,8 3.7 2,9 0,8 2,4
Salka 2_2 0,8 3.8 3,1 O.~ 2,9
Larni I.R 0..\ 5,1i 2.5 0,5 2.0
Vega 2.2 0.7 4.0 2.9 0.5 2,4

fra de øvrige med meget lave angrebstal. Det gælder
Rupalbyg og Tyrabyg, der i alle områder har været væ
scntliRt mindre angrebet af meldug end de øvrige sar
Ier. Rupal har resiSlens fra Rupee og Tyra fra Algerian.
Nordalbyg. der har Iyallpurresistens. har været værSl
angrebet. Det bor iøvrigt understreges, at målesorten
Ziwbyg har forskellige karakterer for angrebsgrad i de
enkelle forsøgsserier. og en sammenligning mellem
sorterne fra serie lil serie må derfor ske over målesor
ten.

Bekæmpelse af svampesygdomme med kemiske mid·
lcr er naturligvis også ved siden af anvendelsen af resi
::.tente sorter en mulighed i kampen mod meldug og
andre sygdomme. For at belyse virkningen af en svam
pebekæmpeise i landet!> forskellige områder og for at
undersøge den eventuelle forskellige reaklion hos de
forskellige sorter ved en sådan behandling gennemfør
tes i 1978 en del af sortsforsogene i byg som dobbell
forsøg. hvor den ellc afdeling ikke blev behandlet mod
svampesygdomme. medens den anden afdeling blev
sprøjtet med Calixin og maneb. Alle andre bchandlin·
ger. gødskning, ukrudtsbekæmpelse og en eventuel be
kæmpel!)e af ...kadcuyr har været den samme i begge
afdelinger. Ocr blev ialt genncmført 191 dobbcltforsøg
i de syv første for:'>Øgsserier med byg~orter fordeh med
88 på Øerne ug 103 i Jylland. Resultaterne af enkeh
forsøgene findes ilabelbilagets førsle tabeller og ho
vt:dresuhale! i Jt.'11 følgende label. Der blev gennemført
forsøg i alle områder. mcn i Oere lilfælde kun et enkel!
eller få forsøg. ~;1kde~ at resultaterne her er behæftet
med nogen usikkerhed. I tabellen er derfor kun vist dc
resultater. der er opnået i gennemsnit af Øernes og i
gellllem~nit af de j):.ke forsøg.

der er resistente mod havrenematoder. Seks soner har
resistens mod både ncmalodrace l og mod race II, me·
dens tre sorter kun er resh.tente mod ncmatodraee I.

Byg:lortf'rtlf'S n'sistf'm //Iod meld/lgs~'amp('er en meget
væsentlig dyrkningsegen::.kab. Der finde::. mange !>mit·
reracer af meldug. og de enkelte sorter har kun mod
standsdygtighed mod en enkelt eJler en begrænser del af
de pågældende !'>miueracer. Den arvelige egenskab. der
betinger resistens mod meldug. er fundet hos vildsOfler
af byg f.eks. Laevigawm, Lyaf1pur, Arabbc1ll~ o.s.v.
Vildsorterne er uegnede for almindelig bygdyrkning.
men deres resistensegenskaber er ....ed krydsning med
højtydende sorter indført i krydsningsproduktcL I ko
lonnen yders til højre i tabellen er anført. hvilke grund
lag de enkelte sorter har for meldugresi!)tens. Del frem
går, at der optræder 8-9 forskellige resistcnsgrundlag i
de sorter. der i øjeblikket er på markedet. og det bør
endvidere bemærkes, <It dcr i 6 af sorterne findes to
resistcnsgrundlag. I 13 af dc nævnte sorter er Laeviga
tum resistcn!>kilde. og i den praktiske dyrkning beslag
lægger sorter med laevigatumresistens langt den over
vejende del af arealet.

I de foregående tabeller med resultaterne af de en
kelte forsøgsserier er dcr anført cn gcnncmsnitskarak·
ter for angrebet af meldug i de enkelte :.orter i 1978.
Styrken af meldugangrebcne er forskellig fra landsc1 til
landsdel. hvilket fremgår af følgende opdeling.

K(Jrakterer for meldllgaflgreh 197R.

Sjltl- LolI- "',. VC~l- ~orll·

land ")n Falsl J~U Oll "U
Zita 1,4 2, I 2.3 3.0 2.2 1.7
Gula O.~ 1.1 1.3 1,2 1.1 0.9

Zita 2.0 2,8 2,4 3.0 2,U 2.1
Rupal 0.5 0.8 0,1 1.0 0,6 0.3
Georgie 1.5 2.3 1,5 1.9 1.1 1.6
Wclam 1.0 1.8 0.6 1.6 0.7 0.7
Aramir 1.2 2.1 1.7 1.5 0.9 0.6
Tron 2,1 4,1 3.6 2.9 2.0 1.6

Zita 1.9 1.9 2,U 3,4 2.7 3.0
Tyra 0.6 0.6 O,~ 0,9 0.5 0.9

Zila 1.3 2.1 2.3 3.2 1.6 1.9
Nordal 3.3 4.1 2.8 4.5 2.9 3,8

Zita 2.1 2.1 1.0 l.R 2.3 1.2
Prima 1.7 lA 1.0 2, I 1.9 0.6
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Plall 1

".
l\llrakt f meldug m"tudb

udcn mcd for
h'amp<'- ~~amP<'- ~\llmpt-

b<'k bc:1r. b<'1r.

".Karalt f mdduJ m..rudb
ud..n mt:d for

~\·.mpc:· 5vilmpc:' svampe-
belr.. belr. belr..

De sorter. tier er nX\rll i tabellen. har forskelligt re- Phll1 11
!)i!)tcmgrulldlag. og der er f.ek.,. kun en .,mt med. Zit<l-
byg, 'iOIll har lacvigalUll1rcsi~lens. I de forcg~e11l1e år "'maJ forÆøg 1/ 1/ 16 JO /O 2J

har angrebene af meldug været !)wr!)t i 01.'fllC::' område. Zita 3.0 0.7 2,M 2.9 0,9 2,5

men i 1978 var meldugangrebene ifølge de karakterer Rupal 1.1 0.4 2,3 1.0 0.3 1,9

for angreb. der er givet. kraftigst i Østjylland, og det er Georgie 2,4 0.6 1.3 2,3 0.7 2,1

bemærkt"bes\ærdigt. at der er fundet langt kraftigere
Wclal1l 1.9 0,4 1.8 I,H 0.5 1.6
Aramlr 2.2 0,4 2.2 1.1 0.3 1.2

angreb I Ve:.tnlland og l Nordnlland end i dl.' tidligere Iron 3.7 1.0 J.O 2.7 0.6 2.6
år. To af de ~orter. der er nævnt i tabellen. ~killcr sig ud



men efter forsøgsbehandlingen er angrebsgraden bragt
Ilt=d p<'lloamme niveau ol,oer helc.' landel. Det gælder gc·
nerell. al der cr opn<'lel en ..tor \irkning ved behandlin
gen. der med de ann:ndte midler og IO sprøjtninger 1..0
..ter ca. 275 kr. pr. ha. Der er gcnncmg<'lende opnåel
større merudbytter i Øernes omr<'ldc cnd i de J}skc
forsøg. Der er dog lils)neladendc Illgen sikker sammen
hæng mellem nedsættelsen af rncldugangrebel og d~t

opnåede merudb)lle for behandlingen Dette kan sk)l
de.... :H an,endel"en af Cal1xin og maneb ikke alene har
\"lrke:1 h~kælllpende på mcldug..\'ampcn. men og..<'I p:1
andre hladwampc og endvidere. al der er opnået en
rnangall\-irkning af del lilførle maneb. Sålede....om
fnr..ogene har været anlagt. lader det ~ig ikke gøre al
adskille \irkningen af del egcnllige s\ampcbekæmpcn
de mIddel Calixin og af maneh. der har en mere fore
b)ggende \lfkning mod svampe. men ..om også IJ1fnrer
planterne næring!>..lt1ffet m<lIlgan I el senere afsnil af
oversigten. hvor forsøg med hckæmpelse af plal1t~~}g

domme ol1ltale~. vil delte spørgsmål ogs<'l blive berørt.
p!'t grundlag af de resultater. der blev opn<1et i dobbelt
forsngene i 197ft kan der ikke gi\e..... ikre anvi ...ninger
på. om en svampebekærnpclse med Slorre fordel kan
gellnemfores i nogle !oorter end I andre.

Forsog...opgaven vil hli\'e fOrl"'''1 i IQ7lJ efter ændrede
planer.

Tilbøjelighed 111 U!J..IIlFJ..",,,S Il! aJ.. { er en uon,kel
egen!>kab hos kornsorterne t.:middeJbart før hosten.
1978 "ar ... ejrel blæsende i ... tore dde af landet. og I ..ær i
Ve"l- og :"JordJ}II:lIld, ..ålede.. at en del aks blæSle al
sorterne. I mange lil fælde h;lr kOll~ulcntcrnc foretagel
en optælling og bedollllllel ..c af ak"labets større bl' i de
enkelte sorter i for~0gene. og dl'l er beregne!. h\-or
mange hkg kerne. der er laht Rc..ultaterne heraf er
oeregnel s.1Iedes, al de kan <;ammcnlignes for de en·
kelte .,urter. og i den fulgende oJl'lilllng er ,i,t, h\J1kc
'tOrter der har hafl det mind"lc ak\l;lh. og h\ilke der har
hafl slorrc tilbøjelighed til at ml.,tc ak,cl.
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J.9
JA
2.7
0.9
1.4
2.5

II

5.11
45
J.7
td
J.O
L!

2.5
1.7
1.4
:!.3
2.7

II

6.4
7.4
7.9
·L2
5.5
5.7

hl1md

l! 12

2.R 0.8
2.3 0.8
1.9 0.6
1.1 O.J
0.5 0.2
2.7 0.9

• •
1.8 0.4
1.3 (1,4
1.9 O.J
3.1 <lA
I.h 0.2
2.0 0.2

.1.0 0.4
4 ..1 0.6
"2.7 (lA
.1.1 O.J
2.9 0.3
.1.J O.J

3.0 I.n
2.5 l.U
2.0 1.0
2.5 0.5
2.5 Ul

"O.J J.9
0.3 2.7
O.J J.J
0.0 4.0
0.0 1.7
O.J J.5

I 'li III

0.4 M
lU 6.0
OA 5.2
O.J 2.9
0..1 3.9
0.5 J.6

, .
0.2 2.7
0.2 2.g
0,5 3.7
0.5 3A
Il..' .1.R
0.2 ~i,(i

{J,4 6.2
(1,4 7.6
0,4 5.2
0.4 7.7
0.4 ·L"

","~
Plu" III

Anlal for\t>!

Zit:1 2.5
Nery :!.3
Simba 2.0
Pri~C;l 1.5
Tyra 0.8
Mirjam 2.5

----------

Phm I V

Anlal 1"''''1'' l 'li

Zil;J 1.J
orllal 2.h

CanO"1 l.Y
Maia 1.5
Adorra l.h
Duk.. 2.0

Plcm V

Zlla 3.0
\fona 2.8
Dina 1.0
DI\ il 1.6
Varunda I.

PllIlI VI

Anlll fil",,!! tl

Zita 1.5
Prinla U.7
PIC:110 2.U
Ah-a 2.5
Corall~ 1.0
S\ n 179 1,5

I de lU fONe lall.:olonner indenfur hvert af områder
ne cr illlfmt rc!ouhalel af bcdømmel..cn af meldugan
grehcl uden ,\ampebdæmpebe og efter bel.:æmpcl'lie
af meldug I den IrcdJc kolonne er \I.,t. h\or Slort mer
udb) !te. tier er opn:'tet ved behandling to gange med 0.5
I (";llIxHI o~ 2.5 kg maneb. I den før'lite b)gserie er gen
nemført 18 dobbcltfnrsog p:i Øerne og 24 i J)lIand. I de
f"lgentlc ~ericr har aruallet været mindre. Karakterer
ne. der er givel for angreb af meldug. har i næsten allc
sammenlignIllger været hOJere i J}lland end p<'l øerne.

Phlll I-II

Anlal fONIj1.

Llti.!
Clautlia
Alf
I riumph
Emir

2.0
0.7
I.J
I.J
1.7

O.J
().J
lU)
O.J
lU

,
I.H
2.3
3.0
2.4
1.6

"2.7
I.H
3.5
I.J
I.H

0,7
0.7
0.7
lU
0.7

'"3,0
2.4
5.1
0,5
0.6

AJ..Hpild i !nrmg 197X:
I 2 hkg kerne pr. ha: Zita. Lamt. RUPilJ. ':'ler}. Simb;l.

Tyra. \tirFlIll. ~tala, Adorra.
Duk ... Alva. ("or:llle. Claudia

2--4 hkg kerne pr. ha: Gula. Lt)fa. Salka. Vega. Geor
gie. Welil/ll. NorJal. Canova. Pi
ca Io. S". 72179. Mona. DlIla.
Alf. I numph

4 6 hkg kerne pr ha Tron. Pri\ca. Prinla. Di\a. Va
runda. Emir

O\_6hkgkernepr.ha: Aram.r

Indenfm den enkelte gruppenng er ...mlerne mr\'nt 1

den rækkefølge. hvori de findc~ I de enkelte planer Del
rremgår med stor 3iUerhed. at Aramlrb)g har haft
~t"rM IiIbøjelighed til aksafknæknlllg

l"" J..ort beskr;\'el{c af de enkelte ...orter \il \ære en
naturlig konklusion at afslullc olllt:llen af hyg..orlerne
med. Grundlaget er dette og tidligere Ms forsøg"resul
tatcr S.1mt de målinger og bednmmel ..er. "<lill er forela-
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Tabel a. O"'ersigt over 5 ~r'i forsøg med bj ~sorrer.

OsIJIllllr'ld VC-.'oIJIllar'ld NonJJ)l111nd

So" 1914 " ,. " " Con< " " '" " " (in_ " " ,. n " (in,

Zita 1U0 100 100 100 100 100 JO{I 100 lilO 100 100 lOU 100 100 1U0 IUO 100 IUO
Lami Jn4 102 97 100 103 lUl 106 103 97 98 109 103 104 103 98 lOU 105 102
Salka I()~ JOI 99 11)4 99 JOI IU3 IOS 99 IlJ2 98 )(11 lU:! 103 1U0 J05 JOU 102
Welam - 1115 105 105 - 1115 103 104 % 102 103 IIlH
Mi'lam - 101 10(1 104 99 103 IUI 96 99 105 JOO
T)ra - 100 99 1m 108 102 - IH3 1111) IU5 113 1()~ 99 97 9X 104 IOlJ
Lofa 103 100 99 99 100 1011 1U3 1(111 9X 9X 97 99 1112 IUO 99 98 9~ 99
t\er~ 98 IO' 98 101 '04 100 99 99 99 99 105 1(lO 97 99 96 99 1(17 100
Aramir 97 9~ IO~ 103 97 99 101 98 1111 II>.J 9' JOO IO) 99 100 101 9~ 99
Duks 9~ 101 96 100 105 100 102 JOI 95 - Hl3 IOll 1111 IH1 95 ItJO IO~ JOO
Rupal 95 98 JOU JOO 100 99 101 97 101 IO:! IO] IO' 98 9h 99 101 Hl3 99
MaIa 100 l nu 95 99 101 99 100 9h 95 9h 97 99 98 9h 99 9~ 98
Triumph 93 97 95 95 97 9~ 94 98 9~

Simba 97 97 101 97 98 97 9h 99 98 98 97 9h 98 99 98
Dina 97 99 99 96 99 98 IO~ 97 10~ 99 IO:! Ion 98 97 96 95 9R 97
Emir 95 IOU 97 95 9h 97 98 9X 90 95 95 90 98 99 9R 9h 90 97
:\'ordal 99 99 95 98 95 97 1U0 IUU 92 93 97 102 100 97 101 95 99
Prisca 93 98 99 97 102 - 'O I )(11 l (J I 95 95 96 99 96
Adorra 98 97 97 98 97 - lUl) 97 97 9R 97 98 97 97 99 97
Varunda 98 97 95 98 95 97 III I 96 95 97 97 97 99 9~ 96 93 9~ 95
Cano\'a 93 96 % 45 94 96 95 96 96
~ona 9, 97 9X 9, X7 9~ 93 94 11)0 96 95 96 99 95 98 97 99 98
Tron - IO~ - IU9 - 104
Georgie - 105 103 IH4 - 105 102 103 98 1113 10-1 lUl
Vega 99 90 103 105 1111 - lilO - 102 In~ 103 - 100 - 103 105 1U3
Gula - 102 IO' 101 - 103 % lOO - 1(11 101 1t13 101 \Ol
AI"'<1 - 103 1(12 102 98 1110 99 - 1111 1111 101

SjzUand FIn H~l~ land~l

1f,/7J " ,. n " Gn< " " ", 77 " (in_ " " ,. 77 " (in,

Zita IOD lUll lilO 100 100 lUll IO{l 100 100 100 100 I(HI 1110 100 100 100 IO" 100
Lami 105 IOS 100 102 IO::! 103 Itl5 102 101 10-1 104 1113 104 J03 99 101 105 102
Salka 103 105 102 105 IOh 10-1 102 101 97 100 101 \Ol 1112 103 100 105 101 ){)::!
\Vela m - JOI 104 IOS J(]3 - 107 III Itl9 99 100 99 ](1-1 105 102
Mirjam 98 104 10R \(IJ - 104 10h )(15 99 103 'IX \(11 105 101
TH;l 99 101 99 107 101 99 99 J04 J(]7 102 98 100 99 102 10R J(] I
Lora 103 105 100 101 106 103 102 102 105 J04 105 10-1 102 102 !Oo 100 101 101
;..Jcr) 99 t(lO lili 1m 104 101 1() I 1110 99 IO:! 10-1 101 99 100 99 101 105 101
Aramir 97 97 104 104 103 101 97 J(lU 10-1 J09 108 104 99 9R IO~ 104 99 100
Duk,;; '"I IO~ 97 100 III~ lUl lUO 97 9~ 101 101 98 100 IO' 95 1U0 J05 IlM'
Rural 98 98 100 1011 IO~ 1(1(1 % 1110 Ifl~ 102 102 WI 97 98 'O I lUl 11I~ 100
~tala lOU \1)4 97 101 10-$ ICJI 99 100 100 101 IU5 Hil 1{JII Ion 97 100 101 100
Triumph 95 90 9.'\ - 1lI3 1{I.1 1113 97 100 1(1-1 W. 98 99
Simba 100 JO(} 103 tel2 101 9h % J02 JIl~ 1110 97 9X 98 lUl IUO 99
Dina 99 99 100 IUO 90 99 97 100 IO.:! 101 95 99 99 99 99 9X 9X 98
EmIr 9X 10.1 InI) 9 1110 lUU 96 lilO 99 98 103 99 97 100 9R 97 98 98
'\;nrdal 1fI2 IO~ 94 98 9 99 99 97 91 98 93 9~ 10(} 100 95 9X 96 98
Prisca 94 90 1111 101 98 97 10.1 IW JOI 96 97 90 99 JOl 98
Adorra 95 9~ 9~ 9S 99 % 9~ 94 97 98 9~ .5 97 96 91< 9R 97
Varunda lUl 9(- 94 100 9" 90 99 1110 9~ 1O~ 9.1 97 99 97 94 9X 94 9~

(aml\J 95 94 Y5 % "" 99 95 97 97 95 94 96 97 9~

~tona l,n 9" 100 9' X~ 91 9, "" IOJ 94 87 95 94 94 99 94 90 94
Tron - 1t11 lUX \1).'\ - 108 - IO:! 103 104 W7 104
Gcorgic 99 1U7 1115 10.1 - 110 IllM 109 10-t I (I() IUh 1lI-1 J03
Vega - 101 98 1116 109 104 - I {IO - lOX 1117 105 - 1111 97 104 1t17 102
Gula - 105 104 103 103 104 - II.:! IOn 1119 - HC 1U.1 1tI~ 101 102
('oralle - 100 - HH - Ino 102 9X 99 I (Jo
Prlnla - Ion 99 lilli - I Il'; 9" 9" 10(1 9R 9X
Har,.., - lU::! 100 102 Hil
Ah"d - I lin II)~ 107 105 1111 ]{lJ 98 103 IOJ 1111
C1audJd - 10-1 - 107 99 9h - 10.1 99
Alf bf X~ '8 9~ 89 9"



get i land!ofor:togene og i Stalens Plantcavls(orsøg. I den
følgende omtalc og beskrivelse rlf de enkelte sorter vil
de blive nævnt i den rækkefølgc. hvori de er opført i
whe/ h ~idt' 38. I denne tabel er førsl nævnt 16 ~orter.

der har deltaget i 5 år eftcrfulgt af I l sorter. der har
værel med i 4 år. 2 der hllr deltaget i tre år og endelig 3
SOrlcr, som kun har været i forsøg i de "eneste lo år. Alle
Jorter, .wm l'T omw!t. har i IIL'ar [orsogsiir delrager i
mindst lO {or<:øg fordelt Itwd mim/w /0 I Jyllalld og IO
pd Øerne JII't'Tt eJr. I label a side 26 er "ortcrne~ ud b} \te
\lhl i de enkelte land~dele Iwer! :'Ir i forsøgsperioden.

Zif.llbn fra Pajbjergfondclls Forædling"virksomhed
har værct rn:'lleson (ar sjette gang.

Zilabyg er kan og Sti\lSlråct, og den har god mod·
slandsdygllghcd mod ncdknækning af strå og af aks.
Den har rel sma kerner med lav rumvægt. og den er
midtleltidlig og højtydende med god meldugresistens og
reSIstens mod havrenematotlens race I og race Il.

L.IIlllib)'g fra Landbrugel~ Kornfora'dling har i gen
ncmsnit af 5 :'Irs forsøg givct 1.2 hkg kerne eller 2 pc!.
højere udbytte end Zitahyg, og sorten har h\ler! år i
dennc periode placeret sig mellem de højest ydende. I
Øernes forsøg var merudbytte I 1,6 hkg kerne og i de
jyske forsøg 0,9 hkg over Zitahyg'i.

Lamib}g er stivstrået og korlsln'cl med middelhøjl
halmudb) tic. Lamibyg har middelstore kerner med en
ret liiv rumvægl. Sorten er midddtidlig og har en ret
god re~i:ttel\s mod meldug.

Salkab)g kommer Iige~olll Zitabyg fra Pajbjergfon
dcn~ korl1foræJling. og den har ligesom Lamibyg pla
ceret sig I1lal1tlt de højcstydcl1dc sorter i :l-,irs forsøg~

perioden. I gennemsnit har Salka givet 1.0 hkg kerne
mere end Zilabyg. og også dcnnc sort har Iigcsom La
mihyg givet højere merudhytte i kerne på Øerne end i
Jylland.

Salkabyg har Cl ret langt stra med rel god stn'lstyrke
og et middelhøjt halmudh} tic. Kernerne er mcget store.
men mcd ret lav rumvægt. Sorten er middeltidlig. og
den har ret god resistens mod meldug samtidig metl en
resislens mod ncmatodrace I.

Lofllb)'g fra Abed Planteavlsstation er en af de ældsle
og mest stabile sorter i dansk bygdyrkning. I gennem·
snil af de sidste 5 år har Lo(abyg givet 0,5 hkg kerne
mere end Zitabyg. og i~ær har sorten klaret sig godt i
Øernes forsøg.

Lofabyg har et ret langt strå med nogenlunde strå
:tI yrke. og dens halmudbylte er Slort. Kernerne er mid·
delstore med rel høj rumvægt. og Lofabyg modner
nogle dage senere end de fleste øvrige "orter. Den har
rCI god re~iMens mod meldug.

Nerybyg fra Landbrugel~ Kornforædling er en ret ny
sarI. I gennemsnit af S-Ar" perioden har Nerybyg givel
0.3 hkg kerne eller 1 pc!. mere end Zitabyg.

Nerybyg er ret kortslråel og stivstrået og giver et ret
lille halmudbytle. Dens kerner er middelstore med
middelhøj rumvægt. Sorten er middeltidlig og har en rCI

god resistens mod meldug. Samtidig har den resisten~

mod havrenematodens race I og race II.

Aramirb)'g fra Ceheco i I lolland har i gennemsnit af
de 5 år. den er afprøvet. give10, l hkg kerne mere end
Zitabyg, og den har klarel sig væsentligt bedre på Øer
ne end i Jylland.

Aramir har ret langl stra med særdeles god stråst}r·
ke. Soncn har under vis~e forhold ret stor tilbøjelighed
til afknækning af aks, Den har middel~lOre kerner med
høj rumvægt. Den er rniddeltidlig og har en god resi·
!>tens mod meldug.

Duksbyg fra LanJbrugets Kornsforædling har ligde-.
Jes givet 0.1 hkg kerne mere end Zitabyg og har give l
samlTlc udbytte som denne. håde på Øerne og i Jylland.

Duksbyg har middellangt slrå med god stråsl}'rkc og
middelhøjt halmudbylIe. Kernernc er rCl slOre mcd høj
rumvægt. og sorten Cl' egnet til maltfremstilling. Duks
byg er middeltidlig og har gol! re~i~tens mod nemalO·
drace I. Den angribes en tld af meldug.

RupHlbyg fra Svaløf har givet næsten samme udbytte
~Olll Zilabyg båtle på Øerne og i Jylland.

Rupalbyg er rcl kortstrået med god strå~lyrke.

Ilalrnudb}'tlet er ret hØjL Den har små kerner med
middelhøj rumvægt. Sorten er middellidlig og har en
meldugresistens. som hvert f\r hidtil har værel megct
effe~tiv.

Malab)'g fra Abed har tigcledc~ givet næsten samme
utlbyue som Zita byg i de sidstc 5 års forsøg. Dog har
M'llabyg klaret sig dårligere i Jylland end på øerne.

Malabyg ligner i de ne"'lc egen~kaber Lofabyg, som
den er i nær familie med. Den angivcs at have gode
mali ni ngsegenskaber.

Uinllb)·g. der ligeledes kommer fra Abcd, har givet
0.7 hkg kerne mindre end Zitabyg, og resultatct er del
.;amme over hele lande!.

Dinabyg er middeltitllig. og dcn har middellangt str~

fIled god stråstyrke, Kernerne er store med middelhøj
rumvægt. og den har Cll cffekliv meldugresistcns.

f~mirbyg fra Cebeeo i 1101land, der engang var ho
\'cdsOft. har ydet 0.9 hkg ~ernc mindre end m:\!esorten,
og dens resultat er væsentligl dArligere i Jylland end p~

øerne.
Emirbyg er kort"lrået. og den starter væksten med. at

planterne kryber hen ad jorden. Den har små kerner,
mcn rumvægten er ret høj. Emirbyg er middeltidhg og
(/ens resistens mod meldug er god.

Nordalbyg fra Carbbcrgs Kornforædling har i gen
nemsnit placeret ~ig 2 pc!. under Zita!> udbylIc. og re
sultatet er det samme i Jylland og på øerne.

Nordalb}g er retlangslrået og noget hlød!'lnlet. Den
har Slure kerner med middelhøj rumvægt og lavl pro
tcinindhold. Den er velegnet som maltbyg. men har ik
ke særlig effekli\' resi:tten!> mod meldug.



Priscab)g fra Wcibull har i gennemsnit af 5 år givet
1.1 hkg kerne mindre end Zitabyg, og dens re!>ultat er
d~rligere i Jylland end på øerne.

Priscabyg er langstrået. men med god stråstyrke. Den
er middeltidlig. og den har god resistens mod meldug
samt resistens mod både race I og race II af havrcne
matoder.

Varundab)'g fra Wagcningen i Ilolland er cn ældre
SOrt i dansk bygdyrkning. Den har i gennemsnit af 5 år
givet 1,6 hkg kerne mindre end Zitabyg og samme stil·
ling i Jylland og på øerne.

Varunda har et middellangt sTrå med god styrke. Den
har middelstore kerner med rct lav rumvægt, og dem.
meldugresistens er ret god.

Adorrabyg fra Probstdorfi Østrig har ikke kunnet ~tå

mål med Zitabyg. og i gennemsnit af 5 år givet 1,7 hkg
kerne mindre. Dens stilling cr bedsl i J)'lIand.

Adorrabyg har langt strå med god styrke. Dens ker
ncr er middelstore med middelhøj rumvægt. og den har
en ret god resistens mod meldug.

Monabyg fra Svaløf er en af de ældre sorter. Dcn har
i sammenligning med Zitabyg givet meget svingende
resultater, men i gennemsnit 2,9 hkg kerne mindre end
dennc i 5-års perioden. Den har klaret sig væsentligt
dårligere på Øerne end i Jylland.

Monabyg har meget kort og stift strå. og den at.l<;killer
sig fra alle andre sorter ved at være tidligere. Den har
ret Slore kerner med ret høj rum\'ægt og en ret effektiv
meldugresistens.

Følgende I I sorter har været afprø\'et i de sid~te 4 år:

Tronb)'g fra Landbrugets Kornforædling er en Il}

sort, der hvert år har givet højere udbyltc end målcsor·
ten. og !tom især i 1978 var godt placere\. I gennemsmt
af 4 år har den givelI ,9 hkg kernc lllerc end Zitabyg
med dct bedste resultat på øerne.

Tronbyg har middellangt slrå med en god stnistyrke.
Kernerne er ret små og rumvægten la\'. Sorten er lllid
deltidlig. og den har ret god resistens mOU rneluug.

Gcorgieb)g kommer fra Rothwell i England. I gcn
nemsnit af forsøg i 4 år har den givet 1,6 hkg kerne eller
3 pet. højere udbytte end målesorten. og den er godt
placeret både j J}lIand og på øerne.

Georgie er ~ti\'~trået ug kortstde!. og den har mid
delstore kerner med middelhøj rUI1l\æg\. Den er mid
deltidlIg og har en god resistens mod meldug.

VegabH fra Ahed hle\' I 1978 en af de højesl place
rede suna. og den har i gennel1l~llil af 4 år givct 1.2
hkg kcrnc mcrc end Zitabyg.

Vcgab}g har llIiJddl<.lI1gt strA med gol! Mr;hl}rke.
Den har middelslore kerner med god l urnvægt. Sonen
er miJdellidlig og har rel god resisten:-. 1110d meldug.

Gulab)'g, der også kommer fra Abcd, har hidtil pla
ceret !>ig blandt de bedsle og i gennemsnit af 4 år givet
1,2 hkg kerne mere end Zilahyg. Ligesom Vegabyg er
den bedre placeret på Øerne end i Jylland.

Gulabyg har middellangt strå med god slråstyrke.
Kernerne er middelstore med middelhøj rumvægt. Den
er middeltidlig og har god resistens mod meldug.

Tyrabyg fra Pajbjerg har været den højest)'dellde sort
i forsøgene 1978, og i gennemsnit af 4 års forsøg har
den givet l.! hkg kerne mere end Zitabyg.

Tyrabyg har middellangt strå med ret god stråstyrke.
Kernerne er store med middelhøj rumvægt. Sorten er
tidlig i Skridning og middeltidlig i høst. og den har sær
dele.:; god resistens mod meldug og samtidig mod hav·
renemalodens race I og race II.

Welamb)'g fra Weibull har været særdeles godt plaeerct
både i 1977 og 1978, og i gennemsnit af 4 års (orsøg har
dens udbytte væreT 1.0 hkg kerne højere end målesor
Iens.

Welambyg har middellangt strå med rel god stråstyr
ke. Kernerne er middelstore med middelhøj rumvægt,
og sorten er mi ddelt id lig. Den har god meldugresistens
og er resistent mod nematodraee I.

Mirjambyg fra Landbrugets Kornforædling placerede
sig godt i 1978, og har i gennemsnit af 4 3rs forsøg givet
0.9 hkg mere end målesorten. Sorten er bedst placeret
på øerne.

Mirjamb)'g har middellangt strå med ret god stråslyr
ke. Den har middelstore kerner med middelhøj rum·
vægt, og den er middeltidlig. Resistencen mod meldug
er god, og sonen har endvidere resistens mod begge
havrenematoclens smitlcracer.

Coralleb)'g fra Probstdurr i Østrig. der først blev beo
tegnet P.9033 og senere fik navnet Victoria. har i gcn
llem~nit af 4 års forsøg givet næsten samme udbyllc som
/.ilabyg.

CoraIIe har middellangt strå og god stråstyrke. Ker·
nerne er middelstore med middelhøj rumvægt. Sorten
er middeltidlig og har ret god resistens mod meldug.

Simbab)'g fra Svaløf har i de 4 ~r. hvori den er afprø
\ct, i gennemsnit givet 0,4 hkg kerne mindre end Zita
byg.

Simhabyg har middellangt str3 lJled god stråslyrke.
Kernerne er middelstore med middelhøj rumvægt, og
sorten er middeltidlig. Dcn har god re~istens mod mel
dug og endvidere mod både nematooraec I og race I I.

J'rintab)g fra Wiersum i Holland har i gennemsnit
af 4 :m forsøg givet U.8 hkg I..erne mindre end Zitllb)g.

Printabyg har middellangt strå med ret god sTråslyr
ke. Kernerne er middelstore med ret la\' rumvægt. Sor·
ten er rnidddtidlig. og den.:; rc.:;islcn.:; mod meldug er rct
god.



Canonb)g fra I Heidenrcich i T)'skland har i ben
nem!init af 4 for...ng....år iUe lunnct nå målesonen... ud
b)t!e. men har givet 2.1 hkg kerne mindre, og srilllllgcll
er en!> I j~ lIand og pli Øerne

('anma har middclJangt sir:'! med god stråSI)rJ.e.
Kernerne er l1liddd"'lOre med middelhoj rum\ægl. og
soncn angi\'e'i al \ære velegnel lil mal1ning. Den cr
middeltidlig og har lun nogenlunde resi:~.tens mod md
~ug

Folgende Io :-Urler hM va'rel i fur..."g!>afprø"lllng I 1
ar:

Ah-ab)g fra S\ i1/"f har 1 gennem...nil af de Ire ar gl\ el
0.6 hlg lerne mere end mtilesonen
Ahab~g er rCI lnrl"'lrAcl og har god ... trå<;l)rJ.c Den

har middcl<;(orc J.erner med midddhoj rum,ægl. og
th.·Il!> rC"'I:-lcn... nHld mcklug har IlJ.c va-rCl :-ærlig cHcJ.
liV.

Alfb)g fra C'arl.. ocrg har placerel 'lig megel d<lrllgt
sammenlignel med de 0\ rige !>Oflc:r. og 1 gennem...ml af
J ;.Ir... fnrsnggl,el '\.1 hlg kerne mllldre end målc,urlcn

Alfb)g er J.orl'.trjet og Sllvslråel_ Den har mid(kl
,tore J.erncr Illl'd Iii, rumv.qp. SOrlen er rel :o.1!
dig. og den har rCI god resiS1Cll'i lllod mcldug.

Endnu h ,orll'r. dl'r er np1<igCI 1";1 'tlfl"lislen "ene'l i
cfleraret I Y7X. har deltagel l fOf'Ogcne. men 1 alle III
fælde cnten J.un i I ~ tir eller i meget fa forscg_ Del
drejer sig om ()hllbH~ fra Cebeeo. der i gennem~llit ,If 2
:'Ir har gl\'et I, I hJ.g J.crne mere end Zitabyg. S,'. 72179
fra S,-aløf. h'·i .. merudbytte 1 gCllnem..nil af 2 år har
værel I.U hJ.g kerne mere end m!llesortell. TriulIIphb)g
fra Safll- unl.! rn<lllllgut i 0sll)'sld'Jnd der i genncm"JII1
af 2 år gav 1.5 hJ.g mmdre end /l1ahyg. SundlInee fra
Rnlh",dL der har gl,el ...amme mcrudhyllc 1 IY7t< ...nlll

rnåleM>rlen. W\' 6397. der g.n 1.1 hlg kerne h\IJcn:
udb\ lIL'. (lg .... l·ihull,nrlen Hart) (\\ \\ (,-IO)). '0111 .!!a\
I.Y hJ.g J.crne merl' end Zltah\g
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sådanne angreb Del s)'lles derfor al "ære en fornuftig
di:o.pO\ltion at .. prede \omvalget lidI merc. end lilfældet
har været hIdlil, og i den forbindelse især sabe på sorter
med fOT\lelligt re.. islcmgrundlag mod meldug.

Ved lalg af hygsort lægger de fiesIl' lomlmant! sæd
mnllgns SOr/ela ellIe tI/ at glH' el !wj/lldh)ul"t! grulld.
Derre pr fortlåeligt. merl d/,I ,·i/l'ære forJ.ert lIleIIe III lOge
delle he1ls.\1/, bl a. foreli eler , realitetelI ikke er stor for
!>kell njrl'lt/e mellem dl' hOjt''ft.lelt'fI(lr_ lJn k"" l-irre ('r
fomltf"?" gf/uullag ar 1'lf'lge sort efter tldltght'd. og det
kllll [(,kj I {Pr(' ønskeligl ul ~-ti ('/I lidltg ~ort af h('/H)"1 tIl
Ildlæg. /Jen tidliglite er MOlIlIbyg, som dng fra ar Iii ar
har gil'l'l meget slingeude resultater. Det kuu ogsd vært'
f(}muflt~t Ilt \,{l'lge ell rf'f _\IIdIg ~or/til ell Ild afan'uln for
at sprede hmtperlodelllit/t. og i deri forbl1lllelse t!r Lofa
b.\g !>Iltllgere ellll dl' "'nge \lefl IlIngl dl' fleue eT så
J.aldle muldt'ilidltge soner, !Ilorul dt't kan rært' HUlske·
ligl II/ lornrækJ.t, del! et//' fremfor dell UlUlt'". /)1' hf'JC.H
ydl'llllt' ældr/' soner er Lamibyg, Salkabyg, Zilobyg,
Lola/Hg. RU{Ja/b\'g og EmJrb\'g, og hla"tlt tie lI\'er('
mr/er er ti,., grund til al 1I17l'1le Tro"byg. Gulabrg. Ve
gabiS:. Georgieb.\g og n't'/umb)g. der ul/e er sardeles
d\rJ.llIf1g.n ardige_ Flere og flere fOner har re'futens mod
hal rt'llell/Ilfoder, og forudeu ZilOb.\g er der multghed for
al ,'ælgt' Trmbyg, IVerybrg og MJrjumb)'g. der alle har
gi\'('/ Iwjl'rt, /ldbyrtt' ('Jld Zira. Mn/ nH'Tf' /ldhrl'llt kom
(f.\'rkfllIlK ('f ri\iJ.o lur tlIlRTt'h al III'malOdn forøge!.
og tINfor 1'/1 am·elldelsell al nematndere.~ist('flfebygsor
IPr po 1a'llgerl' sigr kUllrlt' øge siJ.t..erheden i brglh rkmt/·
gell Tt! umemlels(' i t/wllb_\-gtlpt..nmget/ kali Nordalbyg
fomUlt",bt'llIle\- mell Duhh\·g. Cat/omhyg og Malabyg
er ogW} egJler/e lil delle formtll

2. Havresorter.
I 1978 deltog iah 17 haHc"Ofler l afpro\"ninl;en, ..om

bic,' gennemført med 50 forsøg fordelt på tre forsøgs
serier SclrnahaHe har været måle!>ort for 'Jetle gang.

HlIl1r('.\IJr!t>r I (/3)

Selma 45.3 3~.H 46,8 35.3 43.0
Sang 3..1 ~O.I O,R -:-12.5 0,3
Hedvig -:-().6 ~(U ~4.5 -:-12.7 -:-2.9
Dan 3.1 1.9 ~3,3 -:- 111.6 ~O.5

Ismene 11.9 1.6 ~ 1.9 ~4,H -:-U.4
'-Sf)

Il. Havresorler phlll I.

Dl' ~(Inl'r. som er afpw\ocl i denne for'il'g... ~efle. er rct
nye <;Ofler. ,om ikke har værel længe p:l sort"lrslel1. lall
bic ... gennemført '27 forsog fordelt med IO på Øerne og
17 i Jylland

k. Valg af b~~sorl.

Som del er 'I'" I Cl senere af"ni' af o\t~r!llglen....amler
'>Orls'-algel af by g "Ig Hm gamle fa 'Mier Af den fore
g.ll'nde omtale fremgår del dkr... at IIlouddcl er ..luri
og valgmulighederne mange. erfaringerne ..yue.. at \'I"l'.
at en cnsidig anvendelse af etl bt~:-lcnl1 ..orl eller en
gruppe af sorter med 'iammc resislellsgrundlag mod
meldug J.an tndehærc en rio;iJ.o for. at der optræder
mc1dugracer. '(lill rl"I'ilcn<;cn iJ.lc er eHelll' o\"crfur I
s.a fald J.an ,irlningen hh'e megel ahorltg. sålede!!o som
det ... ar Illfækkl med Emirb~g omlring 1970 og Tern
byg i 1974. S\lrler 1II1'J lae"lgalurnn~,blen.. mod mel
dug har "<crel helt dominerende i bygdyrkningcl1 i de
",Clll'rc .\r. men i lyn og 197R \'ar der tenden.. lil,;1l
disl>C !'>orter ble\" rCl lraftigl angrebet af meldug. og der
,ar end,idere en IllooJelighed lil. al meldugangreb op
Ir:hlte I dele af lande I. som iHe lidIIgere har kendt Iii

s.... lI"'nd
Anlalll>l"0! ~

h~, ~C"fll<" pi h.
hn LoU ·F 8olnholm ØtrnC"

2 _\ l lU



Sorten Hedvig har ~Iaret sig dårligst I denne for
søgsserie. og de andre soner har givct udbyllcr på linie
med målesarten!> både på Øerne og i J~lIand. Hedvig
havrc er lidi kortere end de øvrigc. men leJesæds~a

rakteren har værel ens for alle sorter. og der er ikke
konstateret kraftige angreb af leJcsæd.

"nlaJ fOr5Ø!-

Selma
Sang
Hedvig
Dan.
Ismene
LSD

Antal f0fS8&

Selma
Sang
Hedvig
Dan
Ismene
LSD
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0-hlb,n<J V -J}U..n<J N ·j,Ulln<! j,Ulln<J
3 7 1 11

40.0 36.2 36.9 37.2
0.0 1.0 1.8 1.4

.;.4.6 .;. 1.0 .;.3.0 ~2,7

0.5 I.h 1.4 1.3
.;.0.8 .;. 1.1 0.8 .;.0.3

2.0 1,5

Hele lanoJel
Sir.·

Lenine. Kar'kler 101 HoU _æl' hl.
,m IeJead mtldul pund k,~,. I' , IO "
87 4 1.0 7M 39,3
8h 4 H.8 77 1,0
M4 4 Ul 70 .... 2,8
Rh 4 0,8 77 0.0
87

_
0,8 80 .;.0.3

1,4

Helt 11Indtl
Slra-

Iltngdt, KlIrlllltr for Holl, ~"Ir hk.
'm k.l'"~lI me~dul pund l;efl'le

Am..1 f01"'1 Ib b • 11

Selma 92 (, 1.0 76 37,3
Astor 91 (, 1.0 73 1.2
Silva 102 7 1.0 76 .;.0.3
Gamba 91 (, 1,5 77 1.6
Leanda 91 7 1,0 77 3.0
LSLJ /.6

Borh.ct fra Sih·ahavrc. der har givet udh}ue på linie
med målcsorten. har de øvrige tre soner og Især Lean·
dahavre klaret sig bedre. Sih aha\ re har del længste
!Må, og der har i di"se fo~g verret en hel del lejesæd i
alle sorter.

c. Hllnesortcr pllln III.

Sorterne. der er afprøvet i denne serie er endnu ikke
optaget på \ortslisten.

Hat'resoner III (15)

hkll ltrnt pl. la
Romhotm ø -J)lIlnd V -Jylland ;'\ -JyUnd J)lhmd

An,..1 for""B l l 3 t ~

Sclma 35.0 35.4 47.6 42,1 44.1
SI. ~~Q -:-2,5 -:-0,2 .;.0.8 5,4 0.6
Alfred -:-4,2 .;.5,4 .;.3.1 0.0 .;.3.0
ww 1706~ .;.5.1 lU ,;,3,1 0,0 ';'1.8
LSIJ 2,ti

b. t-Iavresorter plan II.

Sorterne. der er afprøvet j dcnne forsegsseric. er for
de flestcs vcdkommende ældre sorter. Anlal fOIWlIl

Ilde Ilndtl

Kaulltr for
klt"'lI mddUl

, J

HolI ~ ..t:l
pund,

Anlal fOrsilg

Sjælland
hl& lnnt pr ha
r)'n loll.F

Selma
St. 4-19
Alfred
WW 17()6~

LSIl

92
88
94
93

2
5
I
1

H.O
0.0
0,0
0.0

72
72
70
72

42.6
0.1

.... 3.2

.;.2._
1.2

Il _hIlInd V -hlllln<J N -j_Uaud, ,

Selma
ASlOr.
Silva
Gamba
Leanda
LSD

Anlal fOTlI"J~

Selma
A!>tor.
Silva
Gamba
Leanda
L~LJ

43,1
1.3
3.7
2.0
2.6

34.6
1.1

.;. 1.0
O.~

1.4

32.5
:l,~

.... 0, l
3.1
1.0

35.0
0.3

.... 1,2
3.1
4,1':
2,7

55.7
1.9

.... 4.2
0.1

.;.0.8

35.2
U.t!

.;.H.7
-;-(1.2

.1.7

41.7
2.1
1,1
2,0
1.9

hl1iU1d
II

34.9
0.7

-:-1.0
lA
3.0
1.9

d. t-IlIl'fcsortcr-nes udbyIIe og d)·rkningse:genskfllbcr.

På grundlag af de re..ultater. der er opnået I den offi
cielle afprøvning og i ovcrsiglcn o... er nere år.. rcsultater
af lanlh(ol"l-ogene. som findes i følgende op'adling
og I lahi.·[ h ..ide 38 skal der gi... es en nærmere omtale af
egcns~~lbcr og d)rkning"værdi fOl" de ha\-re~orter.

som har deltaget i de seneste <\rs forM1g.

Selmllhnre fra Welhulll S\erigc har igennem mange
ar \'æret andre soner overIcgen I kerneudh}lte. lIlen i
de senere jr har fors~ellcn mellem den og flere af de
øvrige været mindre end i Ildligere år.
~c1mahavre har middellangt :.trå med god ~1f;htyrke.



Den har middebtme tyndskallede kerner med høj rum
vægt. Den er l11iduellidlig og kan i \li~~e Ar <lngribes en
dej af meldug.

Ege/lskaber IIOJ hal'resorterllt'
/følge WTt~h~le 197~

udarbejdet af Slal~ns PlanteavbfOrMtg

FQrhoJd~lal V.:rd'lal fnro J
ro, lyad- kerne_ IllVc.hlU

halm· ~ka]- §lør_ mOlJ slrå-
udb)lIe klhed rcL~ nec.l~n..kn

Selma 109 7
'
12 7 7

Sang 102 8 7 '{2 7
Leand<l 102 6112 ~ 7
Astor lilO 5 '/2 7 1/ 1 7
Silva 119 6 1/2 ~ 7
Dan 104 5

'
/2 7 '/2 8

Gambo IU2 6 '/2 7 7
Ismene 112 R 7 7
Hedvig 101 8 7 R

Ol Il _ ikke lyl1lbhllcl. lilte kerne'l'mel~. mgen mod~lands,hgllShc-d
mod Slrållc-dkmrkmng

IO_ meget t~ad~~3Itel, ~lUr ~ernesI0rrd~c. ~Ior

mrX]'landsd}glighed mNI 'lr""cd~llC~nlllg

5 års forsøg /lied llavresortt'r

FOIhold~t31 fOt ~erlleudh}'HC

1974 1975 1976 1977 1978 GIlS

øeme:
Selma 100 100 100 100 lUU lOll
Sang 98 94 102 101 99
Leanda 101 95 9U 98 104 98
Astor 96 94 92 104 105 98
Silva 90 92 94 88 103 93
Don 99 94 102 99 9R
Gambo 96 lUl 99 lU5 100
Ismene 99 100 99 99
Hedvig 95 1t16 93 98

Jvl/mul:
Selma 100 Illa 100 IOU lilO lOU
Sang 98 96 94 lill 104 99
Leanda lal 93 92 lili 110 100
Astor 9~ 91 92 103 102 97
Silva 90 89 96 88 97 92
Dan 102 95 102 104 lal
Gamba 96 96 95 104 98
Ismcne 100 97 99 99
Hedvig 97 100 93 97

Hele landet:
Selma 100 lOU lUU 100 IOU 100
Sang 99 97 94 102 102 99
Leanda lUI 94 91 100 108 99
Astor 96 92 92 103 103 97
Silva 90 90 95 88 99 93
Dan lill 94 102 102 100
Gambo 96 99 97 104 99
Ismcne 99 99 94 99 98
Hedvig 96 104 95 93 97
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SanghaHE' fra Svaløf har i gennem:o.nil af.5 års for~g

givct 0.4 hkg kcrne mindre end ScJmahavre.
Sanghavre er rct kOrlstråcI og har god slråstyrke.

Den har store kerner med god rumvægt og I}nd skal.
SOrlcn er middel lid lig.

LellndahaHC fra Ccbcco l Holland har i de 5 år, den
er afprøvct, givel 0,4 hkg kerne mindre end målesorten.
men den var særdeles godt placere I I 1978.

Lcandahavre er korhlrået og stiv:-.tr<lcl. Kernen er rCI
lilJe med ret Jav rumvægt og ell middel skallykkclsc.
Sorten er middeltidlig.

AstorhaH~ fra elv i I lolland er dcn æ/elsie JHlyrcsort
blandt dc afprøvede. I genncm:-.nit af 5 år:-. forsøg har
den givet 1.1 hkg kerne mindre end Selma havre.

Astorhavre er kOrt:-.trAel og !>livstråcl. Kernerne er
ret slore med rct tyk skal og rcl lav ru 111 vægt. Sorten er
middcltidlig.

Silnha,,·tE' fra Breu~ledt i Tyskland har også været i
dyrkning i mangc år. men har ikke kunnet stå mål med
Selmahavre i udbYlIe, og i gennermnil af 5 år har den
givet 3,3 hkg kerne mindre end målesorten.

Silvahavre har ret langt og blødt !itd!. Dcn har små.
rel t)'nd!>kallede kerner med rel lav rumvægt. Sorten
har nogen modstandsdygtighed mod havrenematodrace
l og race II. og den er middcllidlig.

Fire sorter har dehagct i forsøgene i tre år.

l)anhllHc fra Svaløf har i gennemsnit af 4 ;\r:o. for~g
givet samme udbytte som Selmahavre.

Danhavre har middellangl strå, god strå:-.tyrke. Den
har rel :-.tore kerner med ret tyk skal og middelhøj rum
vægt. Sorten er middeltidlig,

Gambohavre fra Man:o.holt 1 Holland gav i gennem
~nit af 4 ars forsøg O..s hkg kerne mindre end Selll1a

havre.
Gambahavre har middel langt std mcd god slråstyr

kc. Kernerne er middelstore med :o.kal af middeltyk
kelse. Sorten er middeltidlig.

Ismcnehavre fra Weibull er ny p~ markedet. og den
har i gennemsnit af 4 firs afprøvning givel 0,9 hkg kerne
mindre end Selm<lhavre.

fsmenenavrc har middellangl str~ med god stråstyr
ke, kernerne er middelstore me-d høj rumvæglog tynd
skal. SOflen har god rcsi~ten~ mod meldug.

Hed~'ighavre fra Weibull er ligeledes ny på markedet.
Resultatel af 4 års afprøvning er et mindreudhyttc på
1,3 hkg mod Selmahavre.

Hedvighavre har rcl kort !ilrA med god Mr:htyrkc.
Kernerne er middel~tore med ret lav rumvægt og Iynd

skal. Sorten er middchidig og den er resistent mod beg
ge smilleracer af nemllinder.
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I:.gell.skaber hos \'drh"edesorleme
1fel!C' 1oOr1$l~lc 1978

IkiarlKJdct af SlllCns P1ancClv~follo0l

., o .,. hUc LctoeM"rrd~. la"! p'OlcmlJldhoki. lillc t1KrlKlb)lIt:, lille
bmdvolumen Ol In&cn ,c,ulcra mod IUirusr

III - ~Illl"e lemer. he.l ptoleinlDlJboId. "on mcludb)llc. MIXl br.d
~"ll,llllcn nt 100 Inblel\~ mod gul.lu~

a. VArhvedesorternes udbytte og egenskaber.

I tabellen nedenfor er vist nogle af de resultater. som er
opnået ved den bedømmelsc. der er givet og de målin·
ger. der er foretagct i slatens forsøg.

VRldllal for·)

,nist
mod
lul~

S
S

S
S

md
od·

b}11C

p'otcln.
md·
hold

S
6

100
113

Forh,I.1
lo,

halm
Iadb)UC

Kolibri
Sappo

Varh"l!desorter (/6)

3. Vårhvedesorter.
I 1978 er afpro...el 6 vårhvcdesorler i en fonoogsplan

Der er gennemført 26 forsøg fordelt med 14 på Øerne
og t 2 i J)'lIand. To af sorterne har dog kun deltaget i iall
12 forsøg. Kolibri har som i de foregående ~r været
målesort.

e. Valg af havresort.

Selmahavre har V~re( den dominerende Jww!dsorl i

dansk havredyrkllillg ige,,,,em flere ar. SorlerlJ bedre Ild·
byue sammellligllet med alldre sorler har gjort demle
slmmg bereuiger, 'm", der ser dog "" ud lil at være amlre
SOrler på markedel, som klaru sig på linie med Selma·
havre, og duse SOrter kali med ligeså god bermigelse
vælges j havredyrknjngen_ Sib'ahavre eller Hedvighalrl!
bør fornrakk~ til Jorder med mdhold af ha''rt!nemalO
der.

"nlal f(lNtg
~.Rlland,

hl" !r.Cfl'lt pi" ha
F)'n LoII-F
6 ,

5 drs forsøg med \årh"'edesorlt!r

Kollhrl ..
Sappo
\V\V 1~q~tl,
Wallcr
SU 22R
Sj 7131S6
LSD.

3S.5
4,3
5,1

-:-4,2
IIl.Y)
(11.7)

Forhol~lal for !r.cmcudb)llc

35.S 43.3 3S.7 1974 1975 19itl 1977 19711 Go,

4.9 2.~ 4.1
4.9 5.5 h.1 Oreme:
l.Y 0.3 ~0.3 Kolibri 100 100 100 100 100 100

(6, I) (S5) lM.2) Sappo lU2 9S 96 94 III 99
(4,S) (45) (6.4) WW 15440 119 116 117
3.4 2,5 SV n8 103 110 122 112

Walter lIS 99 107

o J)ltdnd V_l)lIdnd N-hlIund J~lldnd
l)l1u"d:Anllal rOl~'g 3 I , " KOlibri 100 100 100 100 100 100

Kolibn 47.1 42,6 42.5 43.7
Sappo 100 100 IU2 102 106 102
W\V 154.W 113

Sappo 7.3 +1.0 1.4 '2,7 SU 228ww IS440 11.3 +0.1 4,2 S.h Walter 100
Walter. 1.7 +7.M U.I -:-0,2
SV '2~R. ( I 1.0) 13.7) 0.4 ) Hele lumlet
SJ71JIS6 (S.M) ( I.h) (5.2)

KolIbri IUO 100 IOU 100 lOU lOU
LSD 1.7 2.6 Sappo 101 97 9M 97 IOS 100

W\\ 154·W lIS 114 liS
lIc1c landcl SU 228 103 110 120 III

'm~· Waiter 11'2 99 106brna,k "'illa~ICr fur HolI I-.gt hl,,m Icle:-zd meldl,lf. pund lCflK"
Anl,II<>f<oø1 " " Il "
Kulibn MM 2 ' , 1::5 41.0

På grundlag af \ærditallenc og o\ersigtcn o\er rcsuJ-,..
talerne: af 5 ars landsfor..ng give') følgende omtalt:;

Sappo MM I 3.3 1::5 3.5
\\ \\ 154-111 MI, I U.5 124 :'.9
Walter 'O I II. C; 12-1 li. :: Kolibrharb\ede fra F mn Locho\\·Petkus har :')iden
SU 22X (Xl' (3) ( 1.3) ( 121) li,l) , 197U \ærel malc!>ort i \arh\.cdcforMJgene_ Den har tid-
Sj 7131511 (M'I 12) ILY) ( 12-1) Ih.ll) !igere ...æret ho\cd"orl. ~p~ så tilbagc i d)rkningen. men

loSO har l de ..e:nt'rc ar ... æret pJ \eJ frem igen.
Kolibri har miLldellangt stra med god Slr3SI)rke.

ti "n<lrr ,anl,al r"')oU1!- Sortt'1l har store ~crncr med middelhøj rumvægt ug et
rCI hOJI prntt'incndhold Kolibri er middeltidlig

S'lppoh\cdc ug den n)e: numme:r"Ofl fra \\cibull har
glH'l hujer!.' udb~ Ill' cnd Knhhri\Jrh\ ede: _ Del ~alllmc

er ulfældetllu:d de: I{} n~e !>ortct. der dog kun har ddta
gCI I et mllulrc am.11 for!!.ug. Kolibri og Sappo har "æret
~Iafli.!!crc angrebcl af meldug end de uHigc lire sorter

~appo\arhH'dc fra WClhull har i de 5 år, dcn cr afprc
\CI 'i.1.mmcn med Kolibri. i gennemsnct gi\.et 0.2 hkg
kerne mere end ,,"ollhn, og den!!. bedstc re ..ultat er op·
naet I J\lIaml
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Sappovårh\'ede har rniddellangl slr.1 med god strå
st~rke. Den har rcl 'ima J.oerncr med hø) rum\'ægl og
middclho)1 proleinindhold. Sappo\':lrhl,ocde ble\ tidli
gere J.oraftlgere angrebel .Ir meldug end Kollbri\"årh\c
dl'.

b. Valg af vårhyedesorl.

BIle/t.' ho/Jhrjl'{lrhl't.'e/e ug SllpptJltirh~,t'dt.' har godt'

d)TJ,;,Ilillgst'gt'mJ,;,lI/'f'r og f'r hi'ggt' hOjiWleue/e, De kali
derfor ulIhf'fale{ I d\ r4.1I1r/gt·r/, mell dt,/ \t'r ud ul, at der er

godt' ")t' wrtt'r pli lej

Udb)nel af Soltdh ... cde \ ar I 1lJ7~ J.onapl s.1 hujl '\urn l
fnr~"gene 1977 Delte \ar dog i3<fr Iilfældct I de jysJ.oc
forsøg.

t\lålcso((ell Soltd har i de fOlcgaclltlc ar \æret dl.'
øHige \Orla {wcr!cgcn j udb} lic. men l 1978 t'r ~urlcn

hlcvct ovcrgb.cl af alle de p",...euc ~ortcr. I denne <:'cric
har den n)e ,nf( Vuka givet hUJe." udb}lIc både pil
øernr.: og i Jylland. Oongo og Clement har begge IUljerc
karak ler for angrch "If meldug end de "Hige. Solid h.. r
h.tft den bcd... le .. tril" yrke. og Cll'm.:nl har \'irret J.onrlere
end de onige !>Orter

4. Vinterhvedesorter.
Dcr ble\ I IY7X gennemfør! 159 forsøg, hvori 19

.. interh\'cue,orlcr hk\' alpr0\ct fordelt I Ire f(lrs(lg~'c

rier. 45 af forsogenc er gellllemf"'l ,nm dobbellfor~og.

~\)lIdh\l,~dc har for IJl'rdc ar \æret m.l.le ...orl i lallU~

for"llg.CIlC.

b. H\edesorler plwn II.

1denne for<,~,g!)~ericer genncmfør! iall"5 ror.."g med
JO p3 Oerne ug 15 l Jylland.

111'edcsorter II (18)

Ihe,lelOrteT / (/7)

lIycdc'iorter plan I.

I denne fOr'>ug""cflc g,cnllcmfmlc" lilll 44 forsøg for
del! med ~5 p3 Øerne ng 19 l J~lIantl

59,2 ()6.2 69,4 65,tJ 63,7
AilI") furWlg

3,7 ~.9 2,4 2,5 3,1
4,0 Y.I ~.I ~,9 5,3
3.1 7.6 Il.n 05 6,3 ~ohd

9.5 10.1 ~.6 9.:! q,5 1'4na
7,0 7.11 10.0 5.X 7,5 lleCicnn
4,9 .1.9 7,2 l.,\{ "m~man .

Armmda

O·hllilJlll , hlIand ... hll~"d J~lI~nJ Aqulla, , , IO LSD

li,)rnholm Uellle
-l lU

hkg ~ernc pr h.
F)n 1011.", "

52,M 5J.tJ 49,~ 52.)
~,n 111.11 lA ~,I

(M,S) 14.Y 3,5 P.h}
n.7 17.H 5.Y 7.2

111.7 19,5 :'i ,h 9.1.)
13.2 ~U~ 6.2 l 1.1.)

M 3.5

Ild.: tandel

"'~foI~lt. (Ul 11011 'lI'E.l h>,
JCJt""d rneldll(l pllntl ~e,,'(', ~.~ ~l, ..

I I.~ Ul 61,2
I 1.0 \31 4,0

(c) 13.7) (l c9) (75)
I 1.9 131 7.6
I 2.3 DI S.5
I 1,9 132 10.5

2.0

62,2 64,4 73,~ 6~,5 65.M
.\.1 ~ 1.7 .".:.! 65 -1.0

lH,11 ln.o) lo,") (7,7) (7,4)
7.'2 HA n.S 11.1 7. 1)

0.7 7.n H.O I 1.7 i.X
9.6 6.5 12.3 11.2 9.7
I,] 6.0 5,8 2..J

ø -lyJlamJ V.1}J1umJ N J~J1aml J~lIaml

'"
I ,

"

SJlrllam.l
Alllal f~'NolE. t4

Solid
'\iana
Beacon
Kin"lllan
ArminiJa
Aqllila
I.S/)

h~" ~elTK pi h,.
to}n Lllll ·F BUlnhulm Oelfl"

" j J ~~

55.S ~I,~ 57,~ 53,2
I,n;l·

-L5 :!,O 7,4 ~,9 IlI:ng.lc
5.7 6.2 o,H 6,2 om
S.Y 3.9 12.1 7A Alll~J f"''-'l& "

JO.I 10.3 1~.3 IO,l)

5.7 ~,9 H.9 6.5 Solid 91
.J,! 4,H 1.8 'lalla 9~

Beaeoll (Se)
1klo: landel Kin~man 73

"'.ud.lC'1 fur H<>ll 'RI' hl.
Armmda "1t,tt:~oJ meldug pund ~ellJ(" AqUlla 81, J; " " 150

SrIJi_
IlI:n~de

O"
"

Solid
/lildur .
S~rah .
BOlIgu.
Vul.:! .
Clement
LSf)

Sl~lb.n.t

Anl~1 fUlw~ I I

Solid
Hildur
Sarah
Bongu
Vuka
Clement
LSD

$olld
I lihJ ur
Sarah
Bongo
Vuka
Clement
LSD

90
Y~

Hn
H5
Sn
7H

11
I
2
c

I,J
1.1
1.3
3,4
1.6
3,2

IJO
l3:!
132
132
130
Ul

59,2
3,9
',7
6,8

111, l
7,0
l,O

BC<tcunh\t:de har dcll<tgcl i Cl mindrc allwl for'''g
end de c\figc. Dc hOJe~t]del1Je har \ærel de n)c ,nner
Aquila. Arrl\lllda ug Kin ..man, der alle tre er konere
clId lIe ~\'Tigc ..oner Som del var tilfæluet med den
foregaende forsIi'lg:...'>cric. har dcr Ikkc værel ..ærligt
J.oraftigc angrch af meldug l 197H, idet alle .'>oncr har
fael rcl 1;l\c J.oaraJ.oI(:fer for angrch



c. Ihedesorter phm III og 1\',

I disse serier er afprøvet 7 nye ,;urter i ialt ~5 for~l-lg.

d. Andre sorter af vinterhvede,

Af/tlre sorter af livet/t'

Hl·t'l/t'SOrtt'r III (/9)

SlZlllnd,
hlg hul(' pt ha
FHI loU·F

• 3
Bornholm

I
Onn......

AnliII f"l~g

Solid 89

lido: l;lImltl

)"ulll"'t fOl

k}l'loa't.I mo:lJug
~ !l

li

HoU ~"211

p",<l,
139

hk,
,.~,
77.8

I 5 forsøg på Lolland·Falster er h\edesorten WW
~3814 afpnwt:l. Den gav I A hkg kerne mere end Solid.

e. Vinterhvedt"Sor1erne~ udbylfe o~ egenskaber.

Fra bedømmelser og målinger. som er foretagel i de
officielle fON-,g. er følgentJe værdita) for hvedesarier·
ne!> egenskaber hentet fra sonslic;ten 197R.

EgensJ..aber hos I'Illferh.·t't/esQrtnne
Helge Ø'Uh~l'" 197R

u•.hllIx'Jllel af Stalo:n~ Planltavlsfor~g

Forhold<;· \'.1.I1111~1 f{lr")
lill for (10'>1· pf<'lle.n· md· ...... ,e~lSl

halm· r...~· ,",,- ,d. ,"{l\II' mod
uJb\t'''' ~Itn\ hol' h'llt m" IlIlrll~

100 7 7 M 7 6
97 .1 1;2 6 1'2 7 1'2 6 M

!liS 6 7 III H 7 6
97 ~ (:1'/2 6 11'2 6 1fl 7'/2

Hil h 6 1:2 8 7 7 1:2

9R ~ 6 1/2 M 7 6 1h
Jl15 7 7 M 7 6 1'2

89 4 7 h 7 7
95 J 7 7 6 112 8

IItlo: landtl
Slrå·

I..n,dc. K.la~I"'1 1<'11 Hol! '"2,1 hl,
.m kJts.-..l mcldug P''''' ~ttnt

AnIa] fone, " " 9 '" "
Solid 92 O 1._ 133 65.7 Solid
Orepl 73 () 2.2 134 + 1.6 Beacon
Top 69 " 1.4 Ul +1.5 Nana
Sv. 71~ 12 Xli O u." lJ5 2.0 Clement
Sv. 73305 94 () n.7 l J~ 2.2 Bongo

LSD 2.8 Sarah
Hildur
Armlnda
Kinsman

1,4138(l91\\'W238101
Solid 57.1 68,0 71.3 75.2 65,1
OrepI +3.3 +0.7 +2.2 4.9 +I.~

Top + 1.5 ~3.~ +0,4 4,5 +lA
Sv.71011~ 3.0 0,4 lA 5.~ 2.0
S...73305 4,4 1.3 -- 1,2 7.~

, ._..'
LSD 3.0

0.·JyllømJ ... ·Jj-lland Jyll;nd
A ntal fOI~"!!

, ,
Solid 72,1 67.6 ~9,9

Orepl. 5.5 +9.1 + I.H
Top 5.1 ~IO.O +2.5
Sv.71412 0I.~ 11.0 2.1
S•. 73J1I5 4.~ ~2.2 I.~

/.50.

JfW'de.wrll'r I V (20)

hkg k... rnc pr ha
SlZlIand "" LoU·F Bnrnl'll.lm U·hll

Anul forwp: , , , I

Solid 56.6 56.8 71.2 75.5 62.6
WWB:!~8 3A 1.R "",~.7 ~,4 W.S
WW23153 6.5 5.2 2,4 6.1 I I.S
VDHlllO-7J 5.7 5.0 4.X 5..1 11.0
LSD

Ild ... landrl
Slri·

l..ngdt "'arallEI fn, HoU ''ZI!' hl,
'm ItJ~ mr~dug pund lo:rno:

Anlal t('l'~g 9 " IO

Solid 90 I 2,lJ lJ~ 62.8
WWD25H 92 2 1.0 13.1 3.R
WW:D153 93 2 I.h DO o}-
\'f)H 11111·B 85 2 ~.J 133 fo.~

LSD !.6

"J O ,. mgtn froslIUISlcn~.hil... protc.nindnolt.l. mo:ludb~1t... 0l hmdvo.
IlImtn. 111gen rnl~lcns mod gulrust

lU ~ god fl05Hesl~l... n Slon plotclnindhohl. mo:llldb)Uc 0& hl9dvo.
lumen. god r"'~I'l ns maJ glllrWiI

1 tJ~nne tabel er bl.a. anfmt værdil31 for prOl~inind

hold. mcludb}tt~ ogbmdHllumen_ Ocrblc\ il.kc l 197t)
!lOlll I lidiigere dl' gClIllcmf"T1 bageundcrsøgel'icr i prø
ver fra ~rt!>forsøgenc. Ved vurdering af !lOfterne.. eg
nethed 111 bageforll1:11 hel1vi,~ .. tJ~rfor til de r~:-'lIltaler.

~Olll er opnael vcd dt>n officielle <lfpnnJling.
lait 45 sortsforsøg i hvctJc=. :!6 i scrie I og 19 I II. blev

gennemført !>um dobbelt forsøg. hvor den enc afdeling
forbit:'\ ubehandlet. medens den anden blc\ !>prøjtet
metJ !i\3mpcbekæmpelsc,midlet Milgo E 1 sladium 8
(Fede" ..kaIa) og med Derosal60 og maneb i !itadium
10.1-10.5. Formi\lcl med forsøg"opgaven var 31 un
der!>øge. om der vil være ~tørre fordcl ved al hckæmpe
wampc,~gtJommci nogle ...mler end i andre. og om tJcr
opm'h ,,(orre vlrkmnp. V'ell cn sådan behandling i nogle
egne af landet end l antJre

I dcn følgende tabel se!> resulralet af fursøgene
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5 drs forsøg mt'd JII't'desorler
"'lflllC'r f meldug \lnudb "'lullC'rf mddu~ 'iC'rudb

udC'n mC'd hl! lC'TflC udtn mc--<! hkllC'mC'
~ .. bC"l ~ ... bel f ~ .. bel n bel,.. bel f), bek 1'il7J

FOIhol<b111 rør lnncudb)ue
19n 1976 1977 19711 Go~

På grundlag af re!lultaternc af årets forsøg og de tidli
gere •~ forsøg 'iaml tabel b !>ide 31{ og værditallene fra
statens forsøg, kan der gives følgende omtale af de en
kelte hvedesoner, som er optaget på sonsli!lten.

Solidh"ede fra Sval"f har deltagel i danske forsøg
siden 1971 og værelmåleo;,OTt i de -I sid~le år. Sorten har
hidtil ...æret højtydende, men gav i 1978 væsenlligt la
...ere udbyue end de øvrige sorter. der deltog i afprøv
ningen

Solidhvede har middellangt strå med god stråslyrke.
Den har store I.erner med hoj rumvægt og et middelhojt

1 \cn!>lre ''Ide af labellen -.c, kaT3klerer for angreb af
meldug og af merudhyllerne for <IO\endelse af 0.5 I
Mllgo E. O.J I.g Derosal60 og 1.~ 1.80 mancb i forsøg på
øerne. og III højre de tilwarcndc rt'.:loultater af jyske
forsøg

Angrebene af meldug var b de på Øerne og i J}lIand
ret svage i 1978 i de neste soner Værl>l var angrebet i
Bongo og Clement Virl.mngen af behandlingen med
Milgo E har svækket angrebel. lTIen mlOdsl i de to
nævrlle soner. Virkningen af behandlingen målt i mer
udbyllcl har været meget hco;,kedenl i!>ær på øerne.
hvor del opntlcdc rnerudbYllc i gennem~nit ikke har
været i stand til at betale for behandlingen. der har
kostet ca. 225 kr. pr. ha for midler og 10 gange ud
sprøjtning. I de jyske for!>øg er der i de Oeste soner
opnået merudb)tlcr, som nelop har I.unnet betale be
handlingen. men det bemærl.es. al mt=rudb) tfet for be
handling af de to kraftig!>1 angrebne '>Otter iHe er større
end for behandling af de svagere angrebne

Af enl.eltforsogene.. resultater. M>11l !>e!> i tabelbilaget,
fremgår dt=l. at I 15 forsøg af de 4.'i er dt=r opnået et
merudb)tte på mere end 2,0 hkg ,,"ernc for behandling
af Solidhvede I 30 forsøg er således iHc opnået renta
belt udslag og i de fleste tilfælde et mmdre udb~ tle. På
grundlag af diSse re!>ultatcr fra 1978 kan en generel
s...ampebekæmpcnde behandling af ...interhvede iUe
anbefales.

N.n.h~ede fra Abed er ligeledcs prøvet i 5 ~r og har l

denne periode givet 0.2 hl.g I.erne mere end målcsor
len.

1Il0 IUO 100 100 100
97 97 97 115 IU~

90 95 101 1Il8 100
102 93 89 112 99

96 101 II~ IU~

104 97 112 104
119

94 109 1m
123
114
IlO

ItJU 1tJ0 1Il0 IIlU IIlU
10-1 98 92 112 1U3
96 99 100 106 1Il0

IU4 95 84 112 99
97 100 110 102

102 95 108 1U2
93 101 112 102
98 98 105 1Il0

III I" 113
III 112 112
100 115 IU7
101 103 1Il2
99 98 98

100 100 100 lOU 100
102 98 94 113 1Il4
95 YH 100 107 IUO

103 94 85 112 99
97 100 I I I 103

103 95 110 103
89 101 11-1 102
97 97 107 100

110 117 113
106 IC 109
11\(\ 117 109
101 1(\3 102
9R 98 98

øerne:
Solid 100
Beacon III
Nana 101
Clement
Bongo
Sarah
Armmda
Ilildur
Aquila
Kill!lman
Vul.a
$v.71412
Orepi

8uconhvede- fra NSDO l England har \æret prø\ct
sammen med Solid i 5 :\r. I gennemsnit af denne perioo

de har Beacon gi\et 2,3 hl.g kerne mere fnd Sulid, men
nens udbytte har været meget svingende.

Beaconhvcdc er kortstr~ct og stivstrået. Kernerne t=r
~I()rc med lav rum ...ægl og middelhl-ljl proleinindhold.
Beaean gi ...er lave faldwl. og den~ bageegenskaber er
d~r1ige. Den har iHc !>a'r1ig ..tor vmtcrfao;,thed og
kan angribes ret kraftigt af meldug.

protemmdhold. Sorten har gode bageegem.l.aber, og
den er \mterfasl med rct god modstandsd~gtighedmod
meldug.

Jylland:
Solid IUO
Beaean 11-1

ana 10-1
Clemenl
Bongo
Sarah
Arminda
Hildur
Aquila
Kinsman
Vuka

Helt' lmlde(:
Solid 100
Beaton 112
Nana 102
Clement
Bongo
Sarah
Arminda
Hildur
Aquila
Kinsman
Vul.a
S.... 71412
Orcpl

IO

2.5
2.9
3.1
2.3
2.9
2.7

,
0.3
3.4
2,9
3,2
1.7

7

1.1
0.7
0.9
2,R
1.3
1.9

,
0.8
0.8
0.3
0.3
0.8

Jylland

7

1,7
1.7
1.6
3.4
1,6
2.6

,
I.R
1.0
2,0
2.0
1.6

"0.9
1.2
1.5
1,4
1.0
1.7

"0.2
0,2
(1.1
0.0
0,2

"0.8
0.5
0.9
:U
1.0
2.6

,
0,5
0,3
0.5
0.9
0.6

Øeme

Plan Il
Anlll foN'l! 8

Solid 1,4
Nana 0.8
Kin!>nHtn 1,3
Arminda 1,6
Aquila 1.1

PIa" I
Anlll lone! I~

Solid 1.3
Hildur 1.1
Sarah 1.3
Bongo 3.7
Vul.a 1,7
C1emcn! 3.R
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Nanahvcdc har middcltangt ~tr:\ mcd rt:t god strå
styrkc. Kernerne er ~tore mcd la" rumvægt og højt
prOleindhold, Sorten giver en dårlig dejJ..\'alilct og er
derfor ikke vclegnet til bagning. Den er rCI vinterfaslog
angribes iUe slcmt af meldug,

Clcmenth\'ede fra Cebeco i Holland har. nogle år
klaret sig særdeles godlog I andre meget dårligt, I gen·
nemsnit af 4 ar~ forsøg har den givet 0.9 hkg kerne
mindre end Solidhvede.

C1ementh"ede er korblrået og Slivstrået. Kernerne
er middelslore med middelhøj rumvægt og middelhoJI
proteinindhold. Sortens bageegensJ..aber er meget d;lr
lige. og den er knapt så "inlerfasl ..om målcsorten. Den
har ret god resistens mod gulrusl. men dens modsland,·
d)glighed mod meldug har i nogle år ,,'ærct meget d3r
lig

præmien'I, og "dr dette er tilfældet, md valget fOml(flig
ris falde på SOrti.'r metl gode bagel'ge'lSkaber,

Solid111,tde har lidIigere /lbeslrid/ værtl hOl·edsortefl.
Dl'll er afde ho}sH'dt'llde og samtidig er del nI allt"kendt
bagehl'ede, I 1978 gal' sorten lal'ue udbytte end de øl'r;
gl'. Årsagen ht'nil er iHi' klarlogi, og Oll/ der igen bliver
lilfaldel; di' I.ommemle år, kali illgell afgøre /lII, men
der er lin' sorter pil \'e), som har ell rimelig god bage/.; HI

/1/(,/, og .mm I }978 har gil"n hø}ere udbyue tml mdle
!>orte"

5. Rugsorter.
Der blc\ i 1978 gennemført 18 forsøg med 5 rugsor

ler fordeli med S forsøg på Øerne og 13 forsøg i Jyl
land. I en del af forsøgene deltog også Solidh\'ede.

Følgende IO ~rter har deltaget i forsøg i 3 år:
Rugsorter (2/)

I gcnnemsnit af alle I 'fur!>Og har PetJ..u... 11 gl\eI55.7
hJ..g. J..t:rnt.'. og ingen al de proH'de )C"lrter har gl\'CI ud
hytte pa hUJde hefllled llarlig.. r har tJen n)-c "urt Ha
1mug. placcrcl ....g, Animo har dCI læng... te \trå, men Pc
~urorug l'r me:.ll1lod\lr:ICI. Som det har \'æret lllfældell

hk,
,,~

18

61,3
+2,3
+3.9
~O.6

+4.2
(+28.5)

HoIl ~"2g1

I"'"d•

76,7
+1.0
+4.7

1.5
+2.2

+31,4

hkg kC"me Pf bl
Bornholm ØC"rnc

I ,

KVIkler for
Ie,esaed meldug

" 4

Hele landet

57.4
-;.-2,6
+3,7
+1.1
+4.8

(+27.0)

58,1 48.6 55.0 53,5
+3.2 + 1.5 +4.1 +3,2
+7.6 +3,8 +6.1 +5.6

2.U +3,0 +2.6 +2.0
0.8 + 3.4 + 5.3 + 3.8

(U,7) (+19.1) (+26,8) (+21.7)
3,4 2,4

~ ·J~lIl1ml V ·Jylllnd N .J)lIam.l hlIand
~ .. 1 J)Anlal (ur"'lg

PetJ..us II
Pekuro
Halo
Animo
Sv. 6970 .
Solidh\'cde
/.SO

PClkm II
Pckuro
Ilalo
Animo
S\ 6970
Solldhvcde
LSD

Petku, II 113 3 1.3 121 55,7
PeJ..uro 111 4 1.8 122 +2.9
llalo 112 3 !.5 122 +5,1
Animo 118 3 1.0 122 +1.6
5\ fl970 112 3 1,0 121 +3.9
Solidh\l'de (78) (O) O. (1"7) (~n3)
I.SD 1.9

8ongohvcdc fra I, Heidenreich i '1 ysldand har i gen
nemsnit af 3 års forseg givcl 1,7 hJ..g kernc mere end
Solidhvede

Bongnh\ ede har middcllangt str:\ med god ,tråslyrkc.
Kernerne er middd..tore og mcd milklelhoj rumvægt og
prolcininJhold HOllgo har iUc helt tilfredsstillende
bagcl'gCll'.\..<lber Den er nOFcnlunde vintcrfast og med
god rc" ...ten .. mor.! gulru.. t. men den angnhe .. en del af
meldug

Sllrllhhvcdt., fra Pajbjerg har i genncmsnit af de .3 år.
hvori den h<lr værel l forsøg, givct lA hkg kerne mere
end Solidh\'cde.

Sarahh\'cdc har midddlangt :.lra med nogenlunde
~Ir,ht)rkc. Kernerne er middelSTore meJ høj runwægl
og midt!l'JhuJI proTcinmdhold. Sarahh\'eJc har rCI lil·
fre(j<;stillcnc!e bagcegcllskabcr og ret god \'intcrfa\lhed
Dcn har god Illod<;'land...dyglighed mod mchJug og gul
ru<;!.

f."ølgcnde "i '>,orter er på ~ort"liqen" ug de har deltaget
l 1-2 ar i lalH.hfor-.ogenc. Det gælder Hildur fra Wci·
buJl, der i gcnncm\nil af lU lir har gi\ct 0,9 hkg kerne
mere end Stllid. Aquilll fra Roth .... dl i England...om i
II,l7lot ga\- lO,S hlg. J..ernl: mere cnd SohJh\-cdc. \'uh
Ira Ptlan/l'll/ucht l Oberhmhurg gi!\ ltl,1 h·g IIIl'IUd·
hytle i fnNl~cllt: 11,l78. Armindll fra v. d, Ha\'c i 1101
lam..! og KinSl1tlln fro.l 11\500 • England. !>om ogsa klare
de ""8 godl • .1r(,l' for""g Aquila, Arminda og Kin,man
har <l"cpIOJhlc hal!l'egen...kiJbcr. C"lg Hildur og \'u
J..ahH'de har gode cgen\J..ahcr lil delle f'lrmal

f. \ al~ IIf \intcrhHdcfiiort.

nu f.'1l \att'llflt~ paTl af den l!tmtl.e In"rde/w5' sI. al
tllll'el/di't 111 frel1/\lillillg ar hrnd, a der '"(1!'tt'mligl n'd
\ uls.:t·( "f h. ('dt'tor! iJ/ /u'$(I' /1l'fl5.\ 1/ II. l. i' alf."llt' til joner"e"t
.ldet"\'f1t', mt'" ORM 111 du('!> J. lall/i'lti'gPtI'lkabt'r med
IU'tlH" /II l',l:rlt't!l('d for hagefurma! ! d~ H'nere ar har
1.1alit('ohn'lli' pri\ll1lP!>""~t huft mllllght'd lor ar hille
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1115Varendc forsøg de foregående år. har Sohdh\ede
t)g~ i 19n givet væsentligt mindre end rugen. men
delle resultat er ~il-kcrt for en Mor del betingct af for
~og~tel-ni..l.e år..ager. fordi rugen som nabo for h..cdc
parcellerne har haft en ugull!atig indn)ddM: på hveden ..
udb) Ile

Pe111.usrug II har j mange .h ..æret malesort i foro;oge
ne med rug..orter. og sorten er ho\edsort i rugd)rl.nin
gen her i landet.

Pell.U'irug er hUJI\ dcnde ~ortcn er (('1 kortstrået IllCU

mIddel god slråst~ rl.e.

Vmtnbygsorln

Klluller fOl Sm\lRnglk. "8
Ir/C"Md om ltrur

Anlll fn"",,~ , , ,

Igri. l 60 S4.9
\'lma ~ 76 4.1
Hameng ~ (67) (1.3 )
Sonja ~ 09 -;-0.8
Kiruna . ~ 71 3.7

() - mllldrr Inlal f0110"1

Pekurorug kommer ligesom retl.w~ II fra F. \011

Locho\\-relku~ i T)llkland. Pdurorug har i de tre 'Id
..tc år. hmr den er afpr",el sammen med Petkus givet
lavere udb) \te end måle~orten

Pcl.urorllg ligner Pctkll~ II. Strålængden er den sam
me. men sorten er lidt mere hlml~{rået

Animorug fr;.! Cchceo l Holland har hdler lUe 1 de
tre ar, den er afprøvet. "unnet na op pa malesorten\
udb)"lle

Animnrug er langqr,lcl. men den har ret god ..lra'IH
l.e. Med hcn'i~n III kcrnckvall1etligner den de andn.' IC>

rugsorter

Dc !l-radede ..mter ~llffah)gog h.lrunabH~har \æret
de h"Jc..t)dende I 3 af de" forseg, men del er IO\rigl
lUC plI grundlag af ~l ,pin"elt et materiale muligl at
udtale ~ig med ..torre !lIUerh('d om !o.ortS\algell vinler·
hyg. Igri og Sonja er 2-radede.

Der hkv i efleråret 1977 anlagt 15 fOf5."& med af
pmvning af anerne \ inlerhvede. vintcrrug og vlllterb)g.
Rel>ultalerne af 1(1 forsog se, i den folgende lille op,tll
Img, og. resultalerne af enkeltforsogcne find(' .. I tal)cl
bllagcts tabel 12.

KOmarll'T (22)

På grundlag af fa foreløbige forS0g11re~ultateri 1977
I...unne der ..tille, \ i,...e fnr\-enllllnger til Hlllorug. men
di'ise er il."e blevet mdfriet med resulfaterne fra 1978.
IIelIer iHe den n~e !aort fra 5\alor. nr 6970. har I..larr.:t
sig godl.

Ocr har været gennemført 8 forMJg med en ny ~orl.

Royal. der har givet 1,7 hl-g kerne mindrc end PeiklI'
II Sorten er lang.~tr;\et og bløchtråel.

Anu.1 for~&

VUHerh\'ede
Vintcrh)g ..
VlIlterrug
Varhy~

LSD

lU

53,8
1.1
6.S

4S.3 63.8
3.5 5.6
9.9 1.5

-;.-2,1)

SamlJI>rd

•
4S.R

2,8
9.2

Andr,. som'r af rug

Valg af rugsort.

PNÅIIJm!: /I hur I ull,. de år, den Irar "'ærer dyr/" el,
gil't'f sd Muhih, og gode n'slIlllI/a. at den fortsat bør fOrl'
Iræ/"/"t:!' l dum/" mgdyr/"lIing.

6. Vinterb)'g og kornarler.
I 197~ hlc\ der l Danmar" d~rhl \intcrb)g pa ct!.

1.000 ha, og i fnrhindcl<;c med denne tJ)r"ning er der
gcnllemf"rt for':løg. hvor villterhyg er samIllenlignet
m('d hvede og rug og i nogle for&Cg og~J med vårh~g og
havre. EntJviderc har der været gennemført cn"ehc
l>Ort~fof\"g med \ inlerb)g. Re..ul!atel af 4 sort!>forsog
finde ... i følgende up"lilling.

Hde bndel

I nere affor"0gene deltog mere end en \'interh~g.v.)n.

men I denne ..ammenligning. e-r kun den af \mterb~g

surterne. dcr har været høJe\lydcnde i det pågældende
forsøg. lagel med. l;"i af forsøgene har \'årb)g del1agct.
og i 2 af forsøgcnc cndvillere havrc. Del er vanskeligt at
gellllcmføre sådanne arhfor..og på cn bctryggenlle m;)

de. Jordbehandlingen'i indnydebe. ~ygdtlmsangreb.

arternell indh)"rdc.. fordragelighelI og forhold vedrøren
de tlldclmg af dcn relte godnmg..mængde på det riglige
tld.. pun"l er forhold. ,om i hej gradl.an phlr"c forsø
gene o~ re..ultalct af sammenligningen.

I gcnncmsnit af de IO for~,g, hvori de 3 o\"ef\illtren
de kornarter er ~ammellligllel. har villterrug givet 6.5
h"g "cme mere cnd vinterhvede. og vinlerhyg 2, I hl-g
"erne mere end hveden. 15 forsog. hvor \'Mb~ger med
i afpmvningen, har vårhyg i gcnnem!o.nil iUe kunnel "'Iå
mal med de "Hige "ornafgrcderll udh}t1c. men af en·
"c1tforsugene fremgar. at der er ,tor \'ariatlon også i
\'arbyggen<; resullat fril fON'g til forsøg. Fire af for",
gene er gcnllemfClrt på lerjord og,d ... pil sandjord. Resul
lalet af en opdeling efter dl~SC forskellige jordl~ per !leS i
højrc "ide af tabellen. Udhyllel af hvede har \'æret \'æ·
scntligl højere på lerjord end pj simdjord. Vintcrb)'g
har klaret ...ig I)cdre på lerjord cnd ~ <;andJord. men det
mc\t markante (cl>uhal er. at rugen har gl\et et megel

S3.2
-;-1.7

"8
kerne

8

118
117

2.0
2.5

Karakler for 11011 ~"'Il

Ic:les:lroJ rndoJu~ pund
7 2 3

Siri.
lIrngM,

om
8

IlIX
119

AUlal fM!oIII(:

Pel"us II
Ro~al
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Tabel b. O,crsigl Ol'er sOrldorsog i korn.

Hc:!c landet Jrllancl 0cTOC

Kar. (or Slr!llængdc UIJb. og merudb. Udb. og merudb. Udb. og merudb.
Anlal lejesæd ,m bleg Io;.erne pr. ha hleg kerne pr. ha hkg kerne pr. bl

Sort '"(onoK

~ ~ a " ~ ~
-;

19-

~
a

~
a ;

~
~

;; l! " i ~ " "O a
~

o

• ; ~ • " ~
• ~ •

i i ~ o o æ
~ e o

~ ~ ~ ~ .. ~ ~ ~ ..
Ulg
Zita - 100 - 100 100
Lami 7.-78 ~.O ::.S 63 62 .8.h 1.2 IO:! 46.5 0.9 102 52.5 I.h 103
Salka 74-78 2.2 2.5 62 68 47,4 1.0 102 45.1 0.7 102 52.0 I.h 103
Lofa 74-7R 2.0 .!.B 63 69 4R.5 0.5 101 ~6.5 +0.3 99 52.0 2.0 104
NeT\' 74-78 2,4 2,2 62 63 47.6 0.3 101 45.0 0.0 100 52.3 0.8 102
Ara~nir 74-7R 2.4 1.3 h2 6R 48.9 0.1 lOU 47.0 +0.3 99 52.2 1.1 102
Duk.s 74-78 2A 2,8 62 h. 48.0 U.l lllO .5.5 0.2 100 51.8 0.0 100
Rupal 74-78 2.3 ' ' h2 h3 49.2 ~O.2 Ion 47.5 +0.3 99 52.5 0.0 100-.>
Maia 74-78 2.1 2,9 63 hR 48.6 +0.2 100 4h.4 +0.9 98 51.7 0.8 11I2
Dina 74-78 204 2.7 62 h7 48.6 ..;-1},7 99 4h.1 +0.8 98 52.1 +0.7 99
Emir 74-78 2.1 2.0 62 h. 48.0 +0.9 98 .5.9 -;-1,4 n 51.6 0.0 100
Nordal H-78 2.1 3.5 63 68 -t8.6 -;-1.0 9R .h,4 -;-0.9 98 51.7 +1.1 98
Prisca 7.-78 2.4 1.7 63 70 .8.1 ~I.I 98 .h.3 +1,4 97 51,4 +0,4 99
Varunda 7.-78 2,4 2,5 h] h7 48,8 -;-1,6 97 4h,I -;-1.7 96 52.5 -;-1,5 97
Adorra 7.-78 2.3 2,0 63 71 .8.5 + 1.7 96 45.4 -:- 1,2 97 52.2 +2.2 96
Mona 7.-78 2,4 2.1 63 59 49.1 +2,9 9. -17,4 -:-2,2 95 52.2 + •. 1 92.... .. ...............
Tron 75-78 2.8 2.2 h3 h7 49.0 1.9 104 47.7 1.1 102 50.5 2.6 105
Georgie 75-78 2.5 1.9 h3 61 .0.5 I.h 103 .6.6 1,4 103 H.I 2.1 104
Vega 75-78 ~.5 1.7 h3 66 n.3 1.2 103 45.2 05 1111 50,] 2.1 104
Gula 75-78 2.7 1.9 63 65 .7.8 1.2 103 46.0 O.h 101 50.5 2.1 10.
T}ra 75-7R 2.2 2.9 62 65 .ISA 1.1 101 .3.1 1.0 102 .9.9 1.2 102
Welam 75-78 2.6 2.3 62 67 .7.1 1.0 102 .5,7 0.7 102 .8,7 1.6 103
Mirjam 75-78 2.5 2.1 64 h6 4h.8 0.9 lUl .5.6 OA 101 48.9 1.8 104
Ceratle 75-78 2,9 2,4 6] (,7 .8.5 ~O,I 100 4h,9 -;-0.6 99 5t1,6 DA 101
Simba 75-78 2.5 2,2 63 h6 46.2 +0,4 99 43.9 -;-0.9 98 5U.I OA 101
Printa 75-78 2.8 2.9 63 66 4R.0 . 0,8 98 .7.8 -;-1.5 97 48.1 0.0 IOU
Canuva 75-78 2.6 2.1 62 68 .7.7 .2,2 95 45.3 -;-2.3 95 SO.2 ~2.1 96.................. . ...
Aha 76-7R 3.1 2.7 64 63 46.f1 U.6 101 44.5 0.0 100 .9.1 lA 103
Alf 76-7R 3.2 2,4 65 5. .R.9 ~5.1 90 .7,3 -;- •.8 90 51.5 -;-5.5 89

Diva 77-78 3.2 3.2 6. 74 51.7 1.1 102 50.8 (1.3 101 52.8 2.3 104
5v.72179 77-78 3.5 3.3 62 72 50.6 1.0 lUl .8.4 1.8 IO. 5•.0 -;-0,3 99
Triumph 77-78 2.8 lA 61 hl 48.7 .;. 1.5 n 4h.0 ~2.0 96 51.7 +0,9 98

H,vre
Selma - 100 - 100 100
Sang 74-78 2.7 2.2 78 77 41,-1 0,-1 99 .0.3 -;-0.6 99 45.n -'-0.2 100
Leanda 74-78 3.0 3,0 RO 77 ~2,1 -'-(l,4 99 39,4 -;-0.1 10{l 4f1.1 -;-0,9 98
Aslor 74-78 3.0 3.0 80 77 42.1 ~ 1.1 97 39,4 ~1.3 97 46.2 -;-0.8 98
Silva 7.-78 3.0 3.7 80 89 42.1 +3.3 92 39.4 -;-3.3 91 .th.l -3.3 93

Dan 75-78 2.7 2.1 7R 77 39.6 0.0 100 36.6 +0,4 99 43,5 -;-O,h 99
Gambo 75-78 3.0 2,-1 8(1 77 39.1 -'-ll.5 99 36.1 -09 98 .3.1 0,0 100
Ismene 75-78 2.5 2.0 79 79 40.2 +0,9 9R 38.9 -;-0.8 98 42,1 -;-1,0 98
Hedvig 75 ·78 ].5 1.9 79 75 40.2 + 1.3 97 38.9 + 1.2 97 42.1 + 1,7 96

Vårhvcd~

Kolibri - llJlI - 100 100
Sappo 74 78 1.0 U.n 87 1<5 4~,Y CI,2 Ion 42.6 0.8 1112 43,1 +IU IOD

Vin1erh\ede
So] Id - 10(1 - 100 100
Hcacon 7 78 1l.7 1.7 9, 88 h~.1 2.) 104 5"1.6 2.2 104 64.2 2.3 104
'lana 7. 78 11.8 1.2 9' 97 6' - U.2 IUO 59.7 +0.4 99 6M 0.3 100.........
Ckmell! 7~- 78 1.1 2.2 96 1-:5 59.8 0,9 9R 5R.5 -:-11.9 9S 611.8 ..:..(1.7 99

Bange 7(,-7~ 1.2 2.4 96 92 SY. l J.7 IIIJ 57.1 I,Y III) flll.S 1.6 103
Sarah 7h-7S 0.8 1.6 94 9~ 59.8 lA IO,"! 5(1.3 2, I 1l)4 n2.2 1,0 102....
HJldur 77-7R (l.i U.O 94 "7 n1.3 0.9 lUI .%.1 lI.7 101 64.8 0.5 101
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Tabel c. Kornsorlemes oprindelse.

So" MErke I Relislrerel I
ir nr. Afstamnioll

Abe" 3324
Abcd 33.16
Ca 49201
Ca 12551
WW 6345
WW 6482
WW 6542

Delta x (Agio x Kema~ x Arabischc)
Proctor X ~1iner\a

Proctor X Mincr"a
Vada x Hylkema 114R
Heine 4808 x Dana
Man x Monte Christo
PaUas x Rupee
Pr. 203 x Vada
Elbo x Vada
Ania x Minen'a
Dcba x Am~el

Emir X Voila
Eura II x Heine 1670
(Algerian x Herta') x (Rika x Drosl)
Carlsberg II x Lyallpur2

Cambrinu\ x Ammer
(Hena' x 191) x Clara x 58534 x
(M Christo x Clara) x 5793~

(M Christo x Clara) x 579)2 x 58534

(Herta' x 191) x Ingrid x \llncna
(lIerlaS x 191) x Ingrid x Mlllena
Voila x (Voila x Emir)
(Herta' x 191) x Ingrid x Mlllerva
Impala x Emir
Impala x ~igratc

Kristina x Lofa
Vada x Sv. 214~

MGH 6266 x Sultan
Arlu Ml x Tcllus
Abed x Vada
Menelik X Balder
(Emir x Ouanturn) X (Emir x BraIlIMIvicky)
Diamant x l ~029 6~/1l

Vada x Zephyr
Induceret mufanl , Borni
Vada x Zephyr
Dra"e x Miln 155-38
(Man x Muhan) x A 6171X x Kri"tlll<l
Enm x :"J 2h5
(Clara ~11 x 5853 1 ) x 59:!6
(Domen x Mari) x (\<faris x Ta.L.)
Pr. ~1-13 x pr 6~ Il ~
(Algerian x Lone) x t\1 113 I 99
Salka x Sultan
Belina x Midas
Betina x Midas
Emir x Ouantum
65509 x Dehsa
Lora x 651~~

l\la/urka x SVI' 6045-h6::!5
((ProclOr x IIP 5-H,)Il) x AnnelIe)
x Abacus
Mi<.la~ x Abcd 0625
r-.,·1idas x Abcd 0625
J'\ordgård 2115 x Kristina
(PaIlasS x J 5) x Inis
(M ChrislO x W. 569(6 ) x (,iIIa~

W 82--68 x W 17--68
Ingrid Ml x Tellu\6

1.1
27

101
102
114
115
145
177
178
11'12
189
191
236
248
249
274
299

300
J05
306
31J
329
351
3h2
36.1
392
464
465
471
~n

4~6

488
489
491

1960
1968
1971
1971
1971
1971
19n
197.1
1973
1973
1974
1974
1975
1975
197.\
1975
1970

1970
1976
197(1
II.JU,
1976
1976
1977
1977
1977
1978
1978
1978
1978
1978
1978
197M
1978

en. I lolland
LFL. Danmark
lFL. Danmark.
FBVL. Hulland
Carh.b.. Danmark
S...alof, Sverige
Svaløf. Sverige
PajbJ .. Danmark
Pajbj .• O;'lIlmark
LK. Danrnar!
LFL. Danmark
CB. Holland
Prob .. Ø"trig
Pajb). , Danmark
LK. Danmark
TH. T}~~;,)and

WCltlull. S\ t=Tlg.e

LFL. Danmark
LFL. Danmark
Carl!>b., Danmark
Carlsb.. Danmark
Weibull. S"erige
Wcibull. Sverige
Weibull. Sverige

Weibull. S"erige
L D'lnmark
L Danmar"
ca. Jlolland
S\ alu1. SVCTlgc
LFL. Danmark
U.;.. [)anmar"
LFL. Danmar"
Svaløf. Sverige
v.d.H .. Holland
Welbull. Svcrige
TH. I'yskland
LW. !lolland
Prob.. østrig
VES. D[)R
RPG. England
Carlsb.. Danmark
RPB. England
\ .d. H . Holland
Svalnf. S\'CTlgc
Carh.b.. Danmark
Welbull. S\cTlge
Svaler. Sn'Tlge
PaJbj.. Danmark
Pajbj.. Danmark
Pajbj., Danmark

5DO. England
N5DO. England
Prob.. Østrig
v.d.J1.. Holland
"·.d.lI .. Holland
v.d.II .. Holland
RPB, England

7(174
16(15

7115662
1158

6R241
248--69

6403

6~59

52055
52299
51665

878631
878 UJO

0317
0.118

03- 10
26-1

65505
65522

101.151
102221
(178060

73J7
650]

604
12917

MQoOO

lJ033
Trumpf

)X-fl9
92ft5

42--69

6292
693921
(l9JfW7

B)g
Emir
Lola
~lala

Varunda
1\ord31
Mona
Rupal
Zila
S<tll.;a
L"Jnli
DlIla
Aram1r
Adorra
T)r3
Duks
CanO\a
Pn\C3

Welam
'1er~

\11rjam
Ol"a
Simba
Gula
Tron
Vega
Alva
Picato
lIarry
Cllludia
Prirua
CoraIIe
Triumph
Gcorgie
Alf
Sundance
PICcolo
S\ 7:'! l 7t1
Ca 3139
\\ \\ 6.197
S\' 7111-1
Caja
Gunhild
Su"an
Jupiter
Astma
Ula
VDII 15-1-72 Mclod y
VDH 479-72
V[)H 281-72
RPB 199.74



Hane
AslDr
Silva
Selma
uanda
Sang
Dan
JSOlene
Hedvig
Gambo
Alfred
SI. 449
W\\ 17064
Virhvede
Kolibri
Sappo
Walter
William
SV 228

Sj 713156

Vinterhvede
BeaeolI
Clement

Solid
Kana
Bango
Sarah
ArtIlinda
Iljldur
\'ULI
J..:jll~lllilll

AqUJliI
lor

S\. 714 I2
S\. 7)J1l5
WW 23153
WW 23258
Rug
Pelku, II
Pd.uro
Animo
Halo
S\·. h9il1

FC"ø:J/r'"
B,
(3r"('I
CB
)"8\1
IFl

"II
l",tr,
"'SI)('
PaJI'>'
hil>
t'r"!'l
RPB
s'Ji.·r
TF
IH
., H
"B
• LP
\\.ell>ull
Zd

40

Merl<. Forrdkr ReJisttertt At._
" ..,

Zel, Holland 1966 9 Marne x Minor
Br., Tyskland 1969 56 Halle 276t1,39 x Gophcr

16412 Weibull. Sverige 1970 84 Palo x Saxo
ca, Ilolland 1974 190 Condor x Cebeco 725

67313 $valef. Sverige 1975 281 Condor x (Sv, 01771 x 56697)
68224 Svaler. Sverige 1977 39\ (K 55078 x Sv. 01771) x Condor
17007 Weibull, Sverige 1978 466 (9065 x Weikus) x Panta x Selmas
16918 Weibull. Sverige 1978 467 (SIM x Panta) x Weikus3

MG. Holland 1978 473 Marino x B 1152
720-2 MG, Holland MG. 63305 x Mustang

LT. Tyskland Goswin x Julius
Weibull. S"erigc Sofi x Selma·

1119 v.lP. T~skland 1969 67 Selklrk x Pda I x Ko~a II
11693 Weibull. S\-erigc 1971 105 WW 177~:! x W\\ I 6-62
15444 Weibull, S\'cnge 1978 '+JJ \VW 13-69 x WW 41-69
15440 Weibull, Sverige WW 13-69 x WW 41-69

NS, 1y...kland (Fortschritt x Teutonen) x
(Forlschritt x Opal)

LK. D.mmark Ring x Kolibri

I\SDO. England 1972 153 (Hybrid 46 x TB 208) x Prorr. Marchal
l"X CB, 1101land 1973 173 (lIope x Timstein) )( Heine VIPx

(Ricbcsel 57/41 x Ileine VII) x Cleo
o:;tl46 S\ alof. Sverige 1973 185 Baneo x Werla

021 LFL, I >anmark 1975 25U Ibis x Stella
TH. iy,kland 1975 289 Car'itens VIII x CapcJlc

67256 PaJhJ-. Danmark 1976 353 (Nord X C. 103) x Ibis
v.d.H .. Holland 1977 368 Car!>ten 854 X Ibis

1750 Sval"r. Sverige 197M 469 Sv. 60504 x Starke
pn 0.1 \skl:tnd ~1l'rlin X lorring II x Carslen.. VIII

1<;" S91 i'\SI)(), ~nglilnd (Cl. 12633 x Capp<lic) x (Hrb,;d 46 x

h62.71A RPB. Eng1ilnd
Cappel/e) x Prof. Marchal x Ranger
Tadorna x Caribo

TF. Frankrig (Providence X Vil morin 27) x

Svaler. S\'erige
Eloile de Chois}') x Capcllc
Ibi.. x Starcke

Svaler. Sverige (Vogels 13-193-5-$\'ale2) X Starke 2

Weibull. Svcrlge Holme x (Starke x Norre)
Wcihull. Svcrige WW 2243-68 x WW 2250--68

\.LP. T\skland Udvalgt af \on Lochows Pell..us
\.LP, TYskland 197.1 171 Udvalgt af Petkus kortstrået
CB. Ho-Jland 1976 322 Kr)'dsning af 8 familier
\ LP, I \sklamJ Selektion af Pctkus II
S\alor. ~herige Udvalg af I-Ig. 9075

0110 Breu'lCd, GmbH. ~hl.lder. Vnll) .... I;md
C"rbOt-,,. .l.m-nll'1..dJ,ng. Gamk Cl.rl~b.:r8 Ve, lU ~<'"I ..... alh)
<:ebccc lI.nokhr..d. ROUtHbm_ lIolt./l.!
"lI,,;h'ln~ I" .', 'cr HCh)fJ"nn~ , ..n ,', \crc:Jchnt '~n L",nut>o'u"'~cll~'\(" \\~rc:r.,nFcn. /luIL.nd
IX loAn'"rt.tndt I oll.lnd·Fal~lc~l.c l.nJbofortCllnAtr_ Abel! P1.nlu,I~~U'!Ion.-J9:'1I S.~td
I ~ '~"'r""r" l<..,rd"r~dhn~ ~,·, ... r, ~~I.llt<,l"ot''"'

l.ln<J"'''I,,~.,r:h,I .. , I d,r..r,r ..Jll·n. Tnl'\tJ' It A" \lrl \'''ll''''bnJ
RV UndOOu... bure..u \\.,ci<um. Ciron'''Rcn. lIe-lI ..nd
R J \l.l,,,h<~l \\""1'" Jtr u~ (, Gn'f' .... ·' (tr, n~en 11,,11 ..
"11< 'lill ~tJ t>t\Cl0J'~tn: Or!-'lmzaunn Ll<l (iln,hn<lgt, [n~lanJ

PaJb,crArnndtn. P'JhJtlggir.kn. O,ngh . .1\1(111 Odd"r
• rn,",en/uclu Ol'>c:rhmbur~, Seh.....blloeh HlIlI \t<ll,,"lilr.J

f'ri>tKl.x.rfer Si/3;l1udll Gmbll, 'oI.'tn, OW'8
Rnlhllcll Plar.l 81",,<lel) lid Rnlh_tll, rn"lilnd
"'tTlge, l'I~Jt,rOrtnlfllZ ~,'I"", S,tUkC'
fourotur htrt\.. Coulomm,('l!>. Fran",,«
1","1 Ilu<k",u,h }{.,,\ '>ch"ilrlau. \'t'l·"~l..,,,:

I) J '.l" Ju H,,-.r H , l<..lpc.-Ik H....tI~ ,
\ telt ~a41- und rfI,n/gur. Kubn. O!.Il~~ll~nJ

F. ''00 L~... ht>.-Pel"u< CimbIl Bn~en. VC'I1"Uan,\
\\ \\,·,hull AB. l;",J'''r''l'.l \,...,,~t
ZclJ", H V Ouel<um. lIolbno.l



I alle (I tlr har Lofah,g klarel sig \a.'~cnlligl bedre end
htide SdmahaHe og S'lppo\Jrhveue. og i~r i 197~ har
1l\g.gt:r1 \:l'n:t dl,,' ;lnl.1((: ~orll'r o\erkgl'n.

På F) 11 har der i cle foregacnde ar værel gcnnemf~m
arhfnr",g med korn ra almindelig iJgerjurd. Udb~tte·

re~uhatcl af 5 forsøg l 197~ er l følgende label \ iSI
-.ammen med geI11lcm~mlsudb}Ttetfra 6 an. for'W'g.

hOJcre merudb)lte i forhold 111 hvede - 9,2 hkg - på
s<lndjord end på Icrjord, hvor rug('Jl~ merudbytlc i de 4
for..og kun har \æret 1.5 hkg kerne. Bag de genncm
~n1lstal. der ~r nævn le i labellen. g~mmer der sig meget
~torc variationer fra for~og 111 forsøg

ATuforsøg pli Fnl
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B)g 51mba Viflli!rhl"f~di!

Adorra Tern Aquila
Alf I numph Arminda
Alva Tron Beaeoll
Ansgar T,ra Benno
Aramir V'arunda Bongo
Cano\'a Vega Caribo
Claudia Wdam Clement
Corncl Wing Holme
Dma Zita Hun...man
DIva :\ana
I)uk~ H(II re I'\aulu;a
Emir A~tor Sarah
Georgle Gambe Sohd
Gula Leanda Slure
t..:ri .. tlOa Sang Vuka
Laml Selma
Lofa Silva Vifllerrug
\tala Sori Ammo
Mirjam
ft,lona VårJnt>de Pckuro
i'\en DO\·e
f'\ordal Drabant Villlab)g
Printa K'llibri Banleng
Prio,('il Sappo Birl!l\
Rupal Waller Doris
Salka Igri

KIruna
t\lirr.t
SOllp

~ IU,I

~9,7

~ 11.1)

hlg !.nlK
1978 19;.\-":8
S ~"' t,.ll

3.~ ~9,1

0.0 +23.4

·L! + I ~.()

I
U

Il

K;&Jalter fOl
le,n,wJ mt:l..tl,li

I ,

h~

RtI

RU

Anl.allol~!

Lofab}g
SclmahaHc
Sappo
v;\rhvcdr

}\orfl.wrlemes w/brede/se

LJlhkJfllllngell af wrter fra g.rmle. kClllltC ~urter III

n~e. dcr har klaret ~ig guc.JI l fONlgene ...ker ret hurtigt
Af den flllgendc ovcr..igl frcmgar. h\ilkc ..orler. der har
været "HIg.t I de sid..te 5 år

9. Omsætning af sædekorn.
( den bercll1ing...om Stat...frnkonlrollen hvert :i.r ud

giver. ftnde~ opgørelser over. hvilke kvanla ud~æd. der
plombere~ under den officielle :,-ædckorn..ordning, som
Slahfmkufllrollen :tdmil1l~trcrer Dette k\'anllllll vilr i
IY77-n godt ~.8 null. hlg fordelt med 1.4 mill. hkg
hyg. O. f mill. hkg havre, 0.2 mll1. hkg vinterhvede, 0.1
mill, hkg drlncde og rug Dellt" warer lall til godl X5
pet. af del ,<uulede udsa·d ....bcho\o af korn, og der er
...ded"" 1.L1e lim en .. tor ud""lf!nmg ;lt ml...æd

19":'519"'-1I<,lH

7. O\-'ersigt over sortsforsøg
og kornsorter.

Ilahel 11 ~idl' JS filllk ... t:ll tl\eNgt mcr ~ortern~~gl'l1
m:rnsnit l lllJtif 5 .1r\ afpnwning, [ del foregacnLle er i
nere tilfælde hem 1..1 lil denne tabel. Da finde~ her re
\ul!;ller af malinger af kJI:tilbl'lJelighed t)g stralængdc og
af udbyllereliJliolleflle ~orlernc imellem. I (abellcn~

hujre halHlcl er \ isl n:~ultatel af en opdeling af for
~øgsre!lUhl.l\erue l J)llallll og p:\ Øerne Der er i lI..' beo
regninger. ~om ligger Id grund for denne labd. ug ..om
cr foret.tget OHr flere ar\ fur ..ug..re..ullalrr. ikke tagct
hcn ..~n lil antallet af for ...og. mcn h\'er! ~rs resultat "cjer
lige megct l dCI ~allllede re~ultat. Ocr er kun medtaget
sorter i salllmellligllll1gcn. h\()r der har været mind"l 10
for')Og iall fordelt mnl 1ll1nlht IO !or'-Cg i J~ 113nd og
mlOdsl III på Øerne i h\er! af afprO\mng~jrcne.Ilabcl
l- ... ide W linde" opl~snill!!er llll1 de el1kdte "ortt::r.. oprin
dehe og um dere.. af'1ammng Af O\ersiglen fremgar
det. hVilke lande de enkelte ~uner kommer fra. og del
u ..·mhlllcre {lph ..t. hHlrnM lien l'r r~gl"lraet ullLl"r
ll)hcd~be ..k)tlcI ..e her 1 lande L

I 'mfnJuf'de <'"
Solid .1~ 55 81 91> 95

8. Forædlerbesk)'tlelse. Sarah .1 ~ .1

Ifølge lo\cn om fur.rdh:rrclIlghedcr for planter har
Ilildur l

Andre !>Orter hh ~5 Ih I
forædlere af bcsk)tlcdc ~orler ret III al opkræve en af-
gift Del er 10Jebhkket fastlagt. al enh\er. som bcn)uer Hug
udsæd af diSse ....oner. skal betale 6 kr. pr. 100 kg for- Pekuro I 9 55 5~

mcringsmaterialc. som omsætles. Følgende soner er i Petkus II 97 97 90 ~~ ~7

1978-79 besk) tiede og afglflsphgtige: Andre sorter 3 2 I l



1'«

27 2" 24 26
I 3 5 12
I IJ 28 2S

4 IO II
7 III IO 8
3 7 5 5

3 3 3

7 3 2

" j I
45 :!6 12

62 84 87
5 4 2

33 12 II

8!g
Lofa
Salka ..
Laml
Zita.

'onJal
~'1ona

Wdam
Georgie
\Iala
Aramir
Emir
Tyra
Rupal
Andre sorter

HaI're
Selma
Sih-a
Gambo
Stål F
Andre sorter

Vurhl'ede
S,ppo
Kolibri.
Andre sorler

19'"

90

"4
92

4
4

92
J
5

19n

2
I
l

"
91

I
I

7

Ol
R
I

t<.l111

2~

24
U
9
5
5
2
2
2
2
2
2
I
4

94
3
I
I
1

",
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Hele landel
R:'I'Wlellll 100,)· kIler
IllJ'lOl. per kom~'''''~1 hk.

Anll.1 for >eg , ,
Birte 23A 255 48.1
Bodil . . . . . . ... . 23A 26-t ~V.5

L\\lll1a "27.2 "219 -:-17.2
S;thllle. 27.1 195 ~ 15.8
Bundl 25.6 219 +13.1
Timo :!7A 206 ~9.3

LSD 9.9

Birte har \æret m lesorl. og den har i gcnncm::;nil af
forsøgene glvct væsentligt højere udb} Ile end de prøve
de ::;urter Ly~ima. Sabine. Bonul og Timo Kun Bodil
har Idaret sig pi1 højde med Birte.

I følgende up'tilling er resultalerne \'iSI "ammen med
tidligere ars resultater. Birte og Ly~ima har dcllaget i
alle 5 år og Bodilært i~. meden!> de sid..te J !>orter kun
har deltagel i 1-2 ar. Udb)"ltct l ærteforM3gcnc var for
kogeænernc Birte og Bodil \<e::;entligt Slørre i 1978 end
I de fllfegåendc ar. medens udb)ltet for foderærterllC
L)!>I1l13. Sahine og Bandi var af :<.alllllle ::;tørrel!>e i I~77
(1g 1978.

5 Jrs !orwg nlt'd SOTler af arter

For \Illtcrhwdc og ha\re er der liile um i.tbsolulte
hovcdsortcr. "(1m dækker mere enJ 90 pcl. af arealerne.
For rug !>kele der i 1970 en ændrmg. da Pekuro bk\
markedsført i ~tor udstrækning. I 1977-7M har PClkus
rug tilbagccrobrcl en dd af rugarcHlerne. For byggen
har sortcrne Lofa øg Salka været de dominerencJt', idel
de har dækket 52 pct. af om5ællllngen. og de 1:t ~orler.

der er mt\ ni i labellen. har tilsammen dæ)..)..el 96 pc!. af
b}garcalcl

2. Sorter af ærter.
Der blev i 1978 gcnnemført h forsøg med ærlnorter

Alle forscgene er gennemført i J~llant.L og re::;ullalernc
fremgar af følgendc over::;igt.

Æ."t" (2.1)

hl~ rJlr-r pr h,

Ø-J)llHnd V -Jylland .....~)lIand
Anl",l I{'rw~ , ,

Bine 44.6 67.5 43.6
Bodil -'--lI,~ ...:..15 +11.6
L~'ilma -11"0.3 ...:..41.J "'''.6
SabUle -1_~.J -'---lI) -n.9
BonJi -11.1 :'1.0 --1.3
limo -:-3.$ -lIl.." - I.R

l'ub)lle hlg .Ener r" h,

19'''' 191_~ 19111 1~f7 1971:-

Birte 41.1 28.5 25.2 :\5A -l8.1
L"'''ll11a 39.5 31.8 24,4 :\4.9 30.9
UOdil 29.0 lo.3 .10.2 ~7.6

Sahlnc .13." 32.3
Bondi 38,5 35.0
Timo 38.8

Birleært ()~ 80dihrrl kommer fra Man!>hoh i Hol·
land_ De er begge kogeærtcr. og der er lUC i halilet og
uyrkmng::;egen!>laber væscntlig fm::;ld mellem dc IO

~orter. ligesom udbyttet har ...æret megcl nær del sam·
Ole i de ,h, de har deltaget i fOT"'gene.

l).'oimllzrl fra Dansk Planteforædling A S er en fo·
derærl.

L~::;ima har rCI hØ11 prtHeillllldhold og middelSlore frø
med rel la\ rumvægt. Sonen er rel lItllig. og den er rel
hOJ

Sabinezrl k<Jlllmer hgcledc... Ira Dansk Plantduræd·
li1J~ A S. Den cr o~"a en foderæn, og. den::; udb)t1e har
\'xret P' højde Illed LY!'llma!'l,

Sabine er rel høj. Den har !'lma frø med middelhøj
rumvægt og en rel tyk ::;kal

Hondiarrt fra Dansl Planldorædling A S er ligeledes
ell foderærl. Dcn har både i 1977 og 197& gi\el højere
udh)-t1c end l}Mma og Sabine.

Bondla"n er hl.lJere og lidi .. ih.hgere end de lo 0\ rige
fuderænesnner Den har middelslore fru meJ en høj
rUIl'1\ægl og rct t~nd skal.



VMlg af ærh.'Mlrt.

Kogelurer n kUTft'rt', oK de modner lidligne end fo
eJl'rll'Tferllt'. Derfor gll er eJe \jældem sJ stort' hOSl\Ufl

~kt!ligheeJersom de seflert surter. lJelle kom ryeJeitgJ til
udrryk undl'r dl' IQllskl'iIKe IwuforllO/d i /978. 11I'or fo-

.1.1

der(l'r/t!rlle hur gil t'r linnalig11m ert' IU/b.~ /te ellll koge
ærternf'. Foderll'rrernf' d.\ rÅes l!J{er, fon" eJe har f'l større
proreinimUIOJd. I Iulg('( af ÅogeU'r/ kan bill/e Bir/t' og
Bodd komme i belrugulIIIg og blandr fOt/eTtf'r/emt er
Lp/Illa, 5abrlle og 80mb ret /ll'l'"byn"ge.
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C. Jordbehandling
Af K Sf..ril't'T

Forsog med 1It't1bringrlllfg af 1Ialm

Fon'"s ml'd I/edbrillgniflg af ha/", (24)

hk@ !'trnt pr. ha
II f(>f\Øg 197!1 40 fl)I)ll~lIJ74-7!l

ha.lmen halmtn
fjtrncl oc,Jbrllgt fjcrnCl ncJbngl

Pa samthge 9 for~"gsi.lfe.J.ler er der fundet dCI hOJc!>te
bliumlal. h\or halmen nu har været nedbragt gCllllem
S ar l gennemsnit er I.aliumtallel hæ\et ca 1.1. mol.l
'" arende ca. ::!5 kg kalium pr. ha i pl0Jclaget. Pa 3 af
forsogloarealerne har der \'æret ben~ltel I.unstig \'an·
Jing. og det kan bcmærl..e,. at halmnedbnngningen på

9,28.1

KI dIe, hMl 1918
halmtn fjtrntl halmtn ntobugt

K.
\'("0 anllt'i: 1974

8.5

Ude/l slubbehlmdJillg
Grundgødet 36.9 37,3 35.0 35,6
40 \J ekstra forår 3.U 4.0 1.9 1.8
40 \I ekslra efterår 0.8 0.1 0.8 -;-0,4
LSD 1.6 1.2

.\/~d slubbeha"dliflg
Grundgødet 36.3 37.6 34.6 35,4
40 :"'J ekstra forår 2.6 2.8 2.3 2,4
40 \l ekstra efterår 0.8 0.6 0.7 0.8
LSD 1.8 1.8

gennem en ~lUbbearbt'Jdlllng for nedpl"Jning har kun
haft ringe og u!>ikkcr indnydclse på udbytlCI de cnl..ellc
ar. og i gcnnem!lnil af lle 5 års forsøg er udb~ItCI ens
med ug udcn ..lubbchandling. Dettc tillrods for. ilt den
nmnglende ..tubbehlludling på nogle af for!>ogsarcalerne
cflerhtmden har medført en !>tærk forurening mel.ll.\ik.

Ocr er gennem alle forsogsilr opnået den bcdste ef
fdt af ekstra tilfort hællotof ved udbringning om for·
aret. - og".J. h\or halmen er nedbragt

Da det pJ anden made er erfaret, at fort!lat ncdbring·
nmg dier afbrændmg af halm \ed kontinuerlig korn
d)rkning kan pa"irke jordens kaliumtilstand. er der til
unden.ogelse af delle furhull.l tJdlaget jordpro\'er lil bc·
stemmeise af kaliumtal (Kl) efter host 1978. Gennem
snitsresulriltet af prmeudt:lgningt:rne er \ist i følgendc
up... tllling.

I. forsøg med nedbringninI af halm.
lil behs.ning af den udb~ ttl'rt1:cssigc \irklllllg af at

neobringe halm er der p<l 5. ar gennemfor! en ræUe
fa\tliggende forsøg pa arealer med fort"lI b)glJ)rkning
Alle for.."g. genllcmføre~ i J~ lland. og i planen "ammell
lignel> halmncdbringning efter ..nitning med fjcrnell>(,
af halmen

Da stubbehandling ma furmode ... al \ære af betydning.
fur halmens om<..ætning. er for",gene anldgt 'om tO \1

dehggende forsol!' hvor Jcr i det ene for""g iUe foreta
ge.. mekam:-k !>tubbehandhng. l det anJet gentagne
fr,c"llInger. Indcn heil.' for.-..og..arealct d~bploJc,-" om
I.nng I nmemocr

Ih ng.'il k\æbtllrrOr\~l1Ingt:'n funcntc\ at "pille t:n
rolle. er ...porg!>makl um ,nitnIng eller fjerne h ... af hal
men I.omhineret med ~ former for 1.\'l·l.-..tnlg'll,..h,l.ning.
lkl .. normal grunJgøuning og del, 40 i\ dstra om cf
lcrarel fur ~tubhch;lnullllg dkr om forarel eftcr korn
.,:lnlng

GCl1n(,l1l ..ni,~rc,ullalerlll· ..ti X lid ilf l) gClllH.'rnførtc
for"'''g i 1978 er \ammen med lI!: :; ars gerlncm"llIt \i,t I
htl"'.• t.J.t."lllie opslilllng. F-.nl..dtfor..."genc er .-..ammt."fl mcd
rnuhaterne al (el. ... lur· o~ JorJhulld!lanal~\l.'r \i,t l ta
bclhilagcl under OCI i parante" anfurte tubelnummer

I de 3 .,eneste fnr ..,,!!,i.lr har Jer \ærel en !l\ag. mcn
cn"arlet tenden.. til. al uJh;.th.'lIIH'auet har \ærct lidt
hUlcre. h\or h31men gennem ;'Ircne har \'æret "mllel ul!
ef1l.'r1adt Indblandlngcn af den "mtleJt: halm I Jorden

I de senere år har en sligende tlel af det for~ug~arbcj

de. der udføres under Jurdbehandhng..udvalgcl. tagel
~iglc på at bel)~e \irkningcn <I! relluccrcdc jorJbchand
ling~rnetoder.

Virkningen af manglende: ploJning pfl ~il\t:1 kOrl som
l<rngere sigl under~øges s3lcdc.. l forskellige fnr""g!>~e

ricT. hvori der og~J indgaT sporgllma] om eflcrafgrodcr.
~dskiflc og jordtype. Ogsa opga, er \'cdmrc=nue for
ar..jordbehandling tager sigle pa reduceret Jordht:ar
bcjdning gennem (OC5',g med ...ammcnpakning af lo..
jord og for~g med s3bcd.,lilberedning

En fOTl>Ogsscric lil belysning af ...pmgsm:H omknng
ncdbnngning af halm er \iderehm pa 50, ar. Andre op
ga\cr I<cdrorenoe ehertlr"Jordhcarbejdning og mdJ
ni .. '" eller kcmisk "',ikhekæmpcl\C er \idereforl under
Ud\algcl for Plantebcsk)uch,e. og resultaterne l'r med·
ddl i ltOvcrsig(ell~« af\lllt E. under bckæmpd"'t: af
gnc\ukrudt.



F(1no~ IIIl'd Ilt'dhri/lglll/U:' /I/llIllm

ui:<t~t.· drealcr kun har medført en meget lille "'ligning i
Jorden... kallumindhold

I lighed med tiJllg.crt· ;lr er der af Slalen~ planlera·
lologi!lkc FONlg forcla~cl fml ...~gebe"'l('nllneber fm
k()rnhll~t

CI/t'/l H/lhbduwd/mg
Grundl!.odl'l ~3 O O
... tI ""J ek..,lr.l lorar " ~ J O O
·Hl "\ d..... lra ellerar ~-' O .'\/t',/ \whhdllUlllJillg
Grundgmh.:l ~," ~4 () O

"'0 " d'ilr.1 !llra, ~, ~J () "... 0 ~ ek ..lra l'flcl<lr ~-' 26 O O

l'II\J,~gculH.kr"lIgel,crne \'l!ler. al der fnrt ..al Ikke l'r

n(lgeTl ..ikke r ..allllllcnha:ng mellem for"l'g~behandhn·

I;ellll' og ~lI1grcl""procenlerneal goh.lfml ..~ge. ,om do~

igell l tY7S hM IIggcl p:l et lidt 11IlJere l1l\l'aU (,IlJ i de-'
for'lc fm ..ng..ar Delll1lod har der fon"01t ikke kunnel
knn'<l~lIcrl" Illakhge angreb af krl<d;kcfml..~gc

5 an ,\IIIII1111g ol:. lu'dbri,,!:."f"}.: arnormal" IlOlmmæt1g·
tin luu fordo/llg l'UT/'1 udl'lI ~iJ..J..('r IIIdj7\'ildH' pli bl'g

11(//lII/t'l o}.: IW ford.oIl/Hl·1l {/[rol!\\'ge Ih' gCII/Jt'mf,)rt"
fono}; Ilsi'f IIlIig('. (l( og\(l \/uhbt'!/fIll1l1l1/g JUlr l ær..t IIdl'tI

iudf1.I'IId:'H' 1m d',\\I' forhold, ,\iII/II (J/ Ii/forsel (lj ('/"::'lf(I

J.. "(l'!::'/(Jf fJ..J..I' hilr I'ært'l IJU/"rll'l'I'1 III sd, t' JWllllt'lll om·
sæ/IIIIl!:. Ihwl/od h/lr de" jOf'/I/JIIl' }wllllflt'llhflllf:"IIIK
I iSf ('II \ I ag jorhl'lbillg {lI" jordl'm /"a/il/lluillwnd i for·
holtl til, JII or lIalllll'll 11(// '({'f!'t .fit'flU·t

Fllr:.."gCl1c forl\a'ller.

hJr '.lkllt" ,.Wt't af ,allllllC ~hlrrcl~c"lf(.Icn ,Ollll 1974
og 1'175,

I tiJlIgere ilr har tilfl"'l'I af ckMril Idæbtof mcd ca
JO kg ~ pr 11(1 IIll'dfurt cn st:l'rl..erl:' :<tligning l k('flleuu·
b~ tlct pu UJlIIlJCI Jord enJ pa phlJCI Jord, h\\ll\cJ lI1er
udtl\ttcrnc tor pløjning er hk\cI reuueeret \'R"Clllllgl
dkr helt upha:\el D(,IIl' forhold. der bdræftcr. ;It der
ved pluJlungen frigmc, en ud tblra k\,l'Iqof. har
imiJkrtld il.kc kUlInel tllllkrlngge, af re'ull.llernc I
197M.

Der h:1I \a:reten ..\ag tmeklll1l't.lf bik pa l'n\..dle .ll
dl' Ml'akr. hH\! fl1r'ogclIl' er genncmfurl i l'nH. $l.:h
(1m der fllrel.lge .. ,tul'!t1chanullng i for""de[1I IlInf'lIlg I
alle lor"l~,kd, har der "(Hil i tiJhgere ar klar! \ieret (kn
kr01fupte ud\iklillg <.If 1.\11. l del ful!\endl." :Jr.. h~gafgm~
de. hmr (kr lUI." pl"JC"

h1r,ogelle lurt'a.'ll..:r

3. Fastliggende forsøg Jtled fræsning
eontra pløjning.

Re~ultaletllC i dcn foregaentle fur,"g"'iCnC \ i~cr, at
der tll ..~ncladl'nul' cr ar"ariallnncr i tie gennell1'<nJlltge
merudb~ Iter fur d) hploJning, ..amt al der l dl""e I·ange
for"'g kan forckomme ,a\c1 m('rudb~Iler !lom mindre·
udh~ Ilcr fot plUJlllllg fr .. en lokalilet tIl l"n anden

Re~ultalernc reJ..cr lillige 'pnrg.. malct om, h\"ld der
!>ker. der<>OIl1 d~bpl"jnJng undlades i en længere arr,el.·
kc og I !>(edct e"'allCS af o\erhg Jordhchandltng. ~01l1

iUc <Ilcne ni kunne \ære arhCjlbbc'lparende, men uno
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SanulJt'llltgllUlg af P'OJI/I1/~ eflaM og jumr
mt'tf mangll'fult' IJ/OP/lllg Il5}

h~il ~C"lC pi ha
l'l~ l 1"'~J l'l~<' pr.. 1"'~7 l"'~~

""lal " " " < 11 1< "
Grulfdr,:OIIt'/
Ing. pluJn 34.9 ·l(.A 3H.H 36•.a ·H.S 43.0
Ph'ln. elur lU ~.~ ·Le. lU 1.6 ' ,
Plu)n. Itlrar 0.2 1.4 h,!,> I.~ 1.11 15
L.lf)

3/ \ f'J..\trtl
Ing.. plojn 33.5 4H.1 44.U 3(1.3 ....... 1 44.H
PIUllI. d .... r 1.f. ' , O.h .;-(1.3 ..:..lI.X 2,':-
Plu,n f(lr,lr 1.4 II.., lU ..:..11.5 (1.1 1.1
UD 1.8

o' \ t'1..\lfU

Ing, pluJn 33,1 ..a6A "'Z,5 33.U .aZ,9 .......9
Plulll. dUlr I.~ 1.5 I.H lU tI.o :~.n

Pin Il\. filrar 2.0 _"J ..:..11. 15 11.0 U."l

LI/J 1.4

0"1'111/('111.\1111
Ing. ploJIl 33.H 47.11 41.H 35.1 "'3.2 44..1
PIUJll erLar LO l.J ~.J 0.1 1),4 25
PIClJIl fl1rar 1.2 I.H " 1I,l) lI.7 I.~

U/J IJ

, "1lZ'1.. ...doo.ls~!t
h..!Illcn

h('mt! IXJt-U':'

.. ~1'IJr",h\l!"

halmu
lln:ltl nt,lt>ui-1

2. Sammcnligning af pløjning efterår og
ronu mcd mall~lende pløjning.

t\ku ,Jr' mcllellllulll lIIdllil'der Ja uel! ... lIu:lll(ln. :11
\ejrfmhnldelll: hUldrer rellldig \ll1terplllJning af :-Iurre
eller mindre arcaler Da LlI1 derl:llcr IIp:-Ia l\i\1 om,
hH)!\ iJI ,ad'lllnC areakr h1,r h1ral\pllllc" tør ,:lI1il1,g af
korn, clkt Hlll plullllng l'!m unJJ.uJe,. \pnrgsrnalel h;lr
derfor .. ".'rel 11l1~1 ng bch'l for,ug,nUl"'lgt i en arræl..
ke, llt-: l den lolg.cnul' IIp'!llhng l'r \i,t gennem,nil:-re·
~ulI:llerth.' al de :-id"lc (, :11' f""ug

Fur,ngl.'llc gClllll'lIlfure.. pa "nc! Icl ,aIlJj(lnl ,nm
lerjord. og da Jer er begrundel !nrmndmng om, at der
\cd pl"jlllng fngorl" ek..utI k\a'I"II1f. et for~og.cne an·
lagl meJ ,:\ k\æblOfl1l:cngJct

I I\)~X har der i mod..ætnmg. III re ..u1t<.llerne l de l
foreg. ..lcnde ar ..ærel Cl 'Ii..kCrl l1lcrudb)lle for al cflcr
ar!lph'je p;1 gcnncm ..nithg l.S hkg I..erne pr ha og el
nogct usiUert lllerudh) Ile ptl e~ del hahe for foraro;·
pløjning. Dc gennemsnithgt.' ll1eruuh~ller for al ploje

9 jonog / ,,7X



a. 39,2 39,2 33,0 30,9 42,1 34,9
b. ~2,3 .... 2.5 tI,3 0.8 ~1.3 +~,O

c. +2.n ,;,.~.5 0.3 0.9 ~ 1.\ ~1.7

LSD 1,7

Da f{)r ..u~elle er "taTlet mcr 2 ar. men resultalerne l
<.len \i~te op~tllhng t:r opfurl efter antallet iIf hm tår u<.l*
en pJoJnlllg. udjæ\nes i nogen gral.! e'el\tuel1e arwaTl*
ationer i mer· eller nundreudb)lIer for pluJning. I
samllige enl.ehforsog i l:'l~g VilT tier saledes luenne 
..om i andre for..øg~!oerier i I ',l7f.: - mllldreudb)'lIcr for
manglende pløjning. men i...ær i tle IO 5. ar~ for!>~g fra
1973. OP~1 i tlet næ'nlc 6. år~ for~øg, hvor for~g...af
grøden i tIT var kanofler. "ar der mlmlreutlb~tier i de lo
forsøg~led utlen plojning. nemlig ~ pct. mindre utlb)He i
fed /:l og :; (Kt I le<.l c.

De \'aricrende ud ... lag fr'l ar tIl ar for manglende plcJ
nmg ma fOllllellllig. l1egrunue .. i forskellige I.hmau'!ol.e
,tIkar... IIldfl\uebc pa jorden.. h"'llol..e ~tru"tllr s:hd I

'om uden lor \æ"~tpcrioden !)i..."e kllmati","e forhold
... \ne .......lIelh.'~ JI 'ære en ... IUTTe f""tor end muhge l'P'

...ummerede fulger <Ir en IUrI ...at mdllglcmJe ploJlung Dc
for:!ote ~ :'Ir.. r(' ...ullater ga\ formodning om. dt Ul·t is."l'r er
Je ~ fllT'!oh.' .tr, at manglende pinjIlIlIg kan medføre lIU'
h~ltencdgang. fordi den uploJcdc Jor<.l uc f"lg('ndc :\r
~il' uJb~ (Il'[ p:l f1lveau med tradillonel Jordhehanuling.
Efter re ...ultatl'rne i 11,l7~ ...~ ne~ denne antagd...e ik"c al

~unn(' holde ...111..

der mange furhold ogsa ma ans.cs for mere hensigts
mæssig med henblik pa besk~tlclse mod jordfygning
~amt for etahlering og ... edllgeholdelsc ar cn god og sia·
bil jonhtruJ..tur.

Disse sp"'rg...m~1 blev derfor taget op til sa'r ... J..Ilt be
lysning i efteråret 1972 og igen i 1973 ved anlæg af
flerårige forwg pJ. jord i god kultur eher følgcndt: plun:

,l. Alm. ~tubbehandling . pløjning og :-,abed~tilbcrcd-

ning.
b. Fræ~ning efter hØM + ca. l. nm.. mgen pløjning.

Alm. sabed!'>tilberedning.
c. Fræsning dter h,,!'>t ... ca I nm., Illgen ploJning.

Fræsning for~r og traditlilnel !'>åning.

Fræsningen fnretages af et rCj..chold fra land..kon(()*
ret, og fmMJgenes antal er <.lerfor begrænset. (1 af de
oprindeligt t;( anlaglt: forscg har "unnet f;]~(holde!' indlIl
197R. Fræsningen søge.. udført i en d)hde af 6-8 cm.
Da jordbehandlingen mtlhg... i~ pihirker nivcauel for
optimal "vælslOfanvemJebe, gennemføre.. for:-,,,gcne~.3

gemagcl..er Tl\ed stigende mæt1~uer kvæbtof.
Gennemsnllsre~ultaternefor samtlige fur~g I b~ g fra

I. til ). h,,~t~r er vist i folgemk opstilling. Dc ...mkn l'r
anfon resultatet l fl, høstår for .3 af de ror-.og. da bIl"
p3beg~ndl cflcr~ret PJ7~. og hHlr afgrøden l Il)7S \ar
h}g. I et ~ foro;;øg i u~nn~ gruppe 'ar f(}N}g~af$!.roden l
1{}7~ "i1rtoOcr

Forjog mt>d fræ.HlIlIg COtJlflJ pløJtJing (26)

Furskellen i for<H~Jordbchandlingen har derimod ik*
I..t.' haft nugen indfl~dc"e pil udb~t1et. Forekomsten af
hl". lier på nogle af forsøgsarealerne bln el "ohende
problem. har igen ,æret aftagende de sene...te år. Op
tællinger af kvik i de for:-.øgsarealcr. hvor dette ukrudt
forekommer. vi:-.er dog fortsat generelt. al der er mindst
"vil.. hvor der ploJe .... I de upløjede ftlT~0g... leu er der
ligeledc'i tenden~ til en lidt svagere udvikling af kvik
...amt af enårig rapgræ... Inor der anvende.. fræser ve<.l
S<1bcdstllberedllingen om for<lreL

lJe fl~rtirige forsog med fræsnitlg eOll/ru pløjl/inK vi·
ser, at IldbHtl'l/in?Ullet Il'd ma"glemll' plOJllillg er 111I
der!..ujfe/ !../ill/abel/Ilgede unnlriar;cm{?T. De !..uf/se'h'nlt
Ol erllgt' beurbq(/l(illKCT SYlJf'.f derIlllod at medføre ell
(l'lIclrel jordstrll!..mr, dl'r er tt1ne stabil og modsw"ds
elrgllg mod In·!...\!..atla og IlIId- og IUnderos;r",. De"
reeilen'fet/t' bearbf'lllslIlIIgsd\ bt/e og 'inu'll.Ii(t'I medfører
ogm (IIulrt, bl'wIRe/sa for udl'l!../if/8 af rO(/II!..rudl og ef/
hlIf! frou1.rtUll\plUIl/l'f Disse problemer 1.UI/ dog IO.H!S

I'ed Især l/e fonte ar IHlell p/øjnillg (II bc'uym: de reue
1.umbinll/ioner af red\1.aher og ki'nmkc' midler på de
r<'fle ril/l/m,,1.la, l 'eti !()T{SGI ploJe/ri ll.\rJ.."mg har fure
kOl/lsleT/U-' af froukrwll 1'0:((,1 Han IlJiag('1IfJc>.

~. Fastliggende forsøg med pløjefri
dJrkning,

Denne for"'g~~erieble\' ptlbeg~mh med et Slort antiJl
fm:-,øg i efterårel 1976 og ~upplerct med et min<.lrc antal
nye for..ng i eftertlrel 1977.

Forsøg.ene gennemf~Hes p~ såvel let !oandjord som
lcTjord ug er anlagl som ræk kdorsog med 3 fællespar
celler. der b·æbtofgøt.lcs ,cd tilfø,...el af J I og &2 kg N
el.. ... tra pr ha lil ~ af ~cntageherne.

bent ud dierarsbehandling før d~ oplojning gen
nemfores som en o' erlig behandling i 5-S cm d~ bde i cl
omfang og meu red!>J..aber. der afgøres af forholdene.
d.".~. dell forudgaemle afgm<.les an. jordt~~ m.,. Også
forar"JnrdhehiJlldlingen i de ~ ftlT\øg'!oled tilrclldægge..
efter bt:hm.

Forfruglt'n for forsøgene l 197R har med enkelte
undtagdscr va'ret korn. og genncm\nit'ire.. ultaterne af
.\ I. ar~ forsøg og 20 2. ,ir~ forM1g, der i 1t)7R hilr haft
b~g som forsøgsafgmue. er vist i opstillingen ... ide 47
!>alllIllCIl med re~ultaterne fra 1977.

SelVOIll der også l di..~t' fursøg forekommer mindre
udb~ucr for pløjning. 'Iser gcnnem'!ollltsresultatt'1. ~om i
andrt' af årels (or~ng~...erier, at der under \'ilk3rcne l
InM har ,æret et signifikam merudbytte for dtemrs
ploJning forud fur byg ptl 2,5 hkg kerne pr. h~1. - En
... tøTrebe'!oordcn. der ca. mo<.l~varcr udgIften til pløjning.

Der er i nogle af cnkdtforMJgene mindreudb~Iler 'ed
undladcl,e af plujning p~ 10-15 pet.. men det er løvrigt
lUt' ud fra tek"turanal~~er eller andre forhold muligt al
jorklare di:-'loe resultater, der ~jledes afviger betydeligt
fr;] 1977. Som en generel mulig år~ag sl-.al dog nævne~.

al Jer ~cnllel\l særligt ... lOre nedbørsmængder i nm'em·
ber IlJ77 og. marts 197~ faldl ca. 200 mm regn mere i
dette \lfllerhahar end l \lntt'rhalv3rct 11,l70,77.

D. ål
1978,.."1976-17

Ml,

~ Ar
197~-71l

'"
~. år

197.1-7~

'"



f'(JSlliggem/e forsog mt'd IIl1d/ade/se
af p/oll/illg Byg (17)

I ir 1977 I .lI I'ng ~ il lY~8

~~ fOl'Ø& " fOOoilg ~t1 fOfWg

Grum/godn
Ingen pll'Jnmg H.I 50,7 ~0.1

Efter r)ph'Jning 0.1 1.7 ~.~

LSD. 1.1 /.8

J/ N ebtm
Ingen pløjIlIng 4~.5 50.2 ~0,9

Ef!cr!\rspløjning 1.1 1.3 ~.8

LSI) . 1.1 /,0

62 Nt'J..Sfm
Ingen ploJning ~4,7 51.4 40.1
Ef!crårspll'Jning. 0.0 -:-I.~ 2,6
LSD 1,7 1.4

GeW'l'mSlllf

Ingen ploJning 44.5 50.~ ~0.8

Eflerårsplojning. lI,5 lU, ~,5

LSD 0,7 1.3

J af .:!. ar... for'ogene med phJjefn u~rJ..ning er i 19!~

gennemfuft nH:lI fabriJ..srOt.'r ...001 iI.lN,g,afgrodc. og
genncmsnil ... rc'iullatel er VI"'I l følgende u~tilling.

"uslliggefldt' forsøg med lllllllatMst' af
p/øjnillg. FahrikssuHf.'rroer 1281

J fOrH'f{ IV7N WUlI pl.lIuer hl, pr h.
pr ha ",,,

Wf~IOf

Grlllldgm/f'T
Ingcn plHJlling 13 ~~5 123,0
EftcrilrsphlJnlng 09 -:-I.l -:-2.fl

31 'Il eJ..Hra
lngcn ploJnlllg 09 ~H2 122,3
Eftcr.-trsploJning oK "'-::!ll .;.-5.9

62 V ('/d/m

Ingen pløjning 6~ 459 116.6
Efterar"'pløJning 67 ~-l "'-l..l

Gt'Il"f'mSIlIt

Ingen pløjnmg 111 ~16 120.6
Eftertlr)plnJlllng 6~ 13 ~3.5

Ocr \ar på alle J for)og...arealer 1I1lI\dreudb~t1er fur
pløJolllg. Pil haggrund af .lrcl\ re)ultalcr I b}g k'H1 dl.....c
for)Hg I fabnJ..!,«X,'r "cl nok merra...J..c. 11ll.'1I J~ t.:r iovrigt
\lImlllcnf:JJdenul' med rc)ultalernc af.5 llb\,m:ndc for
~øgi 1<.177.

F(lr~"gene fun ...:cltcr.

5. Fastliggende forsøg med
grøngødningsafgrøde og pløjefri dyrkning.

Denne for-."g......enc gennemføre, ptl arcaler med
fOn."ill b~lld~rkning, og formalet cr at beh<oe. om an·
\endelse af gul M,~nnep som cfterafgrude III grøngødIlIng

.11

J..an forbcdrc UUh}tlCIll\l'ilUC! ... ed J..(lntlllUcrlig lI)rJ..
nmg af o~g, Samtidig unde(\"gc~ grongmlnlllg..... fgru
dl'll) Imln~dclse ptl \purg~malct om ploJcfri u}rJ..llIng.

I-or"'og)seri~n bic... pjbeg)lIdl i chcrJrel 1976 med
anlæg. af n f(lfwg. I efterilrcl 1977 hlc\ ..cncn ud\idc:1
llled ~derligcre :!5 forsøg. h... Ofilf de ~ I er g~nnemfon
chcr pli.m~n I-of',ogen~ er anlagl lIll.'d ~ for-.og...led.
med ug udcn gul \enncp )Olll eflenlfgrude, og \om dob
bclte ræJ..kdor)Øg, Inor dcr I del efle Inr""g forclage ...
pJ"Jlllllg gCllIu:m hegge for\"g\led l lobet df Il()\'embcr
maned I del andet f(Jf\llg pløje.. IJ..J..e l"cdct foretagt:'
et Ir;cJ.. med fræ ..cr eller lallerJ..enhaf\t' for ncdmllhj·
ning af eflef<lfgroucfI omJ..ring I. i.kcember elin i fa
tllf1l'l<k før:-,l ! lIe! tidlige forar.

Sennep... f"'''1 er i ca. halvdelt'n af for""gene lIlh:.:ie[
med h:lIld 2-3 uger for for ... en!c! J..ornhøst. rormalet cr
at efterligne ,><,ning fra n~ og at fti en lidlig og hurtig
frCm\æJ..sl af gronafgrødcll efter hm! I di.....c IIlfælde
forclage ... der ...alcdcs ingen nedbringIling af froel Ol;

dt'nnt:'d heller ingen ... tubl'lchandltng, 1m <;cnnep"',lfgm
den cntell ncLlpløjc.. cller 1!t'l1fræ,c\ I den anden hOl/V'
LId af fur"{lgcne er )cnnep...frol.'l fur ..1 ml...act dier
kmnhu" i forbmdd\c IIlcd l.'1I "'Iuhhchandling. Sen·
ncp..afgmden cr godet med :\11 J..g " pr ha I bCHagl·
lllng af hos1tld)punldCI og \æk ...I\llkilfCnC i efler.trel
1977 ud\ ikledc scnncpen \ig gennclllgJende godt, mcn
dug hed ... t, h\Of den ,ar ncdhaf\ct ellcr ncdfræ)1.'1 erler
hm! FlIr~"g\kJdct uden dtefilfgrøJc behandle... mcd
gClltagne han ninger chcr bchm i Inlle! af dterdr...ma
nl'Jerne Inden dcn af..lulll'lli.le hchandting med ploJning
eller fræ"'lllng

Re\ulwtenll' af ~ I l år ... fllr ...ng "'arm :; ~. ar... fur""'g I
J97,s er \ammcn Ined l ;Ir'" re.. uhdtel lor 1977 \1 ...1 I

("Igendl,' op:-'Iilling.

f()r~og nlt'd grollgødfliIlK~lIfKrlJdl'i forbi,lt/d~t'
n1t'd pløJefn J,\rl../lIl1g (29)

hkg ler"" pr Ila
rlø~1 uplilJo<'I

/ tlr /977. "Jorsog
Ingen cherafgmdc 3~.6 3~.2

Gul 'ennep -.om eflcrafgrode 1,3 Il,)

LSD /.9 1.5

! liT /978. 5 fonol{
Ingen cflcrafgrøde 31.0 31.9
Gul ~enncp 'lOlll efterdfgmdc fiJI +(1.1
LSD

1 ilT /978. 21 fOTsog
Ingen dlcrafgr0de 41.1 3~.1

Gul ...cnncp som eflerafgmdc . 0.8 1,2
LSD / ,2

(jrongooning)afgmden har Iige~om l I IJ77 J..un
ml'dfort ct u\ikkcrt merudbytte. \om I 1978 Icnderer ul
at 'ære "'Im..t, h\or \cnnepcn cr fræset ned.

cn <;ammcnligning af ploJcl og uploJel afdehng cr \cd
den all\~nd[c forsøg!>melooe hchæftcl med !logt'n u...,k,
kcrhcd, men lil for.. kcl fra 1977 er lier dog I 1979 el
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Pi forwppnkn GooJthJb
lC'nnC'mrorC', C'I rroJC'lt.1 for
Ilt bC'1~'SC'_ bvor mC'Stl
h-rl)tof C'n C'her.. fpødC' IIf
gullooC'nnC'p kan opnmk
!H§udC'n umkrso!C')..
h\'Ol'1lir ulføn O(l; OJl"-lmlct
kvrJ:ouof 'CC'n frigøIC'S. 0& i
hvil;'C'1 OOlfOlJl! del knmmc:r
..f(INC'mC' hfgooJe I den
lt.ommC'ndC' \-..bUZ-VOI\
Pro,C'i.IC't genflC'mført..
undt"r Land1lt.0JlIOfC'1 fOl'
P1antC'J1\1 If 1 nnd ~C'nlC'r

fr.I Arhu~ LlllVC'NtC'U
h()(alll~lt.e IMhlut, der
mC'<hirlC'1 "Øm grl"
\"ZIt~IIUIIfIn

BlllC'\iC'-1 ..<;er
§C'nnc~fgrødcn mC'!J Ol
ulkn ulfel1l:l d ;.\... t\lOf

rurllogene har \ærel anlagl efter følgende plan

a .,loJning efterfulgl af llåbedslilbcred-
ning med hane.

b. Arnendclsc af ~pceialfræscr.

For'lClgene er udfoT! på humusjord med byg som (or
.."'g.~afgrode efter nerårigl græs. Da grcmjordcn. især
efTer "pccialfræseren. kan \ære meget løsl lejret. er hele
forsøgsarealet tromlet med en tung bctontrornlc umid
delbart efter korn<;åningen.

Gcnl1emslllt.-..result:llCrnt af 2 forSClg i 1978 ..amt
frlT\(lgenc fra lidIigere år er vist i følgende ()I~tillillg.

Sdbed.uilberedflillg på IOl'bllndsjord

hk, kernC' pi bl
2 fOf$ØI , f000&

1978 197t>-78

bel)dcligl mindrcudb}t1c i den uplojede hahdel af
dobbeltfor""genc. I samtlige 2. års forsøg var udbyttet
højc'it i den pløjede afdeling. og 1 gennemsnit af forsø
gene er Illmdreudb}tlct på uplojcl Jord GI. 5 hkg kerne
pr. ha.

I de 21 l. års (or!log er det gcnncm ..nilligc mindreud
b)t1c på uploJcl jord 2,6 og 3.0 hkg kerne pr. ha. hell
holdsvis med og uden gul sennep som cflerafgrodc
Men som del rrcmg~r af labclbilageL dækker delle
gennemsnit over meget store variationer. hvilket m:\skc
i nogen grad må tillægge!. forsøg"metoden. I knapt
halvdelen af forc;ngenc er der .,åledes opnacl de højeste
udb)'ttcr i uplØjcl afdeling. hvor udbyltcl i nogle tilfæl
de hur være! op lil 10-15 pet. højere end på pløjet jord.
Men mod..varcllrJe er der blandt de (Ivrige forsøg mcr·
udbytter for plnjning. :)om n:ir op lil 20-:!:" pet.

Forsøgene fOrl<;..Tlter i del omfang. del er muligt. rf
tcr de van ..kclige forhold fur I-ornhøsl og i~ning <If
cfterafgrodcr i efterJ.r('1 1975.

Vårsæd

Traditionel plCljlling og
s!lbed<;tilberedning

Anvendelse af speeialfræ<oer .
23,_

6.6
28.5

3.1

6. Forsøg med tilberedning af såbed på
lavbundsjord med specialfræser.

Ved korml~ rkning efter omploJning af ncrarige græ<;.
arealer pj la\'hund~jord !.;an der ohe være vanskelighe
der med at opn~1 Cl godt sjbcd på grund af generende
uomsatlc græ~tucr Gennem en årrække har der dafor
under j,jdannc forhold \'ærct udfort enkelte forsøg med
en holland~l spccialfræser. der er llærlig egnet til ned·
bringning af en gammel grom,... ær p;l la\ bundsjord. h\'lH
det tillige kan \a:re af bel~dning. at jordbehandlingen
afslU1Ie... i en arbcjd..ganf!..

Spccialfræ..ercns knive rolerer imod kørselsretmngen
og ka..ler det findclte materiale op mod en "i\"ær rist. der
lader jord pa~rc. men holder gr~tøf' og lignende
tilbage. Del tilbageholdte materiale dække .. af cl IO-I:"
cm _!liet jordlag. h... or... ed man I en arbcjd..gang kan f;~

el s..'1bed. eJer er fri for græ5.tøf". C\'cntuelle Sien m.\.

Dct bet~dellge merudb} Ite, der er opnået \ed amen
de111e af ..pccialfræ~eren i 1978. hidrører alene fra eJet
cnc af de IO gennemførte forsøg. Ellers har spccialfræ
"ieren i de øvrige enkehforsøg kun medført et lille og
u'likken merudb}tte. men gi\'el gode belingel..er for
""I...e såarbejdcl.

Humu"'procclllen pa forsøgsjorderne har \æret 40
eller hOjere. Pa arealer med forckom~1 af kvik er der
!.lan iitgllagcl den ..lærkcste genud\ikling af I.vikgræs
efter amemlelse af <;.pecialfræseren.

Forsøgene furt5.a'lIcr.

7. Forsøg med sammenpakning af løs jord.
En tidligere gennemført forsog!>serie med tromling

af sandjord og. humusjord med tung betontromle om
knng \ttrs..~dcm; såning viste en konsekveni og po!'litiv
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I modsætning til de foregående ar er der i begge for·
søg i 1978 en bct;.-delig forskel på udb)tteni\'eaue1 i
pløjet og upløjet jord. Derimod er da 'iom tidligere kun
USikre udslag for forsøgsbehandlingerne. I det ene for
søg i 1978. hvor arealet havde en humu~pn:x:entpa 7,6.
er der dog et sikkert po'iitivl udslag for jordpakningen
om cfteråreL især i den pløjede jord.

Forsøgene afsluttes i 1979.

Upløjer

Traditionelt beham..llet 26,6 41,0 38.4
Sammenpakn. m. traklor:

Efterår 0,0 0,0 1,0
Efterår + fodlr +0,6 0.2 1.1
Forår +0,1 0,1 0.2

Pløjer 7 forwg 5 forwg ~ forSilg

Traditionelt behandlet 27.9 40.9 44.5
Sammenpakn. m. traktor:

Efterår 1.1 1,2 0.5
Efterår + forår 0,7 +0,4 1.0
Forår 1.5 +0,2 l.O

virkning af behandlingen på humusjord, og især med
førte tromling efter kornets såning ofte bctydelige mer
udbytter. Derimod var tromlingen uden større indfly
delse på kornets ud bylte på sandjord til trods for en ofte
tilsyneladende gunstig virkning på kornets udvikling
omkring fremspiring og buskning.

Da der var formodning om, at selv en tung heton
tromle ikke havde tilstrækkelig effekt på vinterpløjet
sandjord, blev der til yderligere oplysning om værdien
af at sammenpakke 10~ jord påbegyndl en ny forsøgsse·
rie i efterårel 1975, hvpr jordpakningen udføres veu
kørsel med traktor hjul ved hjul efter følgende plan:

a. Ingen kørscl.
b, Kørsel hjul ved hjul efter vimerpløjning ca. I. nu·

vember.
c, Kørsel hjul ved hjul efter vinlcrpløjning salllt tidlig

forår.
d. Kørsel hjul ved hjul tidligt forår.

Forsøgene gennemføres fortrinsvis på lette sandjor
der og som dobbeltforsøg på såvel pløjet som upløjet
jord. Jordbehandlingen før vinterpløjningen har været
ens for hele forsøgsarealet. Del samme er tilfældel med
såbedstilberedningen, der dog er søgt indskrænkcl til
del mindst mulige, Kørslen hjul ved hjul om foråret er
udført inuen jorden hl cv så tør, at den i~ke kunnc pak
kes.

Resultatcrne af 2 gennemførte dobbehforsøg meJ
byg som forfrugt er sammen med de foregående ,års
resultater vist i følgende opstilling.

Forsøg med .mmmenpakning af løs jord (JO)

Sdbel1.Hilberedlliflg med knflSurom!t' (3 I)

33.8
1.8
1,4

39.6
0,1

25.2
0.0

35.9
1.7

IIkll kerne pr ha
5 forfH'g 34 fOf'SØg I S fOl"!;Øg (, forsøg

1975 1976 1~77 1'178

Tradi(ionel
såbcdstilberedn.
Knastlromlc
LSD

Der er i flere af forsøgene i 1978 sikre merudbytter
for s;\bedstilberedning med knaSlIromlen. Del salllme
\·ar tilfældet i 1975. I de mellcmliggende år har <..ler l de
fleste af de mange forsøg klin værel meget srn:\ og
usikre udb)ucfor..kelk mdlem de IO behallulillg~meto

der.
Under \'æ~st\ilkårelle i de to ~eneste for;\r har der

ikke været mulighed for al ob'icrvere kna:-ttr(lmlcn~

indvirl..ning på skader under en sandstorm. I de 2 forSle
fon.øg~år kunne en del for~"gsledcrc <..Icrimnd upl) ..e. at
srlbedslilberedningen med knasttromk 1 nogle tilfælde
havde reduceret s~aderne af fort\rssal1d~torllle Det er
t,:cnncm årene og~<1 oply~1. <.l t kna~l(romkn i dl' fll:\tl.'
Illfælde har medført den hed'ite frem~pinng. Un<..lla
gelserne har været situationer. hvor tromlen pj lidt
~\'a:rt:re Jord dkr under for fugtige forhold i~~e lllcd el
cnl..clt træk har kunnet efterlade Cl til'itrækkcllgt Imt
jordlag til Jæ~ning af sæddorn og rads:'l.spor.

De -I lirs forsøs med s(lbed.HilherclJ"illS w!d l'l (',,/..ell
(fæJ.. med I.."astlromle som nw~/e Jordhehafldling~rt'd

5/..(//> !tar ~'i.H. (/I /ulbw/crfle efler denIIl" belj(lIIdlil/~ l/flr
I'ære/ fuldl po hOJde med lradir;o!U!I furarslurdlJ{'arhl'jd
//II/g. ResululIeme bel..ræfler herw'd liIIlgl', lit ~åhed~Ii1

bal'dI/UIKl'lI lIIuler mCIIIJ.W forltold med fONJd kan ind
~"rlPl1"l'~ lil tin mind\"( //lIlligt, i hehalldlmgsdrhdl' og
ill/cl/siU'1

blev der i foråret 1975 iværksat en forsøgsserie med
anvendelse af den såkaldle knastlromle som eneste
jordbehandlings redskab.

Knasttromlen er en ret tung ringtromle med uybe
knasler på ringe med relativ SlOr diameter, ofte over 55
cm. Vægten er ca. 250 kg pr, m arbejdsbredde. Redska
bet, der også betegnes »jordpakker«, angives at være
egnct som eneste jordbehandlingsredskab på IcUe og
løse jorder, idet tromlen foruden at pakke jonjen i d)'h~.

den, efterhujer et løst jordlag lilslrækkcligt til en ~H'erlig

såning.
Forsøgene gennemføres i de fleste tilfælde på kl

sandjord med et ofte meget lavl humusindhold, og her
sammenlignes traditionel såbedstilberednlng ved 1-3
}larvetræk med ct cnkell træk med knastlromle.

Resultaterne af 6 gennemførte forsøg i 1978 er vist i
følgende opstilling.

1978
:! forw~

t 977
5 fOr!;,"g

1970
.s fOfMlg

8. Såbedstilberedning med knaslIromle.
Til belysning af mulighederne for at reducere forårs

jordbehandlingen på lette og sandflugllruede jorder

9. Andre jordbehandlingsforsog.
Under Udvalgcl for Planlche.. kyucl ..c kan der ud

over de i indledningen nævnte for!)øg med mekanisk og
kenmk kvikhdæmpcl ..e om efteråret forud for h)!: tll-



lige henvises til forsøg med kemisk kvik bekæmpelse i
forbindelse med snitning og afbrænding af halm.

Endvidere har der lokalt været arbejdet med andre
jordbehandlingsspørgsmål, enlen ved videreførelse af
tidligere afsluttede forsøgsserier. eller ved aO\'endelse
af planer, der skal belyse særlige lokale forhold eller
bestemle formål.

Især har der været arbejdet med spørgsmJ.ler pløjning
eller ikke, ofte i forbindelse med anvendelse af andre
jordbehandlingsredskaber til erstatning for ploven. Det
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er for disse enkeltforsøg karakteristisk, at manglende
pløjning - i lighed med resultaterne fra de Slørre for
søgsscrier - i de fleste tilfælde i 1978 har medført et
betydeligt mindreudbytte.

Spørgsmålet om slrukturskader i forbindelse med
nedlægning af kloakledninger o.Lign. har været under
søgt i flere foreninger, herunder De samvirkende LoI·
land-Falsterske Landboforeninger, der har gennemført
cn række udbytlebestemmelser i byg og sukkerroer.
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D. Korndyrkning
Af 8efU Ullerup.

I den folgcntle U\·er... igl er udby lierne omregnet ul
rclali"'e lal. "<Iledes al udb)ltel .. f I. ar.. h\'ede hvert år

bet af "næl..kcfodsyge i hveden var...om del fremgår af
lahcllcn. S1ørre i 2. og 3. for')Ogst!r cnd i de (O ... id"tc år
"l"år der \ ed hl)';;;t 1 1977 og 1978 I..un er fundel megel
!>\agc angreb af I..næHefod"yge...kyldes det. at afgrø·
derne fra og med 1977 er behandlel med et fo<hygebe·
I..æmpende middel. I pianicprøver. der blev udlaget I

det tIdlige forM 1978. fandte!' rel kraflige angreh - l
gennemsnit umkrmg JO PC! - af I..nækkefod..)'ge. men
delh: angreb blcv reduceret \cd hekæmpelsen.

I højre dd M tabellen er VI"1 de udbytter. Jer bil;";
malI i fONJgenc I de første 5 for~"'g~år. I del for!>tc
fon"ugo.;ir IY7~ var uJb)'l1ct hUJI både i hvede chcr
h....ede og b)'g dter byg. I andet forsogsår g<l\ l :Irs
hvede ca 6 hkg kerne mere pr. ha end hvcde dier
1I\·eI.1I:. og l Iredjc og fjerue fUNJgst!r har I. og 2. af'.
hvcde gl\ct ~lOrre udbylte cnd hvede i fort ...at h\Cde
d)rl..ning. B\g cfter b)g gav l de førsle 3 fo~g~r la
\ere udb) Ile end h\ede dier h\cuc. men i ~ fm~gsar

I..larcde 1l\l'Je I fortsat d)rJ...llIng "lg lidt dårligere enu
h)g. 15. forsøgsår 197R ....ar udbYl1Cl af I. ar" h\edc del
hlcltilla\c!>lc I forsøgspcrioJcJlll1ed gennemsIlulig 47,4
hkg I..erne pr. ha, 2. år~ hvt:dc ga .... 2.1 hkg kcrne lIlIndre
og hvede efter hvcue hvert år J.O hl..g kcrnc l;t\'crt:'
udb)ltl'. lIlcdcn... byggen i gcnm:m .. nll af forsogcl1c gav
dd la\nlc udbytte. I 3 af de n høslcde for~Jg g,I\' hyg
dog højere uJb)lIc end h\cuc efter h...·cde.

FOlholtb••1fOf lo:.rrncudb\l1c
t 97:\ IQ7t> 197i 19711

I l.Jctle afsnit af ovcr!>lgtcn vil særlig blive behandlet
opgaver. som omfatter sæds"'ifteforsog med h\cde og
b~g. :!lporgsmål omJ..ring \..,ælslo(gødslnmg. \æl..slre·
gule ring og bekæmpcl..c af sygdomme ug ..kadcd~r i
Vintersæd. udsædsmængder af vinlerh\cdc. bekæmpelse
af havrenematoder og mahningsundcrscgel!>er !<laml en·
kchc andre. Enkchfm..ogcnes resultater findes j tabel·
bilagct!o. tabeller or. 32 I.

I. Fortsat hvededyrkning.
Med del formål .11 bel)'sc udbytu:fmholdcnc. når

hvede J)'rkcs efter In-ede igennemcn årræ"''''c. bic", der I

1973 anlagt forsog dieT en plan. hvor (ort",1l hvede
djrkning bliver ....mmcnllgncl med h\cdcd)r!l.ning af
brudt h\cn tredje år af en \cksclafgrøde. Denne kan
være raps. sennep. ærter eller lignende. Desuden inde·
holder forsogsplancn Cl for"øgslcd med fort ..at b) g
dyrkning til sammenllgnlllg med fort!lat h"cded)rl..ning.
Forsogene ..kai genncmføre... l en Y·t'lrs periode. Der
hl cv anlagl 8 forsøg....om alle er i behohJ dIer det femle
for1l0g~:\r. men i IY78 blev I..UIl 6 af de Mforsøg hmlel
for!l"'g:.mlCssigt.

Rt':-.ultalet af de 5 f",... le forsøgsar sc:-. i tabelop
:-'lilllllgen ncderst pa "'lden

I den \en">tre bahdcl af tabellen er angrebcl af gold
fods)ge ug J...nækkcfod~)gc"i~1. Sygdommene er fundel
i prover af slrt! og rødder fra de enkeile for~og...kd \ed
h"...1. I forsogsleddel med I. !'Irs Il\ede blev l 1975 fun
del. al 4 JX't. af rodnCllel var angrebet af goldflxhyge.
og h\(Ir der var h... ede hH~n ar og byg Il\ert ar. var
angrehc1 I..un lidi hUJcre H\erJ...en i 197fl eller i 1977
VOlr angrebet af goldfods)gc ~rlig krafllgl. men som
lallene "'''er. er der i 197i'i i hvedcn fundel lidi "rafll
gere angreb. meden:. byggen ...·ar mindre Ltngrehcl. Der
var i 1978 \'ærre angreh ;tf gOklfod:.ygc i hvcdcrnarkcr·
Ile med hvede som furfrugt l:nd i l. års hvedcn. Angre·

I ar~ h\cde
2. år!> hveue .
Hvede hvert Ur
Hyg hvert l'\r

100

90
81

IOl)
94
90
82

Ino
89
84
85

lilli
W,
94
91

FOrlSaI Juededrrklling '3!}

per fOoJOCI per 1>lr;l mcJ
~ngJcbcl IIf anptb ;af

«oldfOl.b)'gc kl\a'llr;dod~,gc

l i, J i. • II , " 2 "
l11 4 ;lf 'i .II

19n 1976 1917 1918 1\11$ 1976 1977 1978
l ,.
1974

Iltlto'lfc
hl,: ltlnc

pf bol

~ 'I 3_ :Ir .1 ir
1',J7~ 1976 1977

8 forsøg /974-78
1. år hvede. 4 4 8 13 26 15 I> J 59.2 5ol.5 56.5 47.4
2. rs hvcde 5 12 21 16 I> 7 51.2 50.0 45.3
Ilvedc hvert år 5 7 10 23 JI> 2J 5 5 64,4 53,5 49.2 47.5 44.4
Byg hverl år 7 5 12 12 IO I O O 61.0 47,8 44.7 48.1 42.9
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ForholdSlal for udbyue i byg

b. Forsøg anlagl 1976.

I 1976 blcv der anlagt IO forsøg. som i 1978 blev
hostet forsøgsmæssigt for 2. gang. Hovedresultalet af
disse forsøg ses I opstillingen næste side.

Forfrugtsvirkningen af raps var ~tørre i de to første
b}gafgrøder end i 3. års bygafgrøde. I de IO første år var
en stigende kvælstoftilførsej i nogen grad i sland til at
formindske virkningen af rapsen som forfrugt. [ 3. år
efter raps er der ikke fundet forskel uansel om der er
tilført 80 N, 110 N eller 140 N, men her er forfrugls
virkningen også nede på 3-5 pet.

Forsøgene fortsætter.

beslcmmelse af fods}geangrebel. I de IO førstc år var
angrebet af goldfodsyge lidt kraftigere i bygafgrooerne
efter byg, end hvor raps havde været forfrugt, men i 4.
forsøgsår er angrebet af goldfodsyge ens. Der er i intet
tilfælde fundet angrcb af knækkefodsyge. Af de tre
yderste kolonner til højre i tabellen fremgår det udbyt
te, der er opnået i hvert af forsøgsårene. I gennemsnit
var udbyttet højere i 3. forsøgsår end i 2. og 4 .. og hvert
år er der høstet højere udb) Ile. hvor raps var mellemaf
grode.

En let overskuelig o\·ersigl over udbynerclationerne
fremgår af følgende tabclopslilling. hvor udbyltel afbyg
er sat til 100 ved de forskellige kvælstofmængder. Ud
byttet af byg 1., 2. og 3.•h efler raps er sat i forhold
hertil.

100
108
105
103

100
110
108
105

100
III
111
104

2.--4 fol"WleW 1916-18
801' IION 1401'1

Byg efter byg _.
B)'g l. år efter raps
Byg 2. år eher raps
Byg 3. år eher raps

a. Forsøg anlagl 1975.

I 1975 blev anlagt 23 forsøg, hvoraf 2 I er gennemført
i de fersle 3 fOfsegsår. Hovedresultatet findes i følgen
de tabel.

I den øverste halvdel af tabellen ses resultatet af den
afdeling, hvor byg har været forfrugt. og hvor afgrøden
sålede~ i 1978 (4. år) var mindst 8. års byg. I neder~;te

halvdel af tabellen ses resultatet af den afdeling. hvor
der var raps i 1975 og byg i 1976.77 og 78.

Hvert .tr er der udlagel prøvcr af rødder og strå lil

2. Afbrydelse af fortsat bygdyrkning.
J-h'is en fortsal bygdyrkning afbrydes ved, at der dyr

kes en vekselafgrøde et enkelt år, opnås erfaringsmæs
~igt en god eftervirkning i førsle kornafgrøde efter
vekselafgrøden, men det er ikke hidtil belyst. om el

enkell års vekselafgrode kan have en uheldig indfly
delse på udbyttet i de følgende års kornafgrøde. Til at
belysc delte spørgsmål blev der i 1975.76 og 77 anlagt
forsøg på arealer, hvor der havde været b)'g forud i
mindsIS år. Forsøgene har været anlagt således. al der i
forSle år var byg i halvdelen af parcellerne og raps i den
anden halvdel. I 2. forsøgsår og i de følgende -I år (Ort

sælter forsøgene med afgroden byg over hele forsøgsa
realet, og der anvendes tre forskellige kvælstofmæng
der. 80 N. 110 N og 140 N.

er sat til 100. og de øvrige kornafgroders udbytte i for
hold hertil.

dbyttet af hvcdc efter hvede \31 i de to første år IO
pet. lavere end udbyttet af l. års hvede, og i del tredje
forsøgsår (1977) endog 16 pet. lavere. I 1978 var ud·
byllel af hvede efter hvede kun 6 pet. lavere end ud·
byttet af I. års hvede. I alle forsøgsårene har ud bylte t af
2. års hvede ligget imellem udbyuel af I. års hvede og
udbyttet af hvede hvert år.

Forsøgene fortsætter.

Afbrydelse af fortsat bygdyrkning (33)

pC1 lodnel angr~bct

af ,oldfwl)re
2. år 3 ., 4 år

pct. mi med
anv~b af

kruekkdods)&e
2--4 ir

hlr:IIr:Unc:
pr. ba

2.år lir ~'r

]J fmsøg (mlagt 1975

forfmgl byg
80 N .......... . . . . . . . .. 11 13 1~ O 39,0 42.3 38,S

110 l' 0,5 3,5 4.0
140 l' 0.2 5,3 6,1
LSD. ......... J.0 /,0

For/mgl raps
MO ~ 6 9 18 O 43,2 46.8 ~O,t

110 N . . . . . . . . . . . . 0,1 2.7 4.5
1-10 "\J . . . . . . . . . .. . -;-1.0 3.2 5.8
LSD. J, J J.J
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Afbryd<,/s<, af foruOl bygdyrkning (33)

Forholdstal/or udbytte f byg

Angrebene af goll1fm.l'iyge har ligesom i de før om
talte forsøg været svage og kun lidt højre i byg efter byg
end i byg efter raps. Heller ikke i db~e forsøg bicv der
fundcl angreb af knækkdodsyge.

I f"lgende oversigt er rcsultalet af de f"rstc forsogsår
i dennc serie vist som forhold!>tal for kcrncudb)lIc.

10 forsøg an/agt /976

For/rugl byg
80 N IO 17 O

110 N
140 N
LSD 3. Produklionssystemer ved dyrkning

af vinterhvede og vinlerbyg.
I forbindelse med dyrkning af vfllterhvede er I de

senere år ol"'tåel Cl begreb. der benævnes program
meret dyrkning Begrebet eller programmet. der om
faller måden at Illdele kvælslof på. anvendelse af
vækstregulering og konsekvent sprøjtning mod ..yg
domme og skadedyr efter cn forud fa~llagt plan, er is.'Cr
inspireret fra Nordtyskland. hvor dcr er opnået godc
resultater ved anvendelse af det program. som anbefa
les af rådgivnmgsljcnesten syd for gr;cnsen.

Under Kornudvalgel blev i l l)77 gennemfUft forskel
ligc forsøg)st=ricr til belysning af dISse spørgsmål. og
delle forsøgsarbejde fortsalle i 1978 efter lidt ændrede
plancr. Der blev i 1978 ikke gennemført forsøg i rug.
men lil gengæld i viuterbyg på nogle af de arealer. hvor
denne afgrode blev dyrket på dispell'i3Iion.

I gennemsnil af forsøgene er der høslet -t 7.8 hkg ker·
ne vcd tilførsel af 80 kg kvælstof. hvor forfrugtcn var
byg. og 1,2 hkg kerne mere, hvor forfrugten var raps,
men vcd den højestc kvælsloftilføn.el. 140 T, var ud
bYlIet højest i afdelingen med konlinuerlig bygdyrk
ning. K vælstoftiJ(ørselen har ~Iedes her været i stand til
at udligne rapsens forfrugtsvirkning.

Forsøgcne fOrl.!>ætler.

hkg k~rM

" h.
2_ 'r ) 'f

o 45,8 41.6
1.9 2,9
2.7 3,2
/,9 /.9

O 49.6 44A
1.2 2.1
1.1 3.3

2,/

O

! -J forwgsAr 1977-78
SON IIQN 140'"

pcl ~n' med
any~b af

lnld..kcrod~)1C
2'r J 11'

IS6

pcl rodnel I"srrb
af goIdfodng~

2.lr J,h

For/fIlgl raps
80

110 N
140 N
LSD

Afbrydelse a/ fortsat bygdyrkning (33)

F0r~te r~ og andCI lirs virkning af raps har sammcn
Iignct mcd forfrugtsvirkningen af byg \'ærct lidt lavere i
disse forsog end i dcn tidligere omtalte serie.

Fm"Ogene fortsælter .

c. Ft)~g anlagl i 1977.

I 1977 blev anlagl g forl>Og. ~om i 1978 er hUMCI
forsøg.. mæssigl f"rsle gang. Resultatet fremgår af den
fnlgcndc tabel.

pet slrJo m~d

a"g,~b af
lnllrlkdod~)~

a. Ubehandlet.
b. 1.0 I Folithion. vækstsladiulll 10.1-IU,5.
c. som b + 0.5 kg DeTOsal 60, stadium 5-6.
d. ~om c + n.5 kg Derosal60. stadiulll 10.1-IU.5.
c. som d + 2.5 l..g maneb. stadium 7-8.
f som d + 1.2 I M1Igo E. stadium 7-8.

Q. Ddl kvælSloftiJførsel. bekæmpelse af
sHlmpesn~dolllmeog skadcd)'r saml "'ækstregulcring i

vinterhvede.

Til nærmere bdysning af, hvorledes forskcllige sy
stemer i hvededyrkning kan øvc indnydclse på udbylIc.
kvalitcl og olollumi, blev dcr i foråret 1978 anlagl 6U
forsøg efter en forsøgsplan. som omfatter sp0rg~mål

"cdrorende udbnngningstidcr for k\æblOf. bekæmpelse
af sladedyr og svampes)gdomme pa blade og i ahet
saml vækslregulcring med C~cocel cblra.

Forsogsplanen var relgende.

100
IOS
106

100
106
104

100
10~

107

B)g efter byg.
Byg I. år efter raps
Byg 2. jr efter raps

pcl rod"~,

a"v~bel af
af goldfod')B~

8 forJog anlagl 1977

Forfrugt byg
80 N 13

110 .
140,..
LSD

For/mgt raps
80 N 6

110 N
140 N
LSD.

O

II

47.8
1.8
2.3

49.0
1.1
O,S

Ih'ert forsog blt'\· mllagl l 2 hloUf:'.

A. Kvælstofgndning lilføn på en gang.. stadium 4.
B Kvælstofgcdning tilført ad 3 gange således:

-'5 pet af mængden i marts.
I." pet. af mængden. stadium -1-5
-tO pet. af mængden. sladium 7-8.

Efldl'it/l'rt' bil,,, III'er [orsøg:.bl'hwullilll; flpll således:

l. Udcn C)'coccl ekslra.
II. 2.0 I C)'l'Uccl ck~tra (CeC). stadium 3-t
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SIr:rid
+-- Stræltl'Jings- -----+ l'Jil'J8S-

stadier stadie

Hod
nil'J8S
stadie

10.5 Il
10,1

IO

7

9

8

6

8osknings
stadier

I~

N~~-t~.~.~4Fig. L
Korncl~ lIuviklmg!;sladicr
(Fee ko:s·Lar~c-Sca1c)

For<;øg!o.planen va( på a(gørl:noc punkter anderledes
end den. hvorefter fOf!>0genc j 1977 blc\' gennemføn.
Ændringerne består især i. al dCI efter denne forsøgs
pian er muligt al adskille virkningen af de enkelte bc
kæmpclsc'imidler. idet der i hvert fOf!.Ug:-lcd er anvendl
enten el middel niere eJlcr samme' middel på et andel
tidspunkt end i del foregående forsøg.!o.lcd. Desuden er
forsøgene i modsælning til i 1977 gennemført i 2 blok
ke. hvor kvælslOfgødningen i ucn cne er tilført på en
gang. medens den i den anden afdeling er tilført ad :;
gange. I 1977 var forsøgene delt i 3 blokke. idet der
også var en forsøgsafdcling. hvor kvælstoffet var lilførl
ad 2 gange. Vedrørende kvælslOfgødskningen er der
desuden den væsentlige for~kel. at ~\fælstoffet i
I978·forsøgene er tilført i den mængde. <;om blev an
\'endt pr. ha j den pågældende mark, og ikke efter en
forud fastsat mængde gældende for alle forsøg. I den
afdeling. hvor kvælstoftilførslcll bicv givct ad 3 gange,
tilførtes 45 pct. af mængden første gang. 15 pet. i anden
tilførsel og 40 pet. sidste gang. Tidspunkterne for kvæl·
slOfudbringning og udsprøjtning af htJka:mpel~e:-.midler

og af Cyeoccl ekstra er i planen anført som stadier i
planternes udvikling ifølge Fcekes sblrt. som er vist
øverst på siden. I tabel 34 i labelbilagel er meddcIT
oplysninger om jordbund. jordbehandling. kvælstof·
gødskning. forfrugt. angreb af fodsyge og daloer for
udbringning af kvælstof og for sprcjlnmg af midler til
væhtreguJering og pJantebesJ..)trelse (or de enkell"
for<;0g.

44 af de anlagte forsøg bicv genncmført efter for·
:-.øgsplanen. og resultaterne af disse vil blive omtalt i det
følgende. 14 af forsøgene blev gennemført på Sjælland.
2 pfl Lolland-Falster. 9 pil Fyn. Il i Østjylland. 2 i
Vestjylland og 6 i Nordjylland. Ilabelbilaget er forsø
genc opført regionwis i den na;vntl' ra:kkefølge. 40 af
forsøgene er gennemført på lerjord. 3 forsøg l Nordjyl·
land p,l :-.andjord og I for~ug l Ve~tjylland på humus·
jord. Forfrugten for hvedeafgrcdcn var l l Xforsøg byg.

i 12 var tlet hvede og i de øvrige I~ havre. frøgræs.
ærter. raps eller valmue. 40 af forsøgene er gennemført
med ~ortcn Solid. medens ~ forsøg har værel anlagt i
Vuka og 2 i Sarah. Såningen af hveden har '>Imkt sig fra
1519 til 14/10. således at4 for~øg er ~ået mellem 15. og
20. scptcmber. 30 forsøg mellem 20. og 30. september
og R for~øg i de f"r~te 14 dage af okwber.

Ifølge forsøgsptanen skulle første kvælslofudhring
ning i den afdeling af forsøgene. hvor kvælsloftilførslen
skulle deles. ske først i marts. men på grund af :-.ne og
megen nedbør i denne måned har første udbringning i
for~0gcne ~trakt sig fra 9. marts til ind i april. Såle
des blcv udbringningen af N i IO forsøg foretagel mel
lem 9. og 20. mart:-.. i 14 forsøg mellem 20. og 31.
marts, og i resten af forsøgene i de første dage i april. 1
den anden afdeling af forsøge I blev hele kvælstofmæng
den tilført på en gang. I 19 af forsøgene skete delte i de
sidste dagc af april. i 21 af forsøgene i de første IO dage
af maj og l de resterende 4 forsøg i midten af maj må
ned. Der er tilført kvælstofmængder varierende fra 120
til 200 kg N pr. ha, i gennemsnit 158 kg. Der er ikke
væsentlig forskel på de tilførte kvætstofmængdcr i de
enlo.eltc for:-.øg fra landsdel til landsdel.

Sådan SOIll forsøgene har være! anlagt. kan de fur·
skellige behandlinger med plamebesk)'ltelsesmidler
sammenlignes på forsøgsmæssig rigtig baggrund. men
da der i hvert forsøg kun er to gentagelser. som er be
handlet med 2 I eec. og to gentagelser uden denne
behandling. er resultatet for det enkelte forM'g ikke til·
~trækkeligt :.ikkert til at vurdere virkningen af vækstre
gulcringcn ved de enkelte be~kyllebe~hehaI1Jlillgcr.og
denne virkning er derfor beregner på hele forsøgsseri
en. Der er heller ikke indenfor del enkeltc forsøg et
forsøg5reknisk sikkert grundlag for at sammenligne de
10 udbrigngningsmetoder for kvælstofgødning. idet der
kun er en gentagelse af hver af disse behandlinger. En
eventuel forskel i det enkelte forsog~areabbonitet kan



således !toptlle en afgørende rolle for rcsuhatel. Men ...ed
al sammenholde gennemsnilsresultalcrnc for nere
forsøg er det dog forsvarligt også at ~ammenligne re·
sultaterne for de IO udbringnings metoder for kvælstof.
Ved vurderingen af del økonomiske resultat ved gen·
nemførelse af de forsl...e1lige behandlinger kan regnes
med følgende pri~er; l t Folithion kr. 40. 1 kg OerosaJ
160 kr.. 1 kg mancb kr. 15. I l Milgo E kr. 50. I I eec
kr. 45 og en udstrøning af kvælstof eller en udsprøjtning
50 kr. pr. ha. Udgiflcn lil plantebeskyttelsesmidler er
pr. ha lait 350 kr., h\'or der anvendes mancb og 370 kr..
hvor der anvendes Milgo E. Derlil kommer udgiften til
fire udbringninger.

Hovedresultalcl af de 44 forsøg er visl i følgende
label.

I gennemsnit af forsøgene er der i del ubehandlede
forsøgsled høslet 61, I hkg kerne. hvor kvæh,lOf er ud
bragt på l gang og 3.1 hkg kerne mindre, hvor kvælswf
cr udbragt ad 3 gange. l syv af de 44 forsøg har deling af
N·lilførslen givet lidt højere udbytte cmI veu udbring
ningen p<l en gang.

Merudbyttet for de enkelte forsøgsbehandlinger frem·
går af den midlerSle del af labellen. I forsøgs/ed b er
udbragt I I Folilhion med det formål al bekæmpe in
sekler - især bladlus. Virkningen af denne behandling
har været usikker. iforsøgsled c er lilførl 0,5 kg Derosal
60 i hvedens vækstsladium 5 med del formål at bekæm
pe knækkefodsyge. Virkningen har værel 0.7 hkg kerne
i den afdeling, hvor kvælslaffet er udbragt på en gang
og lA hkg kerne, hvor kvælstoffet er udhragl ad 3 gan
ge. I forsøgs/ed d er der desuden tilført 0,5 kg Derosal
60 i vækstsladium 10,1 {il bekæmpehe af svampesyg-
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domme i aksel. Denne behandling har i afdeling A
medført et merudbYlle på 1.0 hkg kerne, medens den i
afdeling B ikke har haft nogen sikker virkning. I de IO

sidste forsøgsled - e og f-er udover inseklbekæmpclse
og knækkcfodsygebekæmpelse ng bekæmpelse af
svampesygdomme i aksel desuden gennemfør! en
sprøjtning mod bladsygdorJlme i hvcdens vækslstadiu1ll
7. I forsøgsled e er anvendt 2.5 kg maneb. hvilket har
givet smli mcrudbytter pli 0.2 og 0.7 hkg kerne. I for·
M1gsled f har en udsprøjtning af Milgo E til bekæmpelse
af meldug ikke har hafl sikker udbyltemæssig virkning.

I den midlersre talkolonne i tabenen er visl virknin
gen af al dele kvælstof ved de forsl...ellige forsogsbc·
handlinger. Der er i alle tilfælde opnåel \'æscnlligl
mindre udbytter, hvor kvælsloffel er tilført ad 3 gange
sammenligncl med udbringning på en gang. I gennem
snit for forsøgsielIllene er mindreudbYIlet 3.3 hkg I...er
Ile. I tabellens ncderste afdeling er vist. hvorledes
vækstrcgulering med 2.0 l Cycnccl ekstra har virket i
gennemsnit af forsøgsbehandlingerne og ved de 2
kvælstofafdelinger. Resultaterne af strålængdcmålin
gerne er vist til højre. Der har i gennemsnit været en
slråforkortende virkning ved anvendelse af eee på 11
cm. Virkningen af CCC på udbytte I har ved begge
kvælslofafdelinger værel ret slor og sikker, idet der er
høstel 3 hl...g I...erne mere for behandlingen. Arsagen Id
denne gode virkning er tilsyneladende ikke al finde i en
nedsættehe af lejclilbøjeligheden. ,dct der kun i 2 for·
~g er oplySl om lejesæd. i begge tilfælde kun I meget
moderat grad. mens dcr i de resterende ikke har været
lejesæd. Yderst til højre i tabeUen~ øverste dcl er virk
ningen af eec vell tJe forskellige forsøgsbehandlinger

Kvælslofgødskning, bekæmpelse af sygdomme og skadedyr
samr væksITegll/er;"g i hvede (35)

44 forsøg t h~'ede

a. Ubehandlel .
b. I I Folithion sladium 10.1-10.5
c. som b + 0.5 kg Derosal 60, sI. 5
d. !<>om c + 0.5 kg Derosal 60. sI. 10.1
c. som d + 2.5 kg muncb. sI. 7
f. som d + 1.2 I Milgo E, Sf. 7.
UD .

Merudbytte for Folithion (b -;- a) _.
fVlerudbYHe for Dcrosal 60. sI. 5 (c -:- b) ..
Merudbytte for Derosal 60. SI. 10.1 (d + c).
Merudbytle for maneb, SI. 7 (e -:- d)
Merudbytte for Milgo E. st. 7 (r -:- d) ...

I. uden eee
IL 2,0 I eec
LSD

UdbyIle 0l merudb)'lle Mef\ldb)1te h~1! Pi' hil
hk, kerne fordelt

pr. ha kvdstoftilf fOl:' I eec
A • (8+"') A •

61.1 58,8 -d.1 2.1 1.9
0.2 -;-0_3 -;-3.6 3.5 2.6
0.9 1.1 -;-2.9 3,8 2.9
1,9 0,9 +4,1 3,1 3.6
2, I 1,6 -;-3.6 3,4 3.5
1,7 1.3 -;-3,5 2.4 3.0
0,7 0.7

0,2 -;-0.3
0.7 lA
1.0 -;-0.2
0.2 0.7

-;-0.2 0.4

S'r~hl:nBde. cm
A •

60,7 57,4 -;-3,3 90 89
3,0 2.9 -;-3.4 79 78
0,9 0,8



vist. Der har været større virkning af eec, når der
samtidig er gennemført plantebcskyttelse, men der er
tilsyneladende ingen sikker forskel imellem virkningen
af eee 'lcd en gang kvælstofudbringning og ved 3 gan
ge udbringning af kvælstof.

Som tidligere omtah har dcr været gennemført forsøg
i de fleste af de områder, som landct deles i, når sorts
forsøgenes resultater opdeles. I den følgende tabelop
stilling er resultater vist fra 16 forsøg på Sjælland og
Lolland-Falsler, 9 forsøg på Fyn, l I forsøg i Østjylland
og 8 forsøg i Vest- og Nordjylland.

Udbyttct har været størst i Øernes og i de østjyske
forsøg. Der har ikke i gennemsnit af forsøgene i de
enkelte områder været virkning af sprøjtning mod in
sekter. og i0vrigt er der kun i enkelte tilfælde af for
søgsleddene gjort bemærkning om angreb af bladlus.

Der har været positiv virkning virkning for anven
delse af Derosal i gennemsnit af forsøgene i Øernes og
det østjyske område, men ikke i forsøgene i Vest- og
Nordjylland. I alle sammenligninger er merudbyuet for
bekæmpelsen af knækkefodsyge størst i den afdeling,
hvor kvælstof er udbragt ad 3 gange.

I tabelbilagets tabel 34 er givet oplysninger om re.
sultalet af bedømmelsen af knækkefodsygeangrebet.
Omkring l. maj blev der sendt plantepT0ver til Statens
plantepatologiske Forsøg til bestemmelse af angreb af
knækkefodsygesvampen CercosporelJa. Senere blev
bedømmelsen gentaget på strå. der blev udtaget i
juli i forsøgsled b og forsøgsled c. I 26 af forsøgene
ble\' der hverken ved første bedømmelse eller ved be
dømmelsen af stråprøver fundet væsentlige angreb af
Ccreosporella. og kun i enkelte af forsøgcne blev der
fundet betydelige angreb.
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Samtidig med, at forsøgslederne sendte planteprøver
ind til bedømmelse, foretog de selv en vurdering af an
grebel af knækkefodsyge. En sådan vurdering forelig
ger fra 37 af de 44 forsøg. I 21 af disse 37 er der særde
les god overensstemmelse mellem konsulentens vurde
ring og den bedømmelse, som blev givet på S.p.F., i IO
tilfælde er overensstemmelsen ret god, medens den i 6
tilfælde har været dårlig, men for de sidste gælder i
nogle tilfælde, at der blev fundet ret kraftige angreb af
Rhizoctoniasvampen, der ligner angrebet af Cercospo
reila, .oJledes at disse kan forveksles.

Sædvanligvis anbefales det at forel age en bekæm
pelse af et knækkefodsygeangreb. hvis mere end 15 pet.
af planterne er angrebet. I 15 af forsøgene blev der
enten ved bedømmelsen tidligt eller ved bedømmelsen
af strå fundet angreb af knækkefodsyge på mere end 15
pet. af planterne. men der er alligevel kun i enkelte af
disse forsøg opnået et merudbytte for behandling med
Derosal, som har kunnet bctale udgifterne til denne
behandling.

Virkningen af de øvrige behandlinger mod svampe
sygdomme i aksene og på bladene har ikke givcl sikre
udslag. Angrebene af meldug er enten udeblevet eller
har i enkelte forsøg været meget svage. Det gælder på
Øerne og i Jylland, og dette stemmer godt overens med
den usikre udbyttemæssigc effekl af behandlingen.

Af dcn næstnederste afdeling af tabellen fremgår det.
at det har været rentabelt at anvende vækstregule
ringsmidlet eee uden sikker forskel mellem de IO ud
bringningsmåder for kvælstofgødning.

Nederst i tabellen er vist. at der i alle 4 områder er
opnået mindre udbytte for deling af kvælstoftilførselen
end ved udbringning af kvælstoffet på en gang. StØfst

KvæJslOfgødsk"i"g, bekæmpe/se af sygdomme og skadedyr
saml væksrregllfe';rlg i lu'ede (35)

Forwg>lcdlltdeling

Sjælland·
LoU.-F.

16 fon,og
A B

F~n

9 forsøg
A B

ØsIJ)'U.nd
II fOf5ØI

A B

Ve,,_ os
NordUU• nd

8 f«søl
A B

a
b
c
d .
c
f ...

b a
c b
d + c
e + d
r -;- d

I.
II.

66,0
0.5
1.0
2.0
1.6
1.5

0.5
0.5
1.0

-;-0.4
-;-0.5

66,0
2.1

63,4
-;-0.2

1.5
1.3
1.2
1.0

-;-0.2
1.7

-;-0.2
-;-0.1
-;-0.3

63.2
2.2

Udbytte og memdbytte, hkg pr. ha

64,4 58,1 61,1 58,4
0,3 -;-0.5 -;-0,5 -;-0,4
1.0 1,3 1,0 1.2
1.1 0.3 2.6 1,6
2.2 0.9 3,6 2.9
1.8 1,3 2,7 1.9

Mcmdbyue for forsøgsbehandlingeme
0.3 -;-0.5 -;-0.5 -;-0,4
0.7 1.8 1.5 1.6
0.1 -;-1.0 1.6 0,4
1.1 0.6 1,0 1,3
0.7 1,0 0,1 0.3

Udbyut! og memdby/te for eec
63,8 57.3 60,8 58,3

3.1 2.8 3.5 2.7

47,6
0,8
0,6
1,5
0,7
0,4

0,8
-;-0.2

0.9
-;-0.8
-;-1,1

46,2
4,1

46,7
+0,5

0,0
-;-0,2

1,1
1,0

-;-0,5
0,5

-;-0.2
1,3
1,2

44,6
4,6

I.
IL

-:-2.8
-:-2.7

Merudbytte for deling af kvæbifofri/førsel (B -:-A)
-;-6.5 -;-2,5
-;-6.8 -;-3.3

+1,6
-;-1.1
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har forskellcn værel i de fynske forsøg og mindst i Vest·
og ordjylland.

Konklusion.

DyrJ..ningsbelinge/seme for vinterhvede.-ar i /978 på
et afgørende pll1lkt væselllligt anderledes end i de fleste
andre år, idel der i /978 ikke optrår/te svære angreb af
insekter og svampesygdomme. E" undragelse var rlog
knækkefodsygen, som blev krJr/stateret i en del af forsø
gene og ti/svare/Ide i praksis, men som tilsyneladende
ikke var lIogen stor skadevolder.

Pd baggrund af resultateme af 44 [orJ"g, der er gell
nem!ørt i lam/els forskellige egl/e i /978, kali følgende
ullderslreges, -
_ - - al der blev høstet væsemligl højere IIdbYlle, mir
kvælstoffet blev udbragt på ;" ganK, end lIår det blev
Iilførr ad 3 gange, således al kvæb'wj første gang blev
udbragl i marIs måned.
_ - - al der ble\' opnåel en rel stor positiv virkning l'ed at
anvende del \'C1'J..slregI4/erende middel Cy(oce/ ekstra, og
al denne lrirklling li/sYlle/adende har wzrel lidi Slorre.
hvor der er forelOgel p/anlebesk) ttelst' end i den ube
handlede afdeling, men der ble\' ikke fundet forskel j

\'irknmgen af ecc w?(/ de lO kvrrislO/udbringningsS\'
stemer.
_ - - al der ikÅe har \ æret sikker l'irkmllg af al foretage
bekæmpe/se af IIIsekler ug af~l'ampesygdommepå blade
og I aks. Derimod har da i gennemsnil af jorsøgene
l'æret en ret god virkning af at am'ellde Derosa/ mod
kllækkefod~'Jge og især i dell afdeling, IIvor hæ/stof
blev tlr/bragl ad 3 gallge,
___ al det er muligt for fursøgslt'cil'rlle at stil/e en ciiaS
/lUse ver/rorem/e et angreb a/ knække/vc/syge, sd/edes ar
bekæmpelse kan foretages, h\'or el angreb forventes.
___ at forsøgenes resultater fru /978 i princippet ikke
a/lriger fra det. der ble\' fundet i formge"e /977.

Ved en økonomisk sanuuen/18"mg a/ de forskellige
d}'rkulIlgsmeJOder, som er a/pro\'tI ; denne for~ogsserle,

bliver resu/lalel, ar del ikke har klWllet bna/e sIg at gen·
nemføre programmet i sill helhed. Del har således \rrret
Ilremabeit al udbrmge k\'rrlslof ad 3 gange og al gen
nemføre de forud p/anlagre sprøJw",ger imod knække
fodsyge, b1ads\'ampe, aksSl'ampe og mseJ..u'r. Derimod
har atl~endelse uf Cy(ocel eksrra j 1978 wrrer en god
økonomisk foransla/wing.

Forsøgsserien vil blive gcnlagel i 1979.

b. Delt hliJdsloftilførsel og bekæmpelse af
svampesygdomme og skaded)'r samt væksfregulering i

vinterb)g,

Der bliver i disse år dyrket vinterb)g på begrænsede
arealer og under kontrol. Formålet er. al resullaterne
skal være lil SlOtte. når del skal afgores, om vinlerb)'g i
fremtiden skal tillades i almindelig d) rkning her i lan-

del. Såfremt dettc bliver tilfældet. vil der ganske nalurligl
melde !lig forskellige spørgsmål i forbindelse mcd dyrk
ningsmelOderne. En af for!lf}g~sericrne til belY!llling af
sådanne spørgsmål har omfattel IO forsøg, dcr bic v
gennemfort efter de lil!.varende principielle rell1ingslj·
nier. som i dc foran omtahc forseg i vintcrhvede. For
"{)g...planen for for!<{)gene i vlOlerb)'g var følgendc:

a. Ubehandlcl.
b. 1.0 I Folilhion. sladiulll 10,1-10.5.
c. som b+O.5 kg Derosal 60....Iadium 5--6.
d. "om c + 0.5 I Baylewn. ..,ladium 5--6.
c. som d + 0.5 l Bayleton. Sladium 7-ij.

IIval forsøg blev (lIliagl I 2 blokke:
A. Kvælstof lilført p. I gang. l>tadlUlll 4-5.
B. Kvælstof lilført ad 2 gange med

50 pet. af mængden l mart!'o og
50 pct. af mængdcn 1 stadium 7-ft

E"d\-'u/ere ble\ hl'er jorsog.{be!land/mg dell saferie5'

I. Uden Terpal. der er el vækstreguleringsmiddel
II. 2.5 I Jcrpal. sladlUm o-s

El forl>ug har \'ærel anlagt på Lulland+Falslcr, 3 på
SJ'l'iland,2 på F)n og ~ i J)lIand. 7 forsøg var anlagt på
lerjord og 3 på sandjord. Af de mnge opl)sninger om
cnkeltfof"\.0genes data. som er vist l tahelbilagel~ tabel
36-37. I..an næ ... ne~. al alle for~"genc cr ~t't l ...cpiem
ber l tid!>rummcl fra den 15. til dcn 28. J H af dc I li
forsøg havde vintcrbyggen vttrbyg som forfrugt. i Cl af
for!'o0gcnc var det vårhvcde og i et vilr græ!> forfrugt.
Dcr er gødel med kvæl"lOfmængdcr fra ca. 1IO til 150
kg pr. ha. Dcn tidligsle kvæl<;tofudbringning blev forc
laget i lobel af marl!'o måned. og i den forsøg!'oafdehng.
hvor kvælstof lilfoncs pj en gang, skele dettc omkring
midlen af april. meden!> del !>id... t tilfmle hæbtof blev
udbragt l <;i<!stc halvdel af maj

Der cr ligesom i hvedetorsogcne lorelaget bCCløm

melse af angreb af I..næUefods,ge og goldfCKI~)ge 
fOT!.1 om foråret og sencre på prø... er af røddcr og stub.
Angrebene af knæl..\..dods)gc har genereh været meget
s'vagc. medcns dcr i noglc af forsøgcne - i~r de tre på
~andJord - har værel angreb af goldfodsyge.

Ilo\edresultatct af de I () forseg ses overst næste SIde
Der er i gennemsnit hmlet ct udbyttc p 5td hl..g

kerne l del ubehandlede forsøgsled l den afdeling. hvor
kvælSlOf er tilført på en gang og 55,0 hkg kerne eller 1,3
hkg kcrne mindre pr. ha, hvor kvælslOffet er tilfort ad 2
gange. Udslagene for de gcnnemførte forsøgsbehand
linger mcd bekæmpel"c~mldlermod insekter og svam
pc~)'gd()mmc er små, og de har ikke kunnet betale ud
giflerne til behandlingen.

I den nederslc del af labellcn er det anført. al der har
være I en rel god virkning for anvendelse af 2,5 I af
\ækstreguleringsmidlel Terpal i den afdeling, hvor
kvæbtof er udbragl på cn gang, medens der Ikke er
fundcl virkning af dette middel I dcn anden forsegsaf
deling.

Pd grund/ag af de resultater, der b/el' opnået; JO fur+
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Kvaisrofgødskniflg, bekampeise af sygdomme og
skadedyr samt vækstregulering i vinlerbyg (36 -37)

Udbylte og lllerudbytte Merudbytte,
hkg kune (N. ha for ddl N

A B (B+A)

1,6 0,4 -;-2,5

2,0 1,2 -;-2,1
/,2

56,3 55,5 -;-0,8
2,0 0,0 -;-3,3
/,3

IO forsøg

a. UbehandL
b. 1 I Folition
c. som b+O.5

kg Derosal
60, sI. 5

d. som c +
0,51 Bay
leton, st. 5

e_somd+
0,51 Bay
leton, st. 7

LSD

I. OTerpal
Il, 2,5 I Terp.
LSD

SlrAlzngde.
=

A •

72 70
69 65

56.3
0,4

1,0

55,0
0,8

0,1

-;-1.3
-;.-0,9

-;.-2.2

svarende til resultalet af den tidligcrc omtalte storc
forsøgsserie. Hvor kvælstoHet er udbragt ad 3 gange,
har virkningcn af vækstrcguleringen været større, end
hvor kvælslof er udbragt på en gang.

Der er desuden gennemført IO forsøg efrer s.amme
plan i rug, nr. 559 og or. 2731. Der er opnåcl god
virkning af kvælstoftilførsel, men der er ingen sikker
forskel på udbyttcl vcd dc to udbringningsmclodcr og
ved anvendelse af eec, ligesom der heller ikke er kon·
slaterct nogcn stråforkortcndc virkning.

llandboforeningcmc på Lolland·Falsler er gennem
ført tre forsøg med stigende mængdcr kvælstof udbragt
om fordref lil hvede, og endvidere med og uden tilførsel
af 50 kg kvælstof pr. ha om efrerdrer. Forsøgene er gen
nemført i [Q afdelinger. hvor der i den ene blev foreta
get bekæmpelse af svampesygdomme. mens den anden
afdeling ikke fik en sådan behandling. Ocr blcv foreta
get bekæmpelse af insekter med parathion, og der er
tilført 2,0 I eee til hele forsøgsarcalct. Resultalerne af
de tre forsøg ses i følgcnde opstilling.

4, Forsøg med udsædsmængder af
vintersæd.

o O 41,1 44,S
50 O 6,0 6,3

O 50 15,0 14,4
50 50 18,0 17,9

O 100 25,2 24,0
50 100 28,3 26,8

O 125 27,4 27,0
50 125 29,J 29,7

O 150 31,S 29,0
SO 150 32,1 31,S

O 200 32,7 32,4
50 200 32,5 32,7

Ocr er høstel godt 40 hkg kerne. hvor der ikke hver
ken efterår eller forår er lilført kvælstofgødning, og ca.
75 hkg, hvor der er lilført 200 kg N. Den opnåede
virkning af svampebekæmpelsen har været god især i de
forsøgsled, hvor kvælstofgødskningen har været mode
rat, men ved til[ørsel af de store kvælstofmængder er
der kun opnået små merudbytter for svampebekæm
pelsen. Det kan endvidcre ses, at der er opnået god
virkning af al tilføre 50 kg kvælstof om efteråret. når
anvcndelsen af kvælstof om foråret er 100 kg pr. ha og
derunder. Ved de større kvælstofmængder er der ikkc
opnåel betaling for al tilføre en del af kvælslOffet om
cfcenhct.

søg med forskellige dyrkningsmewder i vimerbyg, kan
der ikke udledes en generel vejledning, idcl der fmder
betingelserne i 1978 ikke kunne kOlIStmeres sikre udslag
for delt kvælstofgødskning, plansprøjming og vækslre
gulering.

Forsøgsserien fortsætIer i 1979.

c. Andre forsøg med hveded}'rkning.

l 1976 og 1977 blev gennemført forsøg i hvede og rug
efter planer, hvor der blev tilførl stigende mængder
kvælstof udbragl på en gang og samtidig i andre for
søgsled tilført kvælstof ad 3 gange_ Endvidere blev der i
nogle af forsøgsleddene foretaget en vækstregulering
mcd eec. Denne plan blev ikke udsendt fra udvalget i
1978. men der er dog gennemført 9 forsøg, 5 på Lol
land-Falster og 4 på Djursland. Resu((atet af disse for
søg scs i følgende tabelopstilling.

Delt N-gødsknjng og a/lvende!se
af eec j "vede

9 fOl"S4lg linS
må~f\gde. hkg kerne

om

a. 60 N 85 53.6
b, 120 N 88 8,5
c. 180 N 90 14,0
d. 180 N+21 eee 83 15,6
e. 80 N+20 N+80 N+2 Ieee 80 12,0
f. 80 N+20 N+80 N 88 9,6

kg N udbragl
oktober apnl

bkg kerne pr. /til
B. 0,5 ti Benlalft 111/5

I. Uden .. 1,0 J Milgo E 5f6
bek. af &vampe + 2.0 kg maneb 4/7

Dct cr opnåct storc mcrudbyner ved at forøge kvæl
slOftilførselen fra 60 til 120 og 180 kg N. I forsøgsled d
er der udsprøjtet 2 l eee, hvilket har bevirket en strå
forkortelse på 7 cm og givcl ct merudbyrcc pa J,6 hkg
kerne. I de to sidste forsøgsled er kvælstoHet udbragt ad
3 gange. hvilkel har medført en nedgang i udbytte l

a. Udsædsmængder. kvælslofgødskning og C}"cocel
ekstra lil hnde.

Der er gennem årene gennemførl en del forsøg med
sammenligning af forskellige udsædsmængder af korn,
herunder også vinlerhvede. Resultaterne af disse forsøg
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8c~tmmtl!>e af
1(J(llJ·~ornSYlrgl

Udsæd.wllællgdt". k væ/slOfgotlskllillg og ,'ækstrf'gu/erlllg
l I'llller/H't'de (38-39)

har fel groft taget glvcllil re~ult<lI. at en udsædsmængde
på 18U-200 kg pr. ha er passende under de fleste for
hold. Dc flesle af forsøgsresultaterne har dog været ret
summarbke. og de har kun i enkelte tilfælJe været fulgt
op af plantclællingcr og gennemførelse af målinger og
analyser i rorbin<.lcl~e rneo ....æhten. For at belyse nogle
af disse forhold nærmere blcv der i efteråret 1977 an
lagt forl>og i Iwcuc dtcr følgende plan.

a. 250 l>pircdygligc kerner pr. ha
b. 350
c. 450
d. 550

Hwm forsøg blel' (II//agl ; 2 blokke:

A. Normal kvæhloftilførscl (som omgiv. mark)
B. l!o+50kgN

I h'er jor!>ox!>bdwl/llI/f/X fJiel' ddt sdledes:
I. Uden eec

II. 2 I eec pr. ha.

Anlhl formg

a. 250 ker
ner/ml

b. 350 ker
ner/ml

c. 450 ker
ner/m 2

d. 550 ker-
ner/m2

LSD

l. (I eee
Il. 21 eec
LSD

Udb~ll.· og
Kaf&~ICr fOl Slråt~ngde. mcrudb)'lIC.

leJc!-II:d om IIkg kerne pr. h.
Nor- Nor· Nor' 1'101- Nnt- Nor.

m.1 N mal N m~1 N mal N mal N mal N
-+ SON -+ 50 N + 50 N,

59.7 64.6

2.5 2,9

4,2 4,6

2 5,1 hA
1.8 2,2

2 89 91 61,7 66.8
l 77 76 1,8 2,5

1.5

Der blev gennemført mit l'i forsøg. h pa Sjælland og 2
i Jylland. alle p<'t lerjord og med sonen Solid. Rcsulta·
terne af enkeltforsøgene ses i tahel nr. 3l'l-39 i tabelbi
laget, og hovedresultatet ;1f forsøgene er meddell i føl
gende tabelopstillinger.

Karaktererne i den øverste tabel viser, at der ikke fo
rekom lejesæd. Af målingerne af strtllængden fremgår, at
eee har medført en stråforkonning på 12 cm ved nor
mal kvælstoftilførsel og 15 cm. hvor der yderligere er
tilført 50 kg kvælstof. Yderst til højre ses udbyuerne
ved de to afdelinger og ved de fire såmængder. Der er
i gennemsnit af forsøgene høstet ca. 5 hkg kerne mere,
hvor der er tilført ekstra 50 kg kvælstof. Delle er en
særdele!<o god virkning, men den har for lang! den slørste
del sin :lrsag i ct enkelt forsøg. or. 732, hvor der er

Anl~l planlcr Karakler for Anlal al<.
pI Ul' meldug '" m'
" 0' B A B A B

Amal funtlg , , , ,
a. 250 ker-

ner/m 2 220 1.0 1.0 402 437
b. 350 ker-

ner/m 2 306 1,0 J.3 454 444
c. 450 ker-

ner/m2 378 1,3 1,7 470 468
d. 550 ker-

ncr/m 2 455 1,7 2,3 478 457
l. O eee 1,5 468
Il. 21 eee 1,5 48/\



Antal kerner lOOO.kornwRgt. HoIland~k vRgt
pr. ak~ 8 Il'\lnd

A B A B A B
Anlal forsøg • • , , , ,
a. 250 ker-

ner/m2 34 35 55 53 140 139
b. 350 ker-

ner/m2 32 34 53 52 139 138
c. 450 ker-

ner/m.1 30 32 52 51 140 139
d. 550 ker-

ner/m 2 30 29 52 52 141 140

I. Oeee 32 50 140
II. 21 eee 30 53 142

høstet 20 hkg større udbytte pr. ha i den afdeling, der er
tilført 50 kg ekstra kvælstof. I gennemsnit af de øvrige 7
forsøg er der høstet gennemsnitligt 2,5 hkg mere pr. ha i
den ekstra kvælstofgødede afdeling.

Hvis hvedens IOOO-korns vægt skønnes at være 50 g,
er der i forsøgs led audsået 125 kg udsæd pr. ha, i
forsøgsJed b 175 kg, i fOTSøgsled c 225 kg og i forsøgsled
d 275 kg udsæd. Der er opnået stigende udbytter for
stigende udsædsmængder og også selvom den anvendte
udsædsmængde trækkes fra udbyttet med l,S gange. har
det været økonomisk forsvarligt at gå op til 225 kg ud
sæd pr. ha. l den forsøgsafdeling, der er gødct med 50
kg kvælstof ekstra, har det endda kunnet betale sig at gå
op tu 275 kg udsæd. Der er dog en del variation fra
forsøg til forsøg i de opnåede resultater.

I tabellen nederst side 59 ses yderst til venstre, at
der i alle forsøgsled var færre planter end tilstræbt. Ka
raktererne for meldug, som er givet i nogle af forsøge
ne, er små. men viser en tendens til et stigende meldug
angreb, jo lællere bestanden cr, og til, at der er fundet
lidt mere meldug. hvor der blev tilført ekstra kvælstof
end i den normalgødede afdeling.

De øvrige optællinger og målinger vedrører aks og
kerner. Der er i 4 af forsøgene optalt aks pr. m2• og der
er fundet en !>ikker stigning i aksantallet fra forsøgsled
det med den mindste plantebcstand og til forsøgsledde~

ne med større plantebestand, men i de tre forsøgsfed
med den tætteste planlebcstand er antallet af aks det
samme. Tællingen af kerner pr. aks har ikke afsløret
nogen sikker forskel mellem de to afdelinger, men en
antydning af, at der er nere kerner pr. aks i den mere
åbne bestand. end hvor bestanden er tættere. For
IOOO-kornsvægten og den hollandske vægt er der ikke
fundet forskelle ved de forskellige plantebestande og
ved de forskellige kvælstoftilførsler.

Der er 3nlagtllye forsøg i 1978.

b. Andre forsøg.

llolldhoforeflingeme på Lof/and·Falster er gennem
ført 5 forsøg med stigende ud~d~mængder i hvede ef
ter den plan. som også har været anvendt i de foregåen-
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de år. I den følgende tabelopstilling ses resultaterne af
forsøgene i 1978 og tidligere.

Udstzdsmtzngder af hvede

hkg kerne pr. ha
\'.05 1916 1977 1918 t975-78

Anlal forseg J 3 2 , ..,
120 kg udsæd 67,7 67,9 66,7 67,6 67,5
150 kg udsæd 1,3 1,1 0,6 1,5 l, I
180 kg udsæd +0,1 +0,4 2,4 2,9 1,2
210 kg udsæd 0,6 0,1 2,6 3,8 1,8
240 kg udsæd 0,6 0,8 3.5 3,8 2,2
270 kg udsæd 1.9 0,2 3,5 6.1 2,9

Resultaterne har været ret forskellige fra år til år, idet
der i de første to år ikke var rentable udslag for at
forøge udsædsmængden over 150 kg, medens der i de
sidste to år har væreløkonomi i at udså væsentligt mere.
1 gennemsnit af de fire års forsøg har de opnåede mer
udbytter nogenlunde været i stand til at betale selv den
største udsædsmængde. også når udsædens værdi er ta
get i be{ragtning.

I Bondestandens Landboforening på Fyn er gen
nemført 3 forsøg med fire udsædsmængder i hvede, med
det resultat, at det hat været rentabelt at anvende 220
kg udsæd pr. ha.

Der er gennemført enkel le andre forsøg med ud~

sædsmængder og med noget forskellige resultater. I
forsøgene nr. 273-276 i Tureby-Køge og omegns
Landboforening er prøvet forskellige udsædsmængder i
hvede ved udbringning af kvælstofgødningen henholds·
vis på en gang og ad 3 gange. Resultatet af de fire forsøg
- el med hver såmængde - ses i følgende tabelopstilling.

Udsa!dsnJ(~llgder i hvede

4 forsøg Aks pr m~ kerner pr. aks hkg kerne

200 N pi 200 N ad 200 N pi 200 N ad 200 N pi 200 N ad
l I_ng 3 g.nge l a_ng 3 gange I png 3 pnge

kerner pr. m'

275 414 500 29 27 71,4 78.6
450 457 526 28 26 3,9 2,5
575 516 596 26 25 8,3 5,6
700 578 614 23 24 9.0 5,7

Den mindste udsædsmængde svarer til ca. 135 kg pr.
ha og den største til ca. 350 kg udsæd pr. ha. Der er
opnået store merudbytter for stigende udsædsmængdcr,
men del har ikke været rentabelt at gå h"jere end til
næsthøjeste udsædsmængde. Antallet af aks er stigende
med stigende udsædsmængde. hvorimod antallet af
kerner pr. aks cr svagt faldende.

I den sanuue landboforening er gennemført forsøg
med udsædsmængder i rug ved forskellige kvælstoftil·
førselssystemer (nr. 277 og 280). Resultatet ses i føl
gende opstilling.



Ucb'«dsmallgder ; rug

et/s. 2 forsog hkl hrne pr lul
k! kv.-I~tof \l 1110 ~& 160 ~! 180 ~!

20,) lOi~ )1I~ "... ,,"d ,,'..d

140 N 50.2 52,1 55.2
70 N 70 N .;.5.1 .;.2,7 .;.2,5

70 N 70 N 10,0 4,6 4,7
70 N 70 N 2.7 2,3 .;.2,4
70 N 30 N 40 N 5.5 4,4 .;.0,7

Ihor b'Cl'l..tuffel er udbragl p en gang. cr dct hOJc
stc udb~ttc opnåcl \cd 180 kg udsæd, medens la\cstc
og mellemste ud'\æd'i;m~ngde har værel tilslrækkelig.
hvor førstc udbringning af kvælstof cr sket tidlig!.

5, Udsædsmængder og kernestørrelser i
byg.

I 1977 blcv gennemført 3 forsøg med forskellig ker·
nClllørrc!sc af udsæd af bygsorterne Lam; og Lofa.
Denne opgave Illev efter en lidt ændret plan fortsat i
197M. og der blev iall gcnnemført 7 forsøg eftcr folgcn
de forsøgsplan.
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kategorier. for at resultatet ville blive en udsltnlllg af
350 spired~gtigc kcrner pr. ml Såningen skcte med en
norsk såmaskine. der ud~år de tilsiglede mængder helt
nøJagtigl

Resultatel af forsøgene ses i følgende tahdop~lIl1ing.

l talkolonnen til venSIre ..es det, at der for ;'ltlJ(ls~ 350
spiredygtigc kcrncr blev sået 181. 126 og 93 kg Lami
byg pr. lliJ af de tre totørrclser, og at dcllc har givet
mellcm 331 og 364 fremspirede planter pr. 01 2. I Lofa·
byg blev ud!>ået ISO. 129 ug 83 kg udsæd pr. ha. hvilkel
gav 366 fremspircdc planter pr. 01 2 i gennemsnit. Det
tilstræbte plantetal blev salede!> ramt tilfrcds~lillende. I
fon.øg~led J hlcv udsAct sammc antal kg af små kcrner
som af STorc. og delte medførte. al amallel af fremspI
rede planter Meg til 534 og 535 pr. ml.

Ilalkolonncn midt i tabellen er anfcrt antallet af!lkud
pr. plante. (.l.v.~. dannelse af ..ideskud e1lcr busknlllg, og
her er dcr en tydelig nedgang i antallet af skud. jo større
aJllallel af planter har været. Som det var tilfældet i
forsøgene 1977. har Lamibyg igcn i ~r dannet nere si·
dcskud end Lofab~g.

Selvom der I de Ire før..te forsogslcd var sammc antal
frcmspirede planter. blev kerne udby tiet lavere efter
udsæd med ...m kerner end efter udsæd mcd slore ker
ner. DCllc resultat. der går igen i alle forsøgene. gælder
både i Lofahu: og især i L.amlh)'g.

tt parti af hver af de to bygsoner blcv opdelt i trc
:-.ortcringer. F0r~te ~oTlering var en normal ~devare

med kcrnestørrcl..c ovcr 2,5 mm og en IOOO-korns vægl
p:\ 49 g for Lami og 42 for Lofa. Anden sortering var i
~torrclsen 2.3-2.5 Illm med kornvægt på 35 og 36 g og
en IrcdJc sortcring I storrelscn 1.75-2.3 mm. der nor
malt iUe anvellde~ til sædekorn. med en IOOO-korns
vægl på 24 og :!3 pr. 1000 kerner.

Der hl C" foretagcl spireanalysc og beregnet hvor
mange kg udsæd. Jer :-.kulle udsås af hver af de tre

;) Kerner ovcr 2.5 mm.
b Kerner 2.3-25 mm.
c. Kerner 1.75-2,3 mm,
d. Kerner 1,75-2.3 111111,

350 ~plred)gllge k. pr. m!
350 spircd)gtigc k. pr. m!
350 spiredygtige k. pr. m!
kg udsæd som a.

På Lamllm/loj!ilwlens for'iOgsgard lIo/haHegartJ blc\'
gennemfør! el ulsvarende forsøg med udsæd fra de
samme partier i samme ~ortcringcr. Ocr hlcv i dc Ile
forsøg opnåct tilsvarende rcsultatcr. og dct bic\! des
udcn notcret. at fremspiringen skete lidt før. hvor ker·
nerne var ~lOrc. og al planterne fra dc "Torc kerner
:-.krcd igennem tidligerc cnd plantcr fra små kerncr. Der
blev fundel slOTTe forskel l bu~"ningen mellem de for·
skellige sturrcl~er end i de furan omlalte fors(lg. I Lami
s< Icdcs 2.9. 2,4 og 2.0 sideskud pr. plante i forsøgsled a.
b og c. 1 Lofa \ar de tilsvarende lal 1.7. 1.5 og 1.1. Der
blc\' fundct flere blade pr. pianic eftcr storkcrncl udsæd
cnd efter uds."t'd af små kerner. og hvis udb) tiet af top
tørstof ~t'th.. :-.lil 100 for for~"g~1cd a. \ar det ca. 80 for
lcd h og ca. hf) for lcd e.

7 forsøg /978

Lamt
a _
b.
c _.
d.
LSD

Lofa
,.
b.
c.
d.
LSD.

l\af/r,\"Wrre/ser og IId\'O'dslJla'lI!?da af 1)>'8 (-10-11)

,"I~n,

Ud....d~ns Anlll r,em- Anlll lOOO·korn\ Holl ",
kg P' l(1I~'-~orns sptrede ~~ud '"Egl. g vIrgt. ~erne

la vIrgl. Il pIInIer pr ml pI plonte pund

181 ~9 341 3.0 49 108 52.4
126 35 3M 1.9 48 107 +2.0
93 2~ 331 1.9 47 107 ~5.0

181 2~ 53~ 2.0 47 107 +2.8
1,4

150 42 366 2,5 47 113 48.0
129 36 366 2,5 47 113 .;.0.7
83 23 305 2.6 ~o 113 .;.2.8

150 23 535 J.7 47 113 .;.1,4
/,9



De resultaler, der blev opnået bdde i J977 og l 978 ved
sammrnligning af udsæd af byg med forskellig kerne
størrelse har værel samstemmende, og det md på grund·
lag af disse resultaler anhefale:; alllciså vellalviklede ker·
ner fremfor smd kerner. De landmænd, ,\'Om u/lvellder
udsæd af egen avl, bør derfor lade komet oprense grul/
digt for udsdni"ge", sdledes al de små kerner frasorteres.

6. Bekæmpelse af havrenematoder.
a. Forsøg.

Del er tidligere gennem nere forsøgsserier påvisL at
der er gode muligheder for at bekæmpe havrcnemato·
der ved at dyrke bygsorter, som er resistenle mod delle
skadedyr. For at undersøge. om dennc mulighed sladig
er tilstede med de nu dyrkede bygsorter og for stadig at
faslholde opmærksomheden om delle vigtige emne.
blev der i 1976 anlagt 3 forsøg og i 1977 6 forsøg på
arealer, hvor der i de foregående år var dyrket ikke
resistent byg eller havre, og hvor der var konstateret
angreb af havrenematoder. Forsøgene skal fortsætte til
1979 og 1980, hvor der skal s.ås havre i hele arealet. J
forsøgsperioden anvendes henholdsvis en resistent og
en ikke resistent bygsorl.

b. Undersøgelser.

Der er her i landel hidtil kun fundet ncmatoder af IO

smiltcraeer. race I og race II. medens der i andre lande
er konstateret nematoder af andre smitteracer. 1 det
sortiment af bygsoflcr, som har rcsistens mod havrc
nematoder. er en del kun resistenl mod nematodcracc I
og en dcl mod beggc nematodens smilteracer. Det kan
derfor være af interesse at kende raeefordelingcn gco·
grafisk. mcn med den :Illal)'setcknik, der anvende!i ved
bestemmelsen af indholdel af havrcnematoder i jord. cr
dct ikke muligt at foretage en adskillelse af nemaloder·
ne i de forskelligc smitleracer.

Professor Sigurd Andersen. Den Ågl. Velerinær- og
Landbohøjskole, udarbejdede i 1977 en plan med en
metode til undersøgelsen af nem3todens smilte racer .
Melodcn går ud på, at bygsorter uden resistens eller
med forskellig resistens mod havrenematoder udsås i
nedgravede rør. Ved a\ undersøge bygplanternc på del
gunstigste tidspunkt for angreb af ncmatodens cy:..tcr.
kan det afgøres, om der enten ikkc findes nematodcr.
eller om de fundne nem<ltoder er race I eller race II. I
1977 blev under KornudvalgeE genncmført 64 undersø
gelser til racebeslemmelse. og i 1978 er der undersøgt
188 prøvcr fra hele landet.

Det billede. der synes at (egne sig efter de 2 års un
dersøgelser. er, at begge havrencmatotlens smitleracer
er udbredt over hele landet. men ikke jævnt fordelt i
landeiS områder.

Det er planen. at opgaven gentages og formentlig
afsluttes med en undcrsøgelse i 1979, hvorcftcr dct for
håbentligt lader sig gøre <It konkludere om smitlcraecr
nes gcografiske udbredelse i Danmark og dere:.. forde·
ling.
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7. Maltbygundersøgelser.
I 1977 blev der på foranledning af Faxe Bryggeri A/S

og i samarbcjde med den rådgivende virksomhed på det
malteritekniske områdc Birax Corrsultaflfs gennemført
en orienlerende underMjgelse over 12 bygsorters kva
litetsegenskaber med hensyn til maltning og brygning.

De indledende resultater fra undersøgelsen blev
meddelt i oversigtcn for 1977, og i fagpresse n blev se·
nere bragl resultaler fra forsøgsmaltning og ·brygning.

Disse resultater tilskyndede til, at undersøgelsen blev
gentagct i 1978, og dcr har i .år deltagcl 13 sorter, som
er udvalgt p.å landskontoret. Det er tilstræbt, at blide
sorter. som med den nuværende bedømmelsesmetode
betragtes som gode maltbygsarier. og sorter som al·
mindeligvis ikke anvendes Iii maltfremstilling, deltog i
undersøgelsen. Alle de prøvede sorter er - bortse I fra
Sv. 72179 - optaget på den danske sortsliste. De har i
1978 og tidligere lir deltaget i landsforsøgene med
bygsarter og må alle betegnes som værdifulde.

Bygudsæden blev Icveret af forædlerne og blev udsået
i almindelige parcelforsøg på 2 lokaliteter i 0:\tsjæU
land, Jomfruens Egede ved Fakse og Søholm på Stevns.
I undersøgelsen 1977 var sorterne også. udsået i forsøg
på denne egn, og på Jomfrucns Egede endog i samme
mark som i 1978. Såning, tilsyn og høst er gennemført
under Præslø Amts Landboforening. Der blcv ikke fo
retaget udby"ebestemmelse i forsøgene. men gen
nemsnitsprover af de enkelte sorter fra hvert forsøg er
blevel analyseret hos Alfred Jørgensen. Gærif/gsfysiofo
gisk Laboraloriwn A/S. Desværre var høst betingelser
ne netop i ØSlsjælland meget ugunstige i 1978, men dct
lykkedes dog at høstc alle sorter i begge forsøg så til·
fredsstillende, at spiringsevnen var i beboid. og undcr
søgelsen derfor kunne fortsætte.

Selve undersøgelsen foregår i tre faser. Første fase cr
undersøgelse af kerne, en såkaldt maltbygaf/alyse. Den·
ne består af en vandbestemmelse. en spiringsanalyse, en
sorteringsbeslemmelse og en prOleinanalyse. Den an
den fase i undersøgelsen er en forsøg!mwfrnif/g. Denne
er indtil videre kun foretaget på prøverne fra forsøge I
på Søholm.

De væsemligste resultater af byganalyse og maltning
ses i tabellen næste side, hvor forsøg J er forsøg på
Jomfruens Egede og forsøg 2 er forsøg på Søbolm.
Sorterne er nævnt i alfabelisk rækkefølge.

Prolcinindholdet har været næsten ens i de to forsøg,
men der er nogen fnrskel i sorternes rækkefølgc med
hensyn til prolcinindhold fra forsøg til forsøg. Sorten
Nordal er dog i begge forsøgene blandt sorterne med
det lavcstc protcinindhold. I de næste talkolonner ses
resultatet af sorteringsanalysen. De vanskelige hØSlbe
tingeber medførte især på Jomfruens Egede. al det hø·
stede korn var ret kraftigt iblandet med jord og små
~ten. Dcrfor blev <.le små størrelsesfraktioner - kerner
mindre end 2.5 mm - relativt SlOre og fraktionen af de
større kerner relativt lille.
Tal~olonnerne tilhøjre viser resuhater fra maltnings

under"øgclsen fra forsøgct på 5øholm.
Udbyttet af maltekslrukl er et normtal for hVOr meget

øl. <.ler ~an fremstille:.. på en given mængde af den på-
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HYllnal)S<e Mallanal)\C
pcl prottm pet af kelnerne' pcl mall_ untn~ ml N l r pcl ar ekslukt Unen~

o~tr 2.S mm ehlTOl.kl '1SCU- 100 ml pc1.... , pet (l _;1= uklarhed
},ICI ,n ,n millo N EDe

Forsel

Adorra . 10.8 HI.1 17 90 79.7 1.53 t<:6.2 0.96 O.2-l 4.8
Alva 12.2 IO,:! 76 84 79.4 1,54 73.4 0.83 0,22 2.3
Aramir . 11.4 11.3 80 92 BO.7 1.48 92.1 1,(1I 0.27 4.6
Canova .. 11.0 10.8 82 90 81.3 1.51 87.2 0.96 0.24 4.1
Duks. I 1.1 10.3 86 87 78.8 1.59 67.2 0.76 0.19 4.3
Gcorgic 11.3 10.7 85 92 78.6 1.52 71.1 0.81 0.20 3.0
Maia. 10.1 10.9 77 91 79.0 1.48 74.3 0.84 0.18 1.2
Nordal 10.1 9.8 3 84 80.7 1.49 71.6 0.80 0.18 1.9
Salka 10.5 11.4 84 92 71.2 1.65 71.9 0.83 0.20 5.6
Tron 11.0 I 1.4 86 83 18.0 1.58 78.8 0.90 0.22 9.1
Vega. 11.1 11.5 86 89 78.0 1,55 68.1 0.78 0.19 5.4
Wclam 10.8 10.7 83 90 80.1 1.48 92.9 1.03 0.26 2.5
Sv. 72179 10.9 10.8 83 88 79.0 1.55 71.9 0.82 0.21 4,4

l - Jonlfruen~ Eltllt
2: - Søholm (GJonlt'")

g<tldcndc malI. Et hOJ' ckstrakttal er derfor vigtigl, men
det er endvidere vigtigl for ct tllfredsstillende resultat af
maltens anvendelse. at den upf) Ide r "'isse andre nor
mer. Viscosilelen bestemmer blandt andel fihrcrings·
hastigheden. og tallet oll!>lo.es lavt.

I procent af ekstrakten ønskes el N·indhold i urten pli
omkring 0.85. Indholdet af o-amino N udtrykker den
for gæren assimilerbare (om'iætlclige) del af kvælstoHet
i ekstrakten, og den har bclydning for, hvorlerle:o. an
vendelsen af maltcn skal tilrettelægges, og hvorledes
selve brygningen skal gennemføres. Et indhold mellem
U. 18 og 0,22 pet. er ønskeligt. Karaktererne for lir/elIS
aklarllec/ ønskes lavest muligl, men resultaterne. der er
vist i yderste kolonne lilhøjre, er ikke ekstremt lave
eller høje.

pa grundlag af lal fra forsogsmaltningcn er givet en
maltcri-teknologisk vunJering af bygsorterne, og rc·
sultatel er. at Aramir har glvct for la\·t mallrlingsfu/b) (fe
- d.v ..... upn et malt mængde af en given bygmængde.
Alvas og Adarra .. maltning!>udb)tle var heller ikke helt
tilfredsstillende,

Et af hnvcdkfllcricrnc fm den nuværende udvælgd:o.e
af maltbygsortcr. cr udbyttct af maltckstrakl. Dcr er
god overensstemmelse mellem resultaterne af anal)'scr
ne på det IC område. ug anerkendelsen i European Bre
'o\er) COll\cnlion (EBe) af b)gsoner til maltningsan
\-endel ...c. Sek .. sorter. der er aner~endt af EBe. Ador·
ra. Ah'a. Aramir. Cano\a. ~ordal og \\-clam har givcl
det hojeste ekstraudb)llc. Af afsniuet om forsøg med
kornsortcr fremgår dct. at en del af disse sorter ikke er
blandt de hojestydende. De næsthøjeste tal for ck·
slral..tudbylle viser Duk... Georglc og Maia. Disse sorter
all\cnd;:s i nogen udstrækmng til maltmng. Salkab}g
har det la\este ek!>traltuc..lb)ue. og anbefales ikke til
mallcnb)g. Sorterne Tron, Vega og Sv. 72179 er n}e

!>OTIeT
Dcn tredJc fase l umJen.ogelsen cr en {orsøgsbryg

tUng. c..Ier har til formål al undcrsøge nogle af bygsortcr·
nes malte dter cn spedel metode. Resultaterne herfra
vil blive offentliggjort senere.

Il. Andre korndyrkningsforsøg.
Udover de furan omtalte opgaver har der været anlagt
og gennemført forskellige forsøg til belysning af andre
spørgsm61 vedrørende korndyrl..ning.

a. Viuterrug som eflerafgrødc dlcr byg.

Det er cl øn.. kc hos mange landmænd, at have en
efterafgrøde etableret hurtigst muligt efter b)'ghø~t.

For at afpmvc og bel)'se byggens rcaklion. nilr der
sammen med den udsjs vinterrug til efterafgrøde eftcr
byghøsl. blcv der anlagl et pilr fnr~øg i 1977 efter crl
plan. hvor hyg blcv såel i renbestand og sammenlignct
med byg iblandet henholdsvi~ IO. 15 og 20 pet. vin
terrug. Endviderc blev rugen i ct 5. fnrsøgslcd såct efter
frcmsplrlllg tlf b)'ggen. Vinterrug. der sås om foråret. vil
'volse op. mell vil kun give ak!>. s fremt den udsættes for
kuh.le. Den VI] buske sig i bunden af bygmarken, og

Icdes være til rådighed som cftcrafgrøde hUTligt cfter
bygh"~t. hlrM.'g nr. 3863 blev gennemført på fOrMlg!>·
gården Godlhåb. Re!>uhalet var, at byg i renbestand gav
·0.9 h~g kerne. medens forsøgslcddct mcd 80 pe!. b)'g
og 10 pet rug ga\ 10.2 h~g I..erne mindre. H'vor der \ar
sået 85 pet. h)g og 15 pet. rug, var mllldreudb) tiet 7A
hkg kernc. og dctte var reduceret III Cl mllldrcudb) tte
på 5,7 hkg. h\'or der var sået 90 pct. b)g og IO pet. rug.
Bedst blev rcsultatct. hvor der var uds..~ct 160 kg b)g og
efter fn::rmplflng af denne eftcrYcl 30 kg rug.

Resultatet af dette ene forsøg er ikke tiblrækkeligt til
at drage nogen 1..0n~lusion om denne dyrkningsmåde.
og der bør derfor anlægges flere for!>og næsle ar.

b. Blandinger af b}gsorter.

Fra antlrc landc oplyses af og til om fmdele ....ed al ~i\

bygwrlcr med for..kellig resistens mod meldug iblan·
ding fremfor 3t ~ sorterne l renbc ..tant!. Fordelen ved
at blandmger angives 3t være. al angrebene af mel·
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De 4 for<;tc fnr',ug er fra sortdorsogene med b~gsor·

ter Der er Således s..'\et 6 sorter enkclt"ls og Iblandmg.
og planerne opf~lder i~~e alle det kriterium. at de sor·
ter. der skal mdg,a I en blanding bør være !torter med
forskellig resistens mod meldug. I forsøg nr. I 149 har
alle sorter pånær Gulabyg lac\'igalum-re!<li!.tens. I delte
forsøg VaT udbyllet af blandmgen del !<lamme som gen·

dug ikke bliver særlig kraftige, fordi sorter med forskel·
lig resistem. dækker for hinanden i den blandede be
stand. Der har også været interesse for opga"'cn her i
landet. og der blcv i 1978 gennemført cnkelte forsøg
efter forskellige planer og med forskellige blandinger af
sorter. J nogle tilfælde har blandingcn dog ikke bestået
af de samme sorter som til sammenligning blev dyrket
enkeltvis og derfor kunne resultatet ikke give svar på
sporgsmAlel om e"'entuel fordel ved at udså sortsblan·
dingcT. Der foreligger i beretningen resultater af 8 for·
søg med sortcr, dcr er såct i renbcstand og med de
samme sorter i blanding. Resultaterne af disse forsøg
ses i følgendc opstilling.

Forsøg med sorublandiflgt!T

bl, Kir f
meldul

c. Andre rorsøg.
I "ader.~/ev AnliS Landboforening blev der igen i

1978 gennemført forsøg llled udsæd. SOm var behandlet
i magnelfelter i forskellig styrke og varighed. Det be
handlcde korn blev sået udcn og med tilførsel af kvæl·
stof. Det kan ikke af resultaterne i år og de tidligere år
udledes. at magnetiseringen har virket fordelagtigt. og
forwg~opgavenafslultes. I Riflgstedegllells Landbofor
t'tlitlg er Cl forsøg fortsat. hvor byg første gang eftcr
vckselafgrode sammenlignes med udbytte af byg 22.
gang. I 1978 gav l. gang byg efter raps 1,8 hkg kerne
mere end 22. gang byg.

For at undersøge om der opnås et tilfredsstillende
udbytte af b)'g, som sås sent, blcv dcr anlagt ct forsøg på
forsøgsgt1rtlt!n Godtht1b i 1978 med de to sorter. Mona,
der er meget lidlig. og Salka, der er middeltidlig. Sor·
terne blev sået 11. april. I. maj, 17. maj og 13. juni.
Udbyttet af Salka var ved I. såtid 54.8 hkg pr. ha og 1.6
hkg kerne hOjere end udbyttet af Monabyg. Ved 2. tid
var ud b) ttct af Salka 51,3 hkg og merudbyttet for Mo
nab)g 7.3 hkg kerne. Ved 3. såtid midt i maj blev der
hø!>tet 10.3 hkg kerne mere i Monabyg end i Salkabyg.
der gav et udbyttc på 41,S hkg. Efter den sene såtid i
juni blev udbyttet af Sall..abyg 23.5 hkg kerne. og af
Monab)& blev der hostet ".9 hkg kerne mere - iall 28,4
hkg. Lejelilbojeligheden var størst ved sidste såtid. og
der .. ar langt kraftigere meldugangreb - især iSalkabyg
- .. cd de IO sidste såtidcr cnd ved de to første.

nemsnitsudbyttet af enkeltsorterne, og Lofabyg gav det
højestc udbytte. I nT. 1151 var udbyuet af blandingen
større end gcnncmsnittet af de enkelte SOrter, og hcr
gav T)'rabyg højeste udbytte. De to andre forsøg er efter
samme forsøgsplan. og i begge tilfælde har blandingen
givet lavere udb),tte end gennemsnittet af enkeltsorter
ne, selvom sorterne i denne forsøgsplan har forskellig
resiSlens. De to næste forsøg er gennemført på forsøgs
gården Godthåb. I nr. 3856 a er enkeltvis og i blanding
sammenligner 4 sorter med samme resistens (Iaeviga
tum). Udbyttet af sortsblandingen var lidt højere end
sorternes gennemsnit. men lavere end den højest yden
de sort. Lamibyg. 13856 b er sået 4 sorter med forskel
lig meldugresistens (Iaevigatum, rupee, Iyallpur og ara·
bische). Her var udb) tiet af blandingen og enkeltforsø
genes gennemsnit ens. og den højest ydende sort - Ve
gabyg - gav 2.9 hkg kerne mere end blandingen.Nr.
1225-1226 er et dobbelt forsøg. hvor den ene afdeling
er ubehandlct og den anden behandlet mod svampe
!»gdomme. I begge forsøg var udbyttet af blandingen
knap 2 hkg højere end gennemsnitsudb)'uet af enkelt·
sorterne.
. ReSlllratl'rtle afdl' fd forsøg fra 1978 giver ikkl' et klart

Sl'ar pd, om der opnås højere udbytte og Større sikÅerhl'd
i tiyrf..ningen, ndr sorter sds i blanding fremfor enkeltvis.
Der vil ,. 1979 bU,'e anlagt flere forsøg ril belysning af
opgaven.
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O
O
1
O

hkl Kar l
meIJul

Nr. //50
Zita 52.7
Rupal 53.5
Georgie 55.:!
Welam 55.6
Aramir 53.4
Tron 54.8
Gns. 54.2
Blanding 51.5

Nr. /522
Zita 45.0
Rupal 4H.1
Georgie 45.2
Welam 48.1
Aramir 45,1
Tron 47.0
Gns. 46,4
Blanding 43,7

Nr. 3856 b

Vega 52.1
Rupal 49.4
Nordal 49.4
Emir 45.2
Gns. 49.0
Blanding 49.2

Vr. /226
B. Bek. af s,·ampesygd.

Georgie 53.1 O
Gula 51,4 O
Lofa 54.2 O
Gns. 52.9
Blanding 54.5 O

3

3
2
3
3

O
O
O

1
O
1
O
O
1

1
1
2

O

o

50.9
54.0
51.R
51.3
52,0
53.1

//5/
55.7
55,6
53.2
55.9
62.1
58.2
5n.R
59,1

Nr. J J49
56.9
60.0
63.2
61.3
61.9
61.6
60,H
60.4

Nr.

Nr. 3856 a

Zita
Lami
Lora
Salka
Gns.
Blanding

Zita
Nery
Simba
Prisca
Tyra
Mirjam
Gns.
Blanding

Zita
Gula
Lora
Salka
Lami
Vega
Gns.
Blanding

Nr. /225
A. Ubehandlet

Georgie 55.9
Gula 51.7
Lora 56,4
Gns. 54.6
Blanding 56,4
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E. Bekæmpelse af
plantesygdomme, skadedyr og ukrudt

Af Halls KristC'f1Sl'1l og II. E/bt'/... P(·dersl'll.

Belcls/ling af III ede (-11)

200 g
250 ml

IO f~

63.2
0.2

30.5
20.9

12 f~

l~ b Il b

29.2 ~.~

11.8 ..;.IUl
15,4 -;-0.7

~ b ~ b

24.8 63,0
1.2 ..;.(),I

16.1 0.0
14.6 0,5
25.4 0.2
24.9 0.9
25.5 OA

hk@ kerne
~lIlll- usmll

brallilim 'tI

351
362

",

312
?<J7
.lOS

3.19
J II
J1K
.154
335
3:!fI
313

12 f)

297
313

2Y6
310
312

..1(17
428
425
426
433
419
427

F.tn,)p.r<'de
plllfllC'rp' ml
)l,"~' u~mll

b,amkm lel

197~-78

Ubehandlcl
Grano..an
Neo· V(l(olli\

11)75-71\

Ubehandlet
Panoctlne 30 200 ml

1'l7å

Ubehandlet
Granusan .!OU g
Keo- Vorollit 25U ml
Panoctine JO 20U ml
Lignasan 2UU ml
Odscnc 25 n. 100 ml
AK·beJ 1-77 200 g

I. Sygdomme og skadedyr

J dc ~cnc'ac år har antallet af forsøgsopgaver under
UlIvalgct for Plantcbcsk)'"cbc været ~tigendc. tvl;;,ngc
forsogsopg<lver er frel1l~OlllmCI i forbimlcl~c med
æmJrct oyrkningslcknik eller ~tigellue interesse for
d}rkning af n)c afgroder.

Flere af disse forscgsopg,l\cr er udført i samarbejde
med Slalen~ plantepatologiske FOf<'Og. Slaten~

Ul..rudlsforsog og Dc dan,J,;e SuHerfabriJ..J..cr A S
Dc fnlgende afsnit omhandler forsøg mt=d 106 præ·

paraler I label 79 er anføn ·B midler. der er
provct i for...c'g med bekæmpelse af planle~)'gdommeog
skadl'dyr. I tabel u på "Ide 110 er anføn 63 midler. der
er afprøvet 111 bekæmpelse af ukrudt. I disse tabeller er
cndvit..lcre meddelt hvert enkelt præparaL" virksomme

forblndcl..c.

l. Bejdsning af såsæd.
Formålet med bcJdsdor-.ogenc har \ærCI at finde brug
bare er...tatning~midler for \..\'l\.. ..olvholdigc bejd':lcl1ud
ler. der \..un må amcndc!> til dc forste generationer af
<;ædekorn, I 1978 har der været anlagt forsøg t;fter 6
fo""og..plancr. og i del efterfølgende bringes resultater·
ne af iall 9U forsøg. Ocr ...lal gøres opmærksom pa. at
mcrudb)'ucrne er et udtr)'k for dcn samlede beJdsccr·
felt merfor alle foreJ...ommende frc- og Jordbårne
svampesygdomme, EnJ...dlC af de nyere bejdsemIdler
lOdeholder endvidere komponenter. der er ... irksomme

overfor meldug.

II. Forsøg i vinterhvede.

I 1978 har der i for.;øgcnc været anvendt ud'æd
smiltet med hvedens stinkbrand ..amt ud!>æd. der lan
betegnes 'lom sund og usminct. Ved analyse ved Stats·
frøkontrollen blev der i det ...unde parti udsæd ikke fun
dct angreb af spireskadende svampe, og partiet havde
en spireevne p 96. U{h'algcl har forestået beJdsOlng af
ud<;æden. inden denne er tilsend1 forsøgslederne.

Efter hvedens fremspiring er der foretaget optælling
af antal fremspirede planter pr. 5 m række pr. parcel.

I opstillingen bringe~ re ...uhaterne af 7 forsøg. hH)r (,
hik<;4:,h fnc midler er sammenlignet.

I IO for!>,,!! har der \ærcl 3ll\cndl stinkbrandsmitlet
ud'\<rd. og i 5 forsøg er der anvendt usmittet udsæd.

Granosan.. :-.Jeo- Voronil og Pan<>Cline JO er aner·
J...endt til bejdsning af \intersæd, Virkningen O\'t:rfor
",m"brand har for de tre midler ...æret tilfredsstillende. I
de lO for..,,& er udb)'t1et blnct fordoblet ... ed behandlin
gen. Granos:!n og "'eo- Voronil har \'æret sammenlignet
1 en 4-arig forsøgsperiode. og dcr er opnået Slørst l11er·
udbytic efter anvendelse af Granman.

Ved behandling af u~mitlel uJsæd mcd Granosan.
Neo.Vorunit og Panoetillc 3t1 er c.Jcr i de 5 forsøg ikke
OPIl~ct nogen påvirkIling af udbyttct. hvilket ogs. har
været tilfældel igennem den 4.:lrige for'l,gsperiodc.

Lignasan er en flydende forbindelse af carbendallOl.
der er en af dc IO vir"somrne forbIOdeber i Granosan
~.fidlet er i 1'178 anvendt med 200 ml pr. 100 kg korn.
hvilket er halvdelen af den mængde. der har været an·
vendt i tidligere års forsøg. ~idlet har haft en god \'Irk·
ning overfor ~(inkbrand. og behandlingen af sund ud
sæd har ilJ...e påvirket udbyttet i nævneværdig grad
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Delsenc 25 f1 er ogs:' en n~ formulering i forhold til
tidligere års forsøg, Præparatet har omtrcnt samme ef
fekt overfor ~tinkbrand som Lignasarl. Behandlingen af
usmiuel mhæd har Ikkc påvirket udbyttet.

Præparatet AK-bej 1-77 er et n)'t prooul..l. der inde
holder to komponenter. h\'oraf en er virksom overfor
tidlige angreb af meldug og rust. ~idlel har virket på
linie med de ø"Tlge afprøvede midler. Midlet bør yder
ligere afprøves,

De sidste 4 tfrs forsøg har vist. al fil v;lItaJæd er det
muligt cif am'ende kvik.Julvfrie midler lil erstamillg for de
J.. viksøll'IlOldige bejdsemidJer, Midleme GrallosQIl.
,Veo- Voron;t og Panocline 30 samr det I tIdligere år af
prD~'ede Derosal ,~f er alle anerkendl af Statens Plante
avlsforsøg til M}cisnillg af hw:de,

Af hens)n til faren for stinkbrand bør der ikke an
vendes llbcjdset hvcde af egen avl.

Kemikalieudgiftclltil bchandling af 100 kg \'intersæd
er med de på markedet værende præparater følgende:
Derosal M 16.00 kr.. Granosan IKOO kr_., eo- Vornnit
850 kr. og Panoctinc :\0 6.50 kr

b. Forsøg med b}g.

I samarbejde med afprøvningsafdclingcTl vcd Statens
plantepatologiske Forsøg er der på andct år udført
forsøg meJ tn n)'JemJe kviks"lvfrie bejdsemidler,
Begge midler blev markedsført i 1977. Lindinger Ima
zalil bejdse indeholder Imazalil. dt'r er virl..soml overfor
byggens stnbcsyge og med nogen virkning o\'erfor bl.a.
fusarium. Lindinger ImaLalil markeiliførc!- lUe mere,
men præparatct forhandles under navnet Fungazil
bejdse. Panoctine Plus indeholder guaLatinc og ima.La
lil. Disse to forbindeber har en lidi bedre dfekl overfor
både stribesyge og fusarium end del foreg~ende præ·
parat.

De to kviholvfrie midler er ..ammenhgncl med Cl
nydende hiksolvpræparat. Ceranil 12. Alle tre midler
er prøvet i normal S<Jmt 112 normal dOSI~.

For 3t undcr!>Øge midlernes virkning overfor byggens
~lribcsyge. blev der anvendt et parti Lamibyg. hvori Jcr
veJ Statsfrøkontrollens bcjdsebehov~bc~lcmmelscblev
fundet. at 5 I pe!. af kernerne var angrebet af slribe
syge og blad pie I. Ved en bejdsebehu"...under'iogelse kan
Jis5te to s}gJomme ikke adskilles. Ved en senere ana
lyse i drivhus blev der fundet 25 pct. angreb af ~tribe~y

ge og 4 pc!. angreb af bladpletsyge. Partiet må således
betegnes som ct slærkt inficeret parti, hvor bejdsning
tilddes.

Til andre forsøg ble... der anvendl et parti Lofab)'g.
der ved anal~"e ved Stalsfrøkonlrollen viste 20 pet. an
greb af spireskadende s\'ampe. ho\el.bagehg Helmmt
hosporium ~atlvum. Ved den senere analyse i dri\ hus
blev der ikke fundet ",ribesyge, men I pet angreb af
bladplel.

Til undersøgelse af midlernes dfekt pa ..undt korn
blev am'em.!t cl parll Zilabyg. der ved analyse ved
Statsfmkontmllen \'iSIC 2 pet. Mribe!>yge o~ bladplet
S)gc samt I pet. fu'arium. Ved den senere dri\hu!>ana-

ly~ blev der ikke fundel :mgreb af slribcsygc og blad
plelsyge.

I opstillingen i tabt=! d plan I bringes resultaterne af I::l

for~øg med udsæd inficere l med stribesyge, 8 forsøg
inficerel med spireskadende !>vampe og 8 forsøg med
sund udsæd.

I de 8 forsøg med stribcs)ge er der opnåel lidt lavere
plantetal pr. m2 cfter bejdsning end uden bejdsning. I
forsøgene er der fundet II pet. slribesygc i ubehandlet.
Efter behandling med '/2 normal dosis Ceranit 12 var
der l pct.. og eftcr normal dosering er der ikke fundet
slribe!>yge planter. Efter begge doseringer meJ Imazalil
bejdse var der i gennemsnit I pet. Mribesyge planter.
H\'or der var behandlet med Panoctine Plus. fandtes
ingen stribesyge planter. En virkning. der stemmer ret
nøje med resultalerne efter ...amme plan L 1977.

I de R forsøg med stribesyge er der opnået store ud
slag fra 5.3 til 6.2 hkg kerne pr. h<J. ~varende til 10-12
pet. meruJbytte for bejdsning. I 1977 blev der opnået
smil og usikre udslag for bejdllning af et pani med 4 pet.
suibes)ge planter.

I forsogene. hvor der er anvendt udsæd med llpire
skadende svampe, er Jer opnået samme antal planter
pr. m2 vcd behandling med Imazalil bejdse som I ube
handlet. Efter anvendelse af PalllJCtine Plus og Ceranil
12 er Jer opnåel 7 lil 16 planter mere pr. m2. Udbylte
mæssigl er der opnået !>ammc resultat efler anvendelse
af Ceranit 12 og Imazalil bejdse. Efter am'enJcl!>e af
Panoctme Plus er der tendcnlllillidt højcre merudby"e.

I fon.ogene. hvor der er anvcndl sund udsæd. har der
Ikke været nogen påvirk iling af planterne i forhold til
ubehandlet. Udbyltcmæsslgl har Imualil beJdM~ haft
samme svage påvirkning på udb}'llel ~om CeTanil 12.
Panoctine Plus har ikke påvlTkel udbyttet. I Je tilsva·
rende forsøg i 1977 er Jer konMateret sammc virkning
af Ceranit 12 og Imautlil bejdse.

I lltJmml:: opstilling. plan II. bringes resultalerne af ,;
flydende præparaler og I lurbejdsemiddel sammenlig
net med Ceranit 12. Interessen samler sig her om de
anerkendte præparater Imazalil bejdse og Grano\an.
der begge er anerkendt til bejdsning af byg.

Illl<lt.alil bejdse har ikkc påvirkel antal fremspirede
planter i nævneværdig grad i Je tre hygpartier. Virknin
gen ovcrfor stribesyge har været Jen samme som efter
an\>cndd~e af Ccranit 12. I begge lilfælde er der fundet
I pet. Str1bes~gc, h... or der i uhehandlet har værel 19
pet. Der er upnået ~.3 hkg efter anvendelse af ImaLalil
bejd~e. Virkningen på udsæd med spireskadende svam
pe og sund udsæd har været ens for Imazalil og Ceranit
12.

Gral1ClSan har ikke haft en helt tilfreJsstlllcndc \'irk·
ning overfor stribc!>ygcn. ng der er opnået en mindre
reduktion i plantelallet pr. m2.ligeledes er der kun op
nael '!.,7 hkg i merudbylle for ·behandlingen. I partiet
med spIreskadende wampc har Granosan bevirket en
reJuktlon på 9 pet. af plantctallel. men har ikke haft
nogcn p~virkning af udb)t1ct. I den sunde udsæd har
midlet ikl..e påvirket hHrken plantetal eller udb)'llC.

8eJsin F har !>thc11 udsæd med slribesyge som i ud
~d med spireskadende s.. ampc pchirkel plantclallet i
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Tabel d. Bejdsning af bn; (43-S0)

Ud~d ml:U "lri~~)ge
U~dmcd Sund u~d

'r,r..,l \umpc'

Anlll pI ... "InIx_ hl, Anlal pi hl, Anlal pi hl,
pr m' '}ge lune pI ml hrne: P' m' "elIK

Plall I /97H
24 forsøg " " " "- Sf, SD SD

Ubehandlet 301 11 S3.7 ns ~8.1 152 SI,4
Cerantl J2 .. 50 ml 297 1 S.~ 21)1 0.6 254 0.5
CeranlI 12 100 ml 295 " 6.2 287 0.5 2S5 0.1
ImazahlbcJdsc 50 ml 299 1 5.3 27'- 0.6 253 0.6
ImazalilbcJdsc 100 ml 303 1 55 17~ 0.9 254 0.2
Panocllnc 1'1us 100 ml 295 II 55 281 1.3 254 0.0
Panocllnc I'lus . 200 ml 292 O 5.X 282 1,2 259 +0.1

LSD 1.3 LSD LSD

1977
Ih fon;og 9" ," H ,. ,.
UbehamJlcl 317 ~ ~9.1 3114 49.9
Ceranil 12 50 ml 330 2 -:-(13 3m ~0.9

Ceranit 12 100 ml 346 l +0.7 29~ +0.9
ImazalilbcJd..c 50 ml 333 1 -:-(1." 29fl -=-1.2
Imazalilbejdsc . . . . . . . . . . 100 ml 336 1 +(1.3 290 +1.3
Panoctinc Plus. 100 ml 332 O .... 0.2 332 +0.3
Panoctinc Plus 200 ml 326 II (1.3 326 -:-0.2

Plan" /971:1
17 forsøg ... 'f, 0[, '" S b 6& 6&

Ubehandlet 275 19 47.2 Ud 4S.9 311 48.1
Ccranit 12 100 ml 275 l 4.R 260 +0.2 313 0.3
ImazalilbcJdsc 100 ml 171 1 4,3 258 11.11 318 0.5
Granos3n .......... 200 g 262 3 2,7 238 0.4 315 0,0

Bcjsin F 100 ml 259 J 2,7 242 11.7 315 (U
Ciriom Fu-LS 200 ml 281 l 3.B 250 0.0 315 0,11

81'S 40542 . 200 ml 276 l 4.9 DR 1,4 30~ 1.1
LSD 2.0 Lm tSD

Plall fil /978
20 fO~1 '" '" 7r, 0[, " '" )f,

Ubehandlet 309 8 46.1 296 45.S 331 47.9
Ceranil 12 ...... '" 100 ml 311 O 5.5 30~ +0.1 332 0.8
PalHKline Plu~ 200 ml J07 O 5.7 292 ~0.6 327 0.0
Panocline Uni\'. 200 ml J04 O 5,5 298 1.2 329 +0.3
Vitaimazalil 100 ml 310 O 5.J 29R +0.4 320 +O.J
Carbenzalil ... 100 ml 313 O 5.1l 303 O. 1 328 U.J

HD /,6 tSD 0.9 LSD

P/a" I V /978
11 forwg " '" , f, •• '" '" '"Ubehandlel 314 14 ~7.4 296 43.2 357 49.2
Ceranit 12 100 ml J10 O 4.5 307 1.3 365 0.5
Teclo Plu!) 100 ml 314 l 6,1 298 0.3 359 1.1
Ba)lan Uni\'. 200 g ~97 O 6.6 319 1.2 364 1.9
EL-228-1O 100 ml JOS 1 ('l.U ~91 1.1 36~ 1.5
EK 177 100 ml 303 l 5.K 31Xl lU 375 2.1
EK 277 A 100 ml 321 O 5.6 303 0.6 368 1,(,

LSD 1.5 UD tom

nedadgående retning. Midlet har haf! samme "'irkning stribes}gc på hme med ('eram( 12 med ct merudh~lte

overfor stTlbesygc som Granosan. Hvor der har været p 3,R hl.g. I ud"æd med "plrc\I.adcndc ,,\ampc er der

anvendt ..und ud~d. er der iUe sket nogen påvirkning en mindre tilbagegang l plantctallet pr m~ på 4 pet.
af hverken plantetal eller udbytic, men bchilndhngen har ikke pa\lrl.el udh)ltCI. h\·J11.et

Ciriom Fu-LS er ct nyt præparat. der er lil afprøvning heller IHe har været tilfældet i den sunde udsæd

for første gang. Mldlel har haft en god virkning overfor BTS 40542 er et 1l~1 middel. der for første gang er
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prøvet som bejdsemiddel. Midlet har haft samme gode
effekt som Ceranit 12 overfor slribesyge. 1 udsæd med
spireskndende svampe har behandlingen bevirket en
nedgang i planlctallcl på 9 pc!., men der er opnået dct
største merudbytte efter behandlingen med 1.4 hkg. I
sund udsæd har midlct ikke påvirket plantctallel, også
her er der opnået det stØTSlc udslag på 1.1 hkg.

De IO sidste midler bør yderligere afprøves.

I plan III er afprø\'et -I n)dende bejdsemidler. og
her er Cl markcdsfo" og anerkendt præparat. nemlig
Panoctine Plm•.

Panoctine Plu.. har haft en god effekt på stribes)"ge.
idet der ikke er fundel stribesyge plaOler eftcr bchand
lingen, og der er opnåct Cl merudbYllc på 5,7 hkg. sva
rende til en forøgelse af udbyttet på 12 pet. Behandlin
gen af udsæd med spireskadende !lvampe og sund udsæd
har ikke påvirkel h"erken plantelalJcl eller udbyttet i
nævneværdig grad.

Panoctine Universalbejd.!>c er prøvet for for!lte gang.
og skulle ha\e en lidt bredere virkning end Panoctine
Plus. Dc lo pncparaler har h<lft samme virkning overfor
stribesygc, medens der lils)'nc1adende er cn mindre
forskel i Panoctine Universalbejdses virkning overfor
de spireskadende svampe - Helmithosporiul1l s3tivum.
I sund udsæd har de tO midler virket ens.

Vitalmazalil er Cl nydcndc præparat med VIrkning
mod nøgen brand og stribesyge. Midlet har ikke påvir4

kel plantctallet I nævneværdig grad. og udb) ltemæssigl
er der opnået samme resultal som med Panoctine Plus

Carbenzalil er el nyt middel. dcr er afprøvet for
første gang. Midlet har ikke påvirket plantetallcl i ned
adgående retning. Midlet har haft god virkning på stri·
besygcn. og der er opnået 5.6 hkg i merudb)'l(e fOr
behandlingen. I de to andre partier har behandlingen
ikke påvirket udb)'ltel.

Sidst I opstil1mgen - plan IV - bringes resultalerne af
5 nye mIdler. der enten er prøvct for førsle gang eller i
en anden dosering end \idl1gere Ar.

Tecto Plus, der indeholder thiabendazol og imazalil.
har i stribesygt I..orn ikke påvirkct plantctallct pr. 012,

men nedsat angreb af stribesyge fra 14 til l pet.. og der
er opnået et merudbytte på 6,1 hkg. I udsæl.l med spi
reskadende svampe er plantelal og udb)"IlC upåvir
ket. I den sunde udsæd er der ingen påvlTkmng af
plantetallcl. men der er opnåcl et merudbytte på 1,1
hkg.

Ba)'tan Um\'crsal lOdeholder 3 I..omponemer med
effekt overfor såvcl stribesyge og fU:-'ilrium ~om meldug.
Efler behandling af den stribesyge udsæd er der sket en
reduktion på 5 pc!. af planletallet pr. 012• Midlet har
haft C'll ~ærdelc~ god virkning ovcrfor slribes)gcn. og
der er opnået et merul.lb) tiC for behandlingen p 6.6
hkg kerne. I de In andre udsæd"p:Hlier har midlct be
virkel en stigmng l plamC'tallel og og.e! merudb~ltel

lTled 1.2 og 1.9 hl..g.
l::.l.-:!:!R-IO har I tidligere år værct prenel med 200 ml

pr. 100 kg kotll. mcn er l denne forsogsrækl..c afprø\ et
med 100 ml pr. \00 I..g korn. Præparatet har hafl en god
virkning på stribcs)"gen. og der er opnael cl mcrudbyllc

P 6.0 hkg. Midlet har ikke påvirke l fremspinngen i de
to andre partier. og der er opnået merudb)'tler på
1,1-1.5 hkg for behandlingen.

EK 177 indeholder imal.nlil og fuberidazol. den sid4
Sle komponent indgår også i Baytan Univcrsal bejdse
midlet. EK 177 er afprøvet for første gang. og har haft
en god \irkning overfor stribesyge og bevirket et merud4
bytte på S.S hkg. l udsæd med Helminthosporium sati
vum har midlct ikke påvirket plantetal eller udbytic. I
sund udsæd er der opnåel Slorre planletal efter behand
lingen. og der er opnået et merudbytte på 2,1 hkg.

EK 277 A indeholder imazalil og carbendazim, og
kan således sammenlignes med præparatet Carbenzalil i
plan III. Midlet har haft en god \'irkning på stribesygen
uden at påvirke planletallel. og der er opnåel 5,6 hkg i
merudbytte. Og midlet har ston sel hafl samme virk
ning på de to 0\tige parlier som EK 177.

Midlerne efter plan IV har vist så lovende resultaler,
at en )derJigere afprøvning bør foretages.

Bejdsning af virIlubyg. I efteråret 1977 blev der an
lagt 5 forsøg i vinterbyg bejdset med midlet Baytan
Universal. Der blcv anvendl 50. 100 og 200 g pr. 100
kg korn. Som udsæd blev anvendt den på forsøgsstedcl
anvcndtc sort. der i forvejen var behandlet med et
k\'iksøl\'holdigt bejdsemiddel. Bartan Universal skulle
ha\e en \'irkning overfor s,hel stribes)-ge som fusari4
um-. typhula- og meldugangreb. Rcsultatct af dc 5
forsøg fremg r af nedenslående opstilling.

8ejdsmllg af vimabyg mod meldug (5/)

Kankltl lor
mtldu! Anlal
ehcI" pl. pr ml hkg kcrne

1978 'O '0 JO IO ••
libehandlet 10 O 365 58.0 62.5
Ba)'tao Uni\'.

50 g O 335 6.1 1.2
Baytan Univ.

IOOg O () 366 10.1 1.7
Baytan Univ.

200 g () O 373 8,2 1,1

Af de 5 forsøg har der kun været konstaleret meldug
om efter;:'iret I et forsøg. Der blev efter bchandljngen
givet karakteren IO i ubehandlet og karakteren 1 for
50 g af bejdsemidlet, medens der ikke fandies meldug
efter bejdsning med 100 og 200 g. Behandlingen resul
terede i merudbytter fra 6 lil IO hkg kerne. I de 4 andre
forsøg blev der ikke konstalerel meldug. og der blev
kun opnåct mcrudbylter på 1,1-1,7 hkg kerne.

I 3 af forsøgene er der foretaget optælling af frelll
~pirede planler pr. ml. I h'or der har været anvendl 50 g
af be)dscmidlcl. cr der kont;,talerel el la\'ere pianielal
end i ubehandlet. hvorimod der efter 200 g er opnået
lidt nere planter pr. m2• Forsøgene fortsætles.

Til bejdsning af varb)g samler hovedinleressen sig
om nogle kviksølvfrie midler. bl.a. Lindinger Imazalil
bejdse. Panoctine Plus. Granosan og Bejsin F. Dc fire



Antal '" mC'd mlbC"}J~

nlal"~1 1~7tl Iq7tl 1977 197t> 1975

Undersøgt 666 13 22 37 34
Indk. s.i.sæd:

Bejds. m. Hg IR6 4 13 25 17
Bejds ud. Hg 329 9 50 4U
UbeJdsct 22 32 54 86 47

Egen avl:
Bejds ud. Hg 13 23 54 85
UbcJd,ct 54 55 67 87 6H

r. Slribesneundersøgelse 1978.

På fjerde år er der ud fort en landsdæHende under·
sogelse ovcr udbredclsen af byggens stribes)'ge. I 197M
er der undersøgt 33.t ejendomme med iall 666 marker
med ct samlet areal p.:' 6812 ha. hvilke! svarer lil under
0.5 pet. af vort bygareal. Der cr fundet stribesygc i 13
pet. af de under'logte marker mod 22 og 37 pc!. de to
foreg ende år.

I underMJgc"en 197R er der blevel fore~pugt om, i
hvor slor grad der er blevet anvendl ud ...æci af egen avl.
For landet som helhed er der i 9 pet. af de tilsåede
marker anvendt udsæd af egen avl. O... foregående år
har dcr \æret aO\endt 15 og 17 pet Storst am'cndelsc af
egen ud...æd fordommer på Bornholm og i det l»'dlige
Jylland.

Indkobt ud~d bejdl>ct med kviksølv er anvendt i 186
marker, og cfter behandlingen er der fundel stribesyge l

.t pc!. af fIlar~crne mod 13 pel. i 1977 og 25 pet. i 1976.
I 329 af de undersøgte marker. hvilkel svarer til ca.
halvdelen. er der indl..obt s. sæd behandlct med et
kviksølvfril bej<hemiddel. I 9 pcl. af disse lllnrker blcv
der fundet infektion af ~tribesyge, hvilket er en stor
nedgang i forhold lil de tidligcre år. Og kun få af de
undersogte markcr har en infektionsgrad o ....er 2 pet.
angrcb. I 22 af de undersøgtc marker er der an ....endt
IOd købt ubejdsel såsæd. Af disse marker fandtes 32 pet.
befængl med stribcsygc. men og!o~ i denne gruppe er der
tale om la ....c infektioner. alle under 2 pel Her er ligele·
des tale om en stærk tilbagegang af stribes~ge l forhold
til de lidiigere år.

Udsæd af egen avl bejdset med et I..\iksølvfrit middel
har kun værel benyttel i 13 marker, og der t'r blt'''t'1
fundet angreb i 23 pet.. hvor det libvarende tal i
fjor var 5~ og 85 i 1976. Også her drejer det sig om lave
angTcbsgrader. allc under I pet.

J 54 marker var der anvendt ubejdset såsæd af egen
3\'1. og her blcv der fundet angreb i 55 pet. mod
h7 og R7 de foregående to år. I cn dcl tIlfælde bIc" dcr i
disse marker fundet angrebsgrader ovcr 15 pet.. en an
grebJ.l>I)r~e. der må ror....ente~ at ha\'c indn)'delloC p
udb}lIel

S"ibes)gc'lmdersøgelse /975-/978 (52)

midler er markedsført. Lindinger Imazalil dog fremti-
digt under navnet Fungazil bejdse. Interessen for disse
midler er opsl. et, da det ikke er tilladt at anvende
kviksølvbejdse på s~sæd af certificeret 2. generation.

I ncdenstående opstilling bringes resultaterne af 3 års
forsøg. hvor di~~e 4 midler er afprøvet. I ~alTlmenstillin-

gen er mcdtagct alle forsøg med vcl smiltet som sund
udsæd.

Fr~rru.p1ll:J~ p1antn hkg kc,n~

pl. m'
197n 1977 19711 IQ7b 1977 1978

'" 2M h ~O ti "" 28 b ., "
Ubeh. 27R 310 278 38.5 50,9 49,4
Kviksølvb. 264 319 2RO 0.7 +0.1 2.0
Imazalilb. 278 316 279 0.5 +0.1 2.0

12 f~ 2~ f) ~2 f~ It> b 28 b 44 f)

Ubeh 2St) 311 291 35.2 50.9 49.0
KvikS(,lvb. 293 322 294 0.9 +0.1 1.2
Panoctine

Plu~ 299 31U 284 0.9 0.4 2.1

1S I) 12 f) It> I) IS ti 12 b ""Ubeh. 195 309 282 40.2 52.9 47.2
Kvi~s"lvb. 299 312 282 0.7 O.R 1.7
Granosan 292 309 271 0.8 1.5 1.1

14 f) I(>fl; 1(, Is 14 fs ". Iii f~

Ubeh. 311 278 282 42.1 38.5 47.2
KviJ..solvb. 312 264 182 0.5 0.7 1.7
Bejsin F 286 267 271 0.4 0.2 1.2

Imazalil bejdse anvendt mcd 100 ml pr. 100 kg ~orn

og Panocline PJu... med 200 ml pr. 100 kg korn har haft
en virkning. der l de tre forsogsår rel nøje svarer {il
virkningen af normal mængde k"iksøl"bcJdsc. Udbyt
tcmæssigl er der ingen sikker forskel mellem de lo
k\'ikS(,I\'frie og der kviksølvholdige bejdsemiddel.

Granosan. der er el lørbcjdscmiddeJ. har ikke ~"ir·

kcl planletallel. Udh)'ltem<es!oigt er der iHe nogen sik
ker for~kel mcllem midlerne.

Bcj!>in F har i de tre forsøgs...1r bevirkel en mindre
reduldion af planletallcl. Udh)'ltemæ~sigt er der ikke
nogen ~iHer forskel mellem BCJsin F og kviks"lvmid
Icl.

Tri' tIrs afprc}l'flil1g af kviksølv/rie bejdsemicJler lil byg
har \'ISI. ar der fi"de!>' flrrt' markl'Cbførre præparater med
Cl! acCt'plObel ."rk"i"g m'erfor bl.a. stribe!>'yge og hel·
mimllOsporlUm sal;vllfII - ell l'irl.lli1l8 - der er fllldl på
hOJde med dl' wJllgere Ullvenc/ie I.vil.solvbeJdsenud/er.
En absolul forudsætning for df' kviksølv/rie midlers go
de ef/c'I.1 er C'II Højagti!: og AOrrt'Al fortle/illg af bejdse
mid/el

Af de afprovede bcjd~emid'erer følgcnde p marke
det. og med den anforte dosering bliver prhen til beo
handling af 100 kg ud'l<cd følgende:
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Granosan
Irnazalil
Panoctine Plus
Tecto Plus

2UU g
100 ml
150 ml
100 ml

18.ou kr.
6.90 kr
6.hO kr.

12.nO kr.



Undersøgelsen i 1978 viser. at der er en fortsat lil·
bagegang i angrebsstyrken af stribcsyge. Der kan være
nere årsager til denne tilbagegang. men en af dem er
ganske givct cn mere cffcktiv bejdsning de seneste, r.
Flere ældre anlæg er ble\'et udskiftel. end\'idere er der
indført kontrol med. al sædekornsfirmaerne anvender
de korrekte doseringer. Fortsætter denne ud\ikling. er
der håb om i løbet af et kort liremål at fortrænge stri·
besygen til det niveau, vi kendte for år tilbage. Det må
hilses med lilfredshed. at delte vil være muligt med en
ringe indsats af kviksølvholdige bejdsemidler.

Fiu drs u"dusøg~/ser l'isu. at del er forbundn med
risIko for angreb afslribes)ge al am-ende ubejdset sæde
kor", i særdeleshed af egell avl. Det må dog ullderstre
ges, al bejdset scrdekortl er og bUl'er :.ædekortl, jom 1m
der ingen onlSlælldigheder md alll'e"des ril foderbrug.
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skulle være mindst 15 pet. angreb på hveden. Knække
fodsyge kan bestemmes i marken. men en labotorieun·
dersøgeIse er endnu det sikreste. Forsøgene er bedømt
ved anlæg og senere. i juli, er strå undersøgt for angreb
af knækkefodsyge. Sprøjtningen er udføn på hvede
planternes stadium 5-6 efter Feekes skala (se side S4).
hvilket l år var i sidste halvdel af maj.

I den følgende opstilling bringes resultaterne af ialt 9
forsøg med midlerne Derosal60, Delsene M, DPX 110
S. PLK Vondocarp og OTS 40542. Den virksomme
forbindelse i Derosal 60 er earbendazim. Dclsene M
indeholder udO\'er earbendazim ogsi noget maneb.
DPX-midlel indeholder benomyl + svovl, og
PLK-midlet carbendazim + maneb og zineb. medens
BTS-midlel indeholder en imidazolforbindelse.

BeJ,.æmpelsl' tlf [odsyge (55)

1978 - y forsøg 'b 4 b.

Ubeharu.ll. 9 II 48 16 46,8 56.0
Derosal 60 0.5 kg O 4 0.5 1.4
Delscne M 2.0 kg I 5 1.3 1.1
DPX 1l0S 6.0 19 O 2 l.3 1,4
PLK Von-
docarp -1.0 kg I -I 1,4 1.6
BTS40.542 3.0 I 6 18 l.l 1,4

/97t>-78 10 {$. JO {s

Ubehandl. 12 52.0
Dero'>ai 60 0.5 kg 2 1,8

1977-78 16 {J I. fr
Ubehandl. 13 53,7
Delsene M 2.0 l;g 2 1.2
PLK Von-
docarp 4.0 kJ,t 2 1.3
BTS 40.5423.0 I 8 1,1

d. Sneskimmel i vinlerb)g.

I eflerårel 1977 blev der på nere af vinterb}garealer
ne konstateret begyndende angreb af sneskimmel.

På 14 forsøgssteder bIc\' der af Slatens plantepalolo
giske Forsøg anlagt orienlerende forsøg med udsprøJI
Iling af I kg Oenlate pr. ha sidst i november eller i
begyndelsen af deeember. I foråret blev der optalt
planter. I gennemsnit af de 14 arealer \ar der 6.8 pet
døde planter i usprøjtel. Efter anvendelse af I kg Ben
latc var der 4.8 pct. døde planter. 0plællingen viste. al
sprøjtningen havde nogen virkning mod sneskimmel.
hvorimod behandlingen vistc sig virkningsløs overfor en
anden udvinlringssvamp. nemlig lyphula.

I 4 forsøg blev der foretaget en udb)'ttebestemmelse.
og resultatel fremgiir af opstillingen.

Bt.'J,.trmpt.'lst.' af$1It.'sk'mmel i vUllerb)'g (5J)

"" død.
planttt CariT hkg kernc

pcl m' anpcbet al
"~k"cfod5'gc

~rd ved
anlzg Juh anlzg ,ub

bk, kaM
~ngc: )ta'rkr

anpcb &nl"'b

Efter anvendelse af Benlate er der fundet færre døde
planter. og der er opnået etlllerudb)'lIe p~ 2 hkg kerne.

Forsøgene fnrt~ttes mt'd flere midler.

2. Fods) ge i hvede.
Forsagene med bekæmpelse af fodsyge l vintersæd

har vær.:t fortloat i 1978. Forsøgenes form. \ har del..
været at afprøve midlerne .. effekt overfor I..nækkefod
sygc, dels at afprøve metoder tit bc.. lemmelw af. om en
bekæmpelse er nødvendig eller ej.

Ved botanhl.. afdeling \cd Stalens plantepatologiske
Forsøg har man I de senere ar arbejdet med en vejled
ning for bekæmpelse af knækkefodsyge. Det hidtidige
krilerium for bekæmpel ..e har været. al der forst i maj

4 forsøg
Ubehandlet
Benlate l kg, efterår

8.8
3.1

47.8
2.0

I 9 forsøg er der I maj forelaget opurllinger af planter
angrebet af knækkefodsyge. og p arealer under 15
pct.-grænsen blev der aniagiS forseg med i gennemsnit
9 pc!. angrebne planter. 4 forsøg bicvanlagt på arealer
med i gcnnemsnil 48 pc!. angrebne hvedepl3111cr. I juli
blev str:} undersøgt for knækkcfodsyge. I uspmjtct blev
der fundet henholdsvis 1I og 16 pet. angrebne strå.
hvilil.et må betegnes som en lav infektion. Dette kan
c\entueh skyldes del torre og varme vejr i maj ogJuni.

Effekten har været ensartet for de 4 første midler,
medens præparatet 01'$ 40542 tilsyneladende har en
noget ringere effekt overfor hækkefods)'ge. Efter an
\endelse af Derosal 60 er der opnået 0.5 og 1,4 hkg
kerne i mcrudbylte vcd de to !>miltegrader. De øvrige 4
midler har virket ens med merudbytter p~ 1.1-1.6 hkg.
130 fon.øg 1976-78 er der igennemsOlI opn et ct me
rudbYlle pa 1.8 hkg for anvendelse af 0.5 kg Dcrosal
60. Forsøgene er udført under megel varierende an-



grebsgrader, og i gennemsnit har der kun været 12 pet.
angrebne planter.

I den efterfølgende opstilling bringes resultaterne af
9 forsøg i hvede. I dennc plan er Deroal60 sammenlig
net med Benlate, der imJeholder benolTl)'1. MidJel Del
sene svarer nøjagtigt til Derosal 60, blot er Delscnc
flydende. Til Debene er endvidere i et forsøgsled tilsat
Actipron, et ovcrfladeaktivt præparat. der skulle virke
forbedrende på Delsenes effekt. Præparatcl Topsin M
indeholder thiophanat.

Bekæmpelse af [odsyge (54)
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Til bekæmpelse af fods)ge er nellennævnte midlcr p5
markedet. og kemikalieprisen pr. ha har været følgen
de: Benlale 90 kr.. Dcrosal fiO 90 kr. og Topsin M 73
kr.

3. Meldug i korn.
Enkelte nye t}'per af svampemidler har i 1978 været

prøvet mod meldug. Midlerne har alle værel udsprojlct
på byggens ..tadium 6-7 efter Feekes skala (se side 54).
s\'arende lil tidspunktet omkring 15. juni.

I følgende opstilling bringes resultaternc af 10 f{)r~g.

pcl. SirA angrcb af
kn3."~kc:fod~}gc

v. anllr"g juli anlæg Juli

hkg kcrnc
~vage Slzrh
angrcb angrc"

1978 9 forsog ,.. H

Ubchand1. 8 18 35 22 54,7 48.9
Dcrosal 60 0.5 I-g 3 6 0.5 2.0
Bcnlate 0.5 kg 4 7 0.7 2.0
Delsene n. 0.61 1 6 0.5 1.8
Dclscne n. 0.61 +
Actipron 5.0 l 4 4 0.0 1.5
Topsin M 0,5 kg 1 8 0.9 2.1

197fr78 30 forsøg
Ubchandl. 52.4
Derosal 60 0.5 1-& l,~

Benlatc 0.5 kg 1,7
Topsin M 0.5 kg 1,2

Og~å i denne forsøgsrække har der været arealt=r med
ringe angrcb af knækkcfodsygc. 15 forsøg blcv der gen
nelll~nitligl ved anlæg konstatere! tl pct. knækkefodsy
ge, mcdens der i genncm~nit af 4 andre forsøg blev
I-onslateret 35 pc!. angrebne planlcr. Ved hØM blev der
kon~talerel nogenlunde S3nlllle angrebsstyrke, hen
holdsvis 18 og 22 pet. i de 5 og 4 forsøg. I de 5 forsøg
med den lave infektionsgrad er dcr ikkc dcn More for
skel imellem de 5 midler. I gruppen mcd de 4 forsøg har
blandingen Delsene flydcnue + Actipron haft en lidI
bedre effckt overfor knækkcfodsygesvampcn end ue
øvrige 4 midler. Udbyllernæssigt har dc 5 midler virket
ens, og der er ikke nogen forskel mellem blandingen
Delsene + AClipron og de øvrige midler.

I 30 forsøg siden 1976 er midlerne Derosal 60. Ben
latc og Topsin M afprøvet. Midlerne har \'irkc! re! ens
med cl merudbyttc på 1.2-1.9 hkg.

I denne forsøgsserie har der i 1978 endvidere været
to forsøg i rug efter ovcnnævnte plan. I forsøg nr. 429
blev der konstalerel 26 pcl. knækkefodsyge i juli. og der
er opnået merudbYllcr på 1,3-3.5 hkg kerne. I forsøg
nr. 2423 blev dcr konstatere! svage angreb i forårcl,
medens det ikke var muligt at konstatere knækkefods)'
ge i juli måned. I delle forsøg blev der opnåct mcrud
bylter på 4,6--5,8 hkg kerne.

Bekæmpelse af k"ække/odsyge bør ku" foretages pd
arealer, hmr tier omkri"g /. maj fi"tles mi"dst 15-20
pct. angrebne pftmrer.

Sprøjming mod meldug; byg (56)

Kalalt.ler for hl,
meldug h'rne

1~78 fOIJ fO/I
Ubchandlet 2 49,0
Calixin 0.7 l l 1.7
Saprol 1.0 l l 1.1
Persuloll 1.0 l l 2,8
Baylcton 150 EC 0.5 l l 3,4
frimidal (El 228-9 0.5 l l 3.2

tSI) 1,1

1977 hf, hf,
Ubehandlcl 4 47.3
Caiixin 0.7 l l J.7
Saprol Lill 2 1,1
Persulon 1.0 l l 3.1
Baylcton .05 k~ I 3.7
Trimidal (El 128-9)0,45 I l 3.0

tSD 1,9

1976 :! r) 2 I)
Ubchandlet 6 38.0
Calixln 0.7 l 2 4.7
Saprol 1.5 I 3 4.~

Persulon 1.0 l l 6.7
Trimidal (El 22M-Y)0,4 I l 7.5

I samtlige forsøg er der fundet meldug omend i meget
svag grad, og I gennem<;nit er melllugkaral-Icren 2 i
usprøjtcl. Efter anvendelse af samtlige 5 sprøjtemidler
cr der opnået en ensartcl virkning med en gcnuem
snilskarakler på l.

Uubyltemæssigt er lkr opnået det laveste merudbytte
efler Saprol. 1, I hkg, Cl mcrudo)'ttt:. dcr er ~Iati:-.ti:..k

sikken, idel det falder sammen mcd LSD-værdien. Ef
ter anvenucl~ af Calixin er der opnået 1.7 hkg i Iner·
udb)'lIc. De øvrige 3 midlcr har bevirke! el mcrudb)'ue
på omkring J hkg. Disse 3 midler er endnu ikke mar
kedsførte.

I 1977 er der for de samme midler opnået en Ilbva
rende virkning på melduggen !',amt merudb)'ller af
samme størrelsesorden og ligetedes 'itørst merudbytte



19786 forsøg
Ubehandlet 2 46,8
Calixin 2 spr forår O 1,6
Bayleton 2 spr forår O 2,1
Bayleton l spr eft.år O 3,5
Bayleton+ I spr. cft.år+

Calixin 2 spr forår O 2,8
Bayleton I spr efl.år +

2 spr forår O 2,7

I vinrerbyg er melduggen søgt bekæmpet ved gentag
ne sprøjtninger efterår og forår med midlerne Calixin
og Bayle[on.

Erterårsbehandlingen er udført i løbet af november
måned, medens forårsbchandlingerne er udført om·
kring 15.-20. april og en måned senere. I løbet af
vækstperioden er der givet karakterer for såvel meldug
som rust. og i opstillingen er anført karaktererne om.
kring l. juli. rsamtlige forsøg har der været meget svage
angreb af meldug og rust i hele vækstperioden. De for
skellige behandlinger har givet samme effekt overfor
meldug. Angrebct af rust har været upåvirket af be
handlingerne.

Bekæmpelse af meldug og mst
i vimerbyg (58-59)

for midlerne Persulon, Baylcton og Trimidal. Det bør
bemærkes, at Saprol i 1977 og 1978 har været anvendt
med l I pr. ha, og i 1976 med 1,5 l, der er den aner·
kendte dosering.

I den eherfølgende opstilling bringes resultatet af 7
forsøg, hvor Calixin er sammenlignct mcd Milgo E.
Midlerne indeholdende svovl-thiram enten som emul
sion eller pulver er ikke systemiske. hvilket også gælder
præparatet BTS 40542.

Sprøjl1litlg mod meldug i byg (57)

Karakter fOl hkg
meldug kerne

19787 forsøg 6 (s.

Ubehandlet 4 45,1
Calixin 0.7 I 1 1.4
Milgo E 1.0 l l 1.J
Midol svovl-

thiram emulsion 3.0 kg 3 1,2
Svovl-thi ram pulver 2.0 kg 3 1.0
BTS 40542 2,51 I 4,0

LSD 1,3
1977 2 forsøg
Ubehandlet 6 41,9
Calixin 0,71 3 4.7
Milgo E 1,01 2 3.8
Svovl-thir. emulsion 3.0kg 2 3.7

72

K.raJrUr f,a. 111
mfldug 1"\I~1 hka ktmc:

I denne forsøgsserie er der konstateret noget mere
meldug end i foregående serie. 1 6 forsøg er der i gen
nemsnit opnået karakteren 4 for angreb af meldug.
Midlerne Calixin, Milgo E og BTS 40542 har alle ned
sat karakteren til l. hvorimod svovl-thiram midlerne
ikke har haft en tilstrækkelig effekt.

Efter anvendelse af Calixin er der opnået et merud
bytte på 1.4 hkg, hvilket er lige over den fundne
LSD-værdi. Midlerne Milgo E og svovl-thiram har vir
ket ens, idet der er opnået ca. l hkg efter behandlingen.
Størst virkning er der opnået efter anvendelse af midlet
BTS 40542, idet det har bevirket et merudbytte på 4,0
hkg.

l samarbejde med Statens plantepatologiske Forsøg
er der udført en del forsøg med bekæmpelse af meldug i
tilknytning lil de arealer. h....or der har \'æret dyrket
vinlerb}'g.

Hvor der har været behandlet med 2 sprøjtninger
med Calixin om foråret, er der opnåct et merudbytte på
1,6 og for de to tilsvarende sprøjtninger med Baylelon
er der opnået 2.1 hkg. StØfS! merudbytte er der opnået,
h\'or der kun har været sprøjtet om efteråret med 0.5 I
Bayleton. Hvor cftcrårssprøjtningen har været supple·
ret med 2 forårsbehandlinger, er der ikke opnået større
merudbytte end vcd den ene efterårsbehandling. De tre
behandlinger har givet samme merudbytte, 2,7-2.8
hkg.

Forsøgene gentages.

l tilknytning til vinterbygarealerne har der været an
lagt forsøg i vårbyg for at søge fastlagt sminctrykket af
meldug og rust. Vinterbyggen har været sprøjtet 2 gan
ge. Resultatet af 9 fOfS0g på Øerne og 12 i Jylland
fremgår af følgende opstilling.

Bekæmpelse af meldug og ruSI i byg i tilkll)'ltIi/lg til vimerbyg (6()-61)

hk, kerne
Øerne J)'llaod

9 fs 12 fs

Ubehandlet l I 2 2 49.5 43,9
C<llixin + mancb IOIS 116 I I 2 2 1.1 0.7
Calixin + mancb 1/6. 20/6 O I I 2 1,1 2.5
Calixin + maneb 10/5. 20/6 O l I 2 1,8 1.9
Baylcton. .................. IO/S. 1/6 O O l 2 1.5 1.8
B...yletnn. lUi. 20lb O O l 2 2,0 3,5
Ba}lctnn 10 /5. 1'6 U U l 2 1.3 3.8

LSD 1,7
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Bekæmf'l'I.l't! af lm'Mug og mst i byg
1-3 km 1m I'i/lferb)'g (6o-hl)

Der er en tcnden... III ..tm"t mt'rudb)t1e \ed de ...cne
behandllllgstio...punktcr Der er ll-ke nogen sikker for
!>kcl lIe 1<1 midler imellem

Efter samme plan er anlagt forsøg l \-arbH: omgi\CI af
vintcrb}g. der er ~proJtet tn gang... mod 'i\ampe!>~!!'

domme.
Af de fem fOT\0g har de tre \æret placeret pj Øerne

\-ed Hofman...ga\C og I ,d...". De to n-skc forwg var
placeret p:l C1a"on ...bt>rg og O ...ergard. Kun på Hof
man'iga\'c er der fundel meldug. og her kun i sllag

I forsøgene har været anvendt blandingen Calixin +
maneb og Bayleton. Begge midler skulle have en virk·
ning mod rust og meldug. Også i denne forsøgsrække
har dcr værct mcgct svage angreb af meldug og rust. I 5
af de 9 forsøg på Øerne var en registrering af meldug og
rust ikke mulig. I 5 af dc IO forsøg i Jylland blev der
ikke registreret meldug. men i alle forsøg blev der fun·
dct svage angreb af rust.

To behandlinger den IO. maj og t. juni med blandin
gen Cahxm + mancb har Ikke ændrct karakteren for
meldug og rust på Øerne og i Jylland. Ved de andre
behandlingstidspunkter har der været en virkning på
melduggen. mcn dct har iUc værel muligt at registrcrc
nogen \'Irkmng merfor rU'ilangrebel. Samtlige Ba}
lelon-behandlingcr har på Øernc haft en tcndens til lidi
bedre mcldugeffd.t eno Calixin + maneb. og samme
tendcns er der I dc 12 forsøg i J)lIand. Virkningen
overfor rusl har været yocrM !> ... ag.

Udb)'llemæssigt er der ikkc nogen slor furskel på de
tO midler I de9 for'iog på øerne. I de 12 forsøg i J}lIand
er der en tendens til. al de sene sprøjtetidspunlder har
givct slørst merudh)'lte ....amt at Bayleton har virket lidt
bedre end Cali),in + maneb

To forsøg. nT. t ::!·Hl (F) og ~2) (J). efter samme plan
blcv placeret 1-3 km fra cl vinterbygareal. I forsøg nT.
12-l8 p~ Hvcrnnge. F~n. blc\ dcr ikke konstatcrct mc1
dug. men der forekom nøgen rus!. I forsøg nr....25 på
Sophiendal. J)'lIand. blev dcr fundel en del mcldug og
et svagl angreb af ru:.!. Ved karaktergivning ca. I.
august har behandlingen ikke påvirket angreh af mel
dug. men dcr hl c\' fundet svag virkning overfor rust ved
de sene behandlingstid ... punl-ter med Baylclon.

.....r8~t~T CiI III
meldug rust h~G ~~rn ..
.. J F J nI 1248 nr 42.'\

hkg kcmt
K..uktcra I 8

meldug rUSI

/9783 forsog
Uhehamllct (I 3 44.~

Calixin + manch .I () ) ug I 6 () 3 0.9

Ca!lxin + mancb t (, og 20 6 O l l.:!
Calixin + munch t Oi5 og ::!O:6 II I 1.5
Ba}lcton t05ng 1(, (I ~ 3.1

Baylclon 1 6 ug :!O 6 () (I 4.-1

Ba)lctun IO 5 og ~() (I () I ).(,

19~1. ..\ rur"'lI ~II "

l:hchandlct 7 29.M

Caliun + maneb 2 ...pr 4 6.-1

Cali)'llI + lllancb 3 "pr 3 K.b

~im~lcr t3 l Il
mduuE lu~1 hlg lelllc

Dt.' tn: foro,øg er placerel pa IIO"'" og Ilofrn.ul ...ga
\-c, I (11 ......e fnr ...ug er der ikke fundel angreh al meldug. I
de Ire forsøg er der deTlmod fundct en del angreb af
ru~t. Slnr... t angrch er fundel pa l_Id..." i sorten Rupal

Dl'n tidlige hehandling mell Calixin + manch har

Ilrkæmpd.w· af mddllg i b.\l{ omgi\'('/ af
lHP"'/U!/ IlfItl'fbH: (60-61)

Bekæmp{'/se af /Ileldug i byg omgivet af
sprøjtel villlubyg (60-01)

grad_ Angreb af rust er lIerimod fundet i alle) forsøg.
men ogsfl. her drcJcr det sig om svage angreb. der kun i
mcgct ringe grad cr påvirket af de to sprøjtningcr.

B1andingcn Cahxin + muneb har ikke på\'irket ud
b)tlel. hvorimod der er merudb)IICr på 2.3-2.9 hkg
efter anvcndelse af Baylcton. Delle merudb) Ile påvu
kes i høj grad af fors"gene på Hofmansgave. hvor dcr
var anlagl to for<;"g med svage meldugangrcb og opnåel
merudb)lter fra ca. 2 til 7 hkg. I de 5 forsøg er der ikke
konstaterct nogen forskel imellem de IO behandlings
tidspunklcr mcd Baylctun.

I 1977 blev der opnået ca. ) hkg ved to behandlinger
mcd blandingen Calixin + mancb.

Efter nøjagtig samme plan er lier anlagt forsng i vår-
b) g omgivel af USprøjlct vinlerbyg.

/9785 {o"og
Ubehandlet ti J 41.3
Calixin + maneb 10/5 og 1/6 ti I 0.2
Catixin + maneb 1-6 og 20..'6 ti O 0.2
CaJixin + maneb 105 og 206 II J 0.6
Ba)lcton 105 og J 6 O J :U
Baylcton 1/6 og 20/6 O O 2.9
Ba~ leton 10,5 og 20 6 ti O 2,1:1

t911..\ fn~& 20 ti

Ubch,lIldlct , 34,0
Cal1xin+maneb 1 spr 4 1.2
Calixin+maneb :! ..pr 3 5.3

60A '1.3

0.5 1.7

L! 2.)

1l.7 35
-;-0.6 2.1}

1.9 J.O
2.3 .1.5

I
I
ti
II

191R r~ 11I 12J!lIF)
ogJ2!>(J1

Ubehandlct ti ,
Calixin + manch

10/) og lIn ti ,
Calixin + maneh

loog20(' o ,
Calixin + manch

III ) og 211 6 ti 5
Ba)leton IO:) og I 6 O ,
Ba) leton I 6 og 2(1 (-, ti ,
BayleTon 10-5 ug 206 ti ,



ikke p~virket angrebet af rust. Ved de senere hehand.
lingstidspunkter har blandingen bevirket en nedgang i
angrebet. To sproJtninger med Bayleton har i alle led
bevirket et lavere rustangreb. og bedst effekt er der
opnået ved de sene sprøjtninger i juni.

Udbytlcmæssigt er der efler amendelse af blandin.
gen CalIXin + maneb opnået ct lille merudbytte på
1,0-1.5 hkg. To ..prøjtninger med Baylelon har bevir.
kel et merudbytte på 3.1-5.6 hkg. SIØrst merudbylte er
opnået eher sprøjtning d. 10.:5 og 20:6. I 1977 er der
med to sprøjtninger med blandingen Calixin + maneb
opnået et merudbyllc p 6.4 hkg.

Til det store antal for"l"g vedrørende smiltdare af
meldug og rust \'ed dyrkning af vimerb)'g har BOlanisk
afdeling ved Statens plantepatologiske Forsøg følgende
kommentar:

- trods ringe forekomst af mddug og rust har sprøjt
ning af \'inlerb)ggen betydelig virkning på sprednin
gen af disse to sygdomme til \' rbyg.

- usprøjtet v rbyg nær spTOJtet vinterb)'g havde bety.
delig mindre angreb end tilsvarende parceller nær
usprøJtet vinterb)g.

- hvor al vinterbyg var sprøjtet. viste fur'iØg med
sprøjtning i nabovårbyg udslag for behandling. An
grebene af meldug og rust var dog generelt megcl
svage. og det har ikke været muligt al findc en indgå
endc sammenhæng mellem angreb~grad og utlhyllC.
nivcau

- der var en tcndens til lidt bedre virkning af l3a)'leton
end af blandingen CaJixin + manch.

- de tidlige sprøjtninger har virket svagest. hvilkel kan
sk)'ldes dc usædvanlige vejrforhold i 1978.

- udslagene for sprøjtning mod mcldug og rust i 1978
var beskedne i vintcr· og vfirbyg.

4. Akssygdomme i hvede.
Ofte forekommer lier forl>kelJige svampe på hvede

akset omknng hvedens høsllidspunkl. For nærmere al
undersoge ..ådanne <;vampes eventuelle økonomiske
Oet)dnmg er der I 197 anlagt forsøg cher to planer.

ReSultatet af S forsøg fremgår af opstillingen

11t'I..tl'mpe/sC' af akJngtlomme i III'ede (63/

Pet ah
\' hø)1 med hkg

Se-p1ona nod ~eflK"

/9788 forsog
Ubehandlet I~ 61.8
Maneb 70 1.85 'g lo O.~
Dcros.11 6() 0.35 'g IR 0.6
Dclscne \1 ~.()O kg ,. O.~
PLK·Yondncarb J.50 'g II 0.8
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I dcnnc plan cr anvendt lidt andre doseringer end
normalt anbefalet. De anførte doseringer er valgl såle.
des. al den udbragle mængde pr. ha af de virksomme
forbindelser er nogenlunde ens. Af mancb er anvendt
1.85 kg pr. ha af en 70 pet. handelsvare, hvilket svarer
til 1295 g virksomt stof pr. ha. Af Dcrosal 60 er brugt
350 g pr. ha. svarende lil21 Og carbendazim. Delsene M
indeholder både maneb og c3rhendazin. og 2 kg pr. ha
s\'arer til 12 O g maneb og 200 g carbendazim pr. ha.
Yondoc3rb indeholder udover maneb og carbendazim
ogsj zineb. I de 3.5 kg er der 1295 g mancb. 210 g car.
bendazim og 1575 g zineb.

Forsøgene er sprøjtet efter hvedens skridning. sva.
rende til Feekes skala tO.I-IO.5, hvilket i 1978 faldt
sidst i juOl. Ved høst er der udtaget aksprø\'er og ind.
sendt iiI Botanisk afdeling \'ed Statens plantepatologi
ske Forsøg lil videre undersøgelse.

I 6 af 8 forsøg er dcr fundet Scptoria nodorum i de
undcrsøgte aks. i gennemsnit 16 pet. angreb. De fire
3m'endle midler har ikke påvirket svampeangrebet
nævnc\ærdigl. Ligeledes er der ikke opnået noget sik
kert merudbyttc ved sprøjtning med de fire midler.

I en anden plan er afprøvet fire midler til samme
formål. og resultatet af 4 forsøg fremgår af opstillingen.

Bekæmpelse af akssygdomme i hvede (62)

pcl aks
y M$I med hlg

Scpcoria nod kerne

1':)784 forsøg
Ubehandlet 6 61.5
Maneb 70 2,0 kg 6 0,6
Calixin M 4.0 kg 4 1,4
Daconil F 1.5 I 3 0,9
Baylcton 250 Fe 0,51 5 ~0.2

Af maneb er der anvcndt 2,0 kg af cn 70 pc!. han
delsvare. svarende til 1400 g aktivt Slof pr. ha. Calixin
M er anvendt med 4,0 kg pr. ha, svarende til den
mængde virksomt stof. der findes i 2.0 kg Maneb 70 og
0.5 I CaJixin pr. ha. Daconil F indeholder chlorthalonil,
meden~ Bayleton lOdeholder triadimefon. Forsøgene
er sprøjtet på stadium 10.1-10.5. I de aksprover. der er
Indsendt lil St8lens plantepatologiske Forsog, er der
kun fundet Septoria nodorum i de tre af de flIe forsøg. i
gcnnemSl1l1 6 pet. angreb. StØrsI effekt overfor septoria
har der været vcd anvendelse af Daconil F. idet angre.
bet er ble\'et hah'eret fra 6 pct. lil 3 pet.

Kun efter am'cndelse af Calixin M er der opnået en
mindrc udb) nestigning på lA hkg. svarende til 2 pet.

I begge planer er der således ikke opn.Aet noget næv
neværdIgt udslag for behandlingen. En af årsagerne
hcrtil kan være vCJrforholdene i juli-august samt det
ofte meget lange tidsrum mellem sprøjtningens udfø.
relse og h"~t af forsøgene. i flere tilfælde et tidsrum på
~-4 måneder Forsøgcnc er høstet i tidsrummcl 22.
auguM til ~6. september.
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8l'l..æmpl'!w uf bludlu!> I b\g (7!;

~a'll\,;l(~, j "ladlu~ IIlg
~'a !H t> ca !~ t> ca q 7 lCfllC

19784 fun"K
Ubehandlel ) ~ ) 49,8
Sumithlon I.U I " l 1.6
Cronelon 1.01 2 LO
Pinmor G n.25 I.. g l lA
PLK-Penlleap-fl-l 2.0 I O ~.5

De sene..te år er der I..nmmct n~ e nudler på marl..edet
III bekæmpel!le af blad lu... og nere Il)t' t) per er på vej. I

den følgende op.. lllling hnnges rcwltaternc af 4 forsøg
med bl.a Croneton og Pirimor G. Di..~e tu midler er
udprægede bladlu...emidler. og skulle være skånsomme
overfor en række insdtCT. der lever af bladlu.. og hlad
luselarvcr. PLK-Penllcilp-M er cl nyt ikke markedsført
middel ;If parathiont) 1)C1l. Midlet er formuleret som
meget små I..u~.ler I en vandig oplo<;ning. Disse smd
kugler. 311 mlcron i dlilnlClcr. er nmgivet af ct lag poly
mer, og midlet angive .. ,Il være mindre giftigt end al
mindeligt parathiotl.

Ubehandlct ) -l 43,6 6-1,9

Fenilrolhion l.OI U U 3,-1 l.1
Dccis (1.3 I U O 1.3 - 1.2
Sumicidin 20 EC o.; I O O 2.'J ";'1>.9

Fkamel 0.5 I O O 2.6 ~ 1.9

Bekæmpe/u af bladlllf l b\'g

men mcd en svag tendens til en ..t1gning l bladluse
bestanden dter anvendelse af Sumithion og Croneton.
Efter anvendelse af PLK Penneap-M er der ikke fundet
bladlus p~ dette tid!lpunkt.

Der er opn et en mindre sligning i udb)lIel p!t
1.0--1.6 hl..g I..erne efler anvendelse af eroneton. Pi ri
mor og Sumilhion. Storst merudb)tlc er opn et efler
anvendcl..e af PLK-Penncap på 2.5 hkg. svarende til 5
pet. stigning i udbytlet

Rel.æmpt>!!I(· {lf bladhu l h.\K (73'

Til bcka:mpei'>t.· af hladlu" i korn allvendc~ hovedsa
geligt par'lthlon, FcnllTnthlon - ct middel af nundre
giftighed end parathion - har ....ærcl pro"cl i II for""g l
byg i 1978 Rt.'~uhatl·t af fmsøgene fremgår af følgende

opslilling

I den følgende o~lllllllger gengi\'cl resultaternc af to

forsøg, hvor der er afprø\'et tre nye ...kadedyr"imidteT.
Midlerne Sumicidin ng Deeis kan henføres lil gruppen
'i~nleli<:kc p~rctroider Di~ midler ... I..ulle ha\'e en be
t)delig la\cre giftighed end paralhion

K...lttl fot' hl, ~C'rlM'

blaiJlu~ IS 1
f~ liD Is 21;11 Is 112.\ I~ 2116

I de IO for<;"g har der være! en del bladlu"ieangreb.
Dc tre Il\e midler har været effektiVt' o ....erfor bladlu!lc
ne. og c~. 2 uger efler behllndlingen blev der lUC fun
det biaJIu...

Dcr er opnnet varierende mcrudnyltcr i de to for"'1g.
I forsøg ilT. 1123 med ct lavt udbyllcnivcau. cr dcr
opnået ..il..rc ulh.lag fur an ....cndebc af Fcniuothioll. Su
l1licidin og t--kalllCI. I forsøg nr. 217K ved et højt ud
b)'ltcnh·eau. er der ikke opnået sil..rc udslag for sprøjt
ningen.

Fn ud\ Ldel afprø\ning af dic;se nudler oor fmctagc.. l
de I..Ollll11cndc :\r

Intel angreh.
På under lU pet af stråene mindre end 5 hladlu...
pr Mru.
Pa mer I() pc!. af str3ene mindre end:; bladlu!l
pr sml eller r..~ ..Irf! med 5-25 bladlus I kolonier
pr .. Ir':~.
p:,\ mange Slri\ 5-·~5bladluspr slråellerfhlrå med
5-125 hladlu.. I I..nlonier pr Slrå.

Pil mange std mere end ~5 bladlu~ pr. ~trå.

Slærl..t udbredt illlgreb.

6

U
1

S
1ll

S, Bladlus på korn.
I 1976 og 77 fordum krafl1gc angreb af bladlus l

kornmarkerne. I llJ76 var del bygmarkerne. der bic,'
angrebet. og i 1977 ho\'cd~ageligl h\'cdemarkcrnc.

I 1978 !..unne man allerede sidst i maj og først i juni
finde de rorste vingede bladlus i b)gmarkerne. På grund
af vejrforholdene fil.. angrebet Imidlertid ikke den store
og vold"ummc udbredelse. som en s.å tidlig ~Iart af et
bladlusangrcb oftc belinger. I h,cdcmarkcrnc konsta
leredes fa og ubcl)dcligc angreb.

I forhold lil tIdligere ~r er der 111 forsøgene i 1978 i
..amarbejde med Zoologi~" afdelmg \cd Staten" plantc
patologisl..e Forsog la\'C1 en Il) "araklcrskala lil "urde
nng af bladlusangrebene Skalaen har ((tIgende \ærdier:

For~,",genl' er spTOJtet mellem 19 og 23, juni. og pa
behandhng!llidspunklel er beSlanden af bladlu~ bedømt
i gcnnem~l1It til 7 Tre dage efter sproJlningen er for.>0
gene igen bedomt. og ubehandlet er vurderet lil 9 i
gennemsnit. Som <;landardnuddel er all\endl I liter
Sumithum 5<1. Delte llllddel har formået al fJcrne alle
bladlu'i fra I..nrnplanlcrne. hvorimod der har \æret en
kelte tilbage efter de tre andre mIdler. Knapt tre uger
efter behandlingen er forsøgene Igen bedømt for blad
lus. og I ubehandlet er der en mllldre tilbagegang af
anlal bladlu'i. Samtligc nudler har foma! en god effekl.

t..ar .. ltC'1 1<11 bl3dlU'1 h.,
~"i t> " 1H~ l<:rn~

197~ II for.w/{
11 k >I, hf,

Ubehandlet 6 ; 3 51.2
Fenitrothlo~ 1.1I I 156 n " I -l.l

Femtrothion l,n I 256 ; n l 2.0

FCnilrOlhion 1.0 I 5'7 ; " n n.s
LSI) l.!



Ved forsøgenes anlæg ca. 15/6 er blad lusebestanden
vurderet til 4. Vell en vurllering 25/6 er der ingen
bladlus efter sprøjtningen den 15/6. Ved bedømmelsen
den 1017 er angrebet af bladlus i tilbagegang i usprøjtct.
Ocr er konstateret svagt begyndende angreb. hvor der
har været sprøjtet den 15. og 25. juni. Efter sidste bc·
handlingstidspunkt i juli er der ikke fundet bladlus.

Udb)'uemæssigt er der størst udslag ved bchandlin·
gen den 15. jUni med et merudbytte på ca. 4 hkg. For
hver 14 dage sprøjtningen mod bJadJus cr udsat cr mer·
udbyltet halveret i forhold til merudbyttet ved den
nærmest foregående sprøjtning. En behandling mod
bladlus j juli har i 1978 ikke været nogen okonomisk
fordel.

I h\'ede har der været anlagt to forsøg. nr. 1932 og nr.
3140. efter samme plan. I disse forsøg har der været
yderst svage angreb af bladlus i aksene, og bekæmpelse
har ikke bevirket noget merudbytte.

I afsnittet om korndyrkning er der på side 35 omtalt en
forsegsserie vedrørende produktionssystemer for dyrk·
ning af vintersæd. I gennemsnit af 90 forsøg er der ikke
opnået noget udslag for bekæmpelse af bladlus med en
sprøjtning med I liter Folithion 50 pr. ha.

I tabel 74 i tabclbilaget er der foretaget en opstilling
af forsøgene efter udsprøjtningsdato. Et sammendrag cr
vist i følgende opstilling. hvor forsøgene er inddelt i
IO-dages intervaller. Af de 90 forsøg har de 52 været
anlagt på Øerne og 38 i Jylland.

Bekæmpelse af bladlus i villterhvede (74)

Udb)ue og merudb
h~g kellie pI ha

uden lIled
skadedyrs· ~kadedy~.

middel middel

52 forsøg /978, Øerne
Sprøjtet 13.-20. juni 20 (s. 68.6 -;-0.8
Sprøjtet 21.-30. juni 22 fs. 66.1 0.6
Sprøjtet 1.-10. juli JO fs. 50.6 0.1

JR forsøg /978. Jylland
Sprøjtet 13.-20. juni 12 fs. 46,5 0.9
Sprøjtet 21.-30. juni 16 fs. 58.9 -;-0.9
Sprøjtet 1.-10. juli IO fs. 50.6 0.1

45 forsøg 1977. Dune
SproJtct 11.-20. juni 1ij fs. 69.1 5,.1
Sprøjtet 21.-30. juni 9 fs. 53.0 6.~
Sprøjtet 1.-10. juli 18 fs. 61.8 2.7

2/ forsøg /977, J)lIand
Sprøjtct J 1.-20. juni 3 fs. 70.5 3.0
Sprøjtet 21.-30. Juni 6 fs. 60.7 2.1
Sprojtel 1.-10. juli 12 fs. 60.5 1.9

6 forsøg /976. Oen/e
SprcJt~t 11.-20. JUOl 2 f!'l. 6~.:!: 1.8
Sprøjtet 21 -30. JUOl 3 fs. 5 ,.I ~.8

SprøJtct I -IO. Juli I fs. 61.6 7.3

I I 97R er dcr h\crkcn pa Øerne eller i J)lIand opnået
merudb) tter vcd bd..æmpelse af bladlus i \' interh1;edc.

76

Bladlusene i vinterhvede har således ikke været af øko
nomisk betydning i 1978. l de to foregående år er der
opnået betydelige merudbytter ved en behandling.

I vinterbyg har der ligeledes været udført forsøg
vedrørende produktionssystcmer. I gennemsnit af 20
forsøg i hele landet er der opnået 0.6 hkg kerne for en
bekæmpelse af bladlus i vinterbyg ved sprøjtning med I
liter Folithion 50 pr. ha.

B~J..trmpt>/st> af bladlus i vinJt'Tb)g (75)

UdbyIle 0& ~nadb

hk, kerne pr tla
udefl ~d

5kadedYB- d:ad~d)'n.-

middel mKickl

12 forsøg 1978. Otmt>
Sprøjtet 2.-7. juni 6 fs. 62.1 0.0
Sprøjtet 21.-22. juni 6 fs. 68.6 0,4

8 forsøg /978, hl/and
Sprøjtet 1.-6. juni 8 fs. 41.1 1.2

På Øerne er der iah udført 12 forsøg. Der er ikke i
disse forsøg opnået noget udslag for bekæmpelse af
bladlus i vinterbyg. I de 8 forsøg i Jylland er der et
mindre udslag på 1.2 hkg.

Bekæmpelse af bladlus i hvede viste sig i 1978 ikke at
indebære nogen økonomisk fordel. I byg har det trods
en ringe forekomst af bladlus - i nere egne af landet _
været god økonomi ved en sprøjtning mod bladlusene.
En sprøjtning mell I I Fenitrothion pr. ha kan gennem
føres for ea. 40.- kr. til kemikalier + 65.- kr. til ud.
bringnillg. iall ca. 105.- kr. pr. ha. svarende til ca. 100
kg korn.

Arels forsog ændrer ikke på de hidtidige ,emingsfinier
for bekæmpelse af bladlIIs. / hvede bør bekæmpelsen af
bladlus foretages efter fuld genllem..skridnillg. normalt i
sidste JO dogn af juni.

/ byg bor bekæmpelse afbladlus Ildføres i tidsrumm~t
ca. R dage for skridning, men ikke senere end 8 dage
efter fuld gt',,,,emskridlling.

6. Bekæmpelse al kornbladbiJIens larve.
Kornbladbillens larve kan optræde i stort anlalog

afraspe bladkodet p bygbladenc, sA marken kan f et
pcrgamcntagtigt udseende.

t forsøg nr. 1886 er der foretaget to sprøjtninger med
parathion henholdsvis 2. Juni og 15. juni. Ved en optzl
Iing af laf\'cr sidst i maj ble\' der fundet 5 larver pr. 10
planter. Ved en tælling den 2. juni blev der fundet 8
larver pr. IO planter. og ved optzllingen den 15. juni
blcv der konstatercl 9 larver pr. 10 plantcr. Angrebet
har således 1;<rrct under udvikling de første I~ dage af
JUni. Behandlingcn med parathion havde en særdeles
god effekt overfor kornbladbillens larve. Efter behand
ling den 2. juni blev der opnået 3.0 hkg i merudbytte og
cher behandling 15. juni blev der opnået 1,5 hkg i mer.
ud b) tIe
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S,'umpe- og skudt'd) nhi"kæmpf!be i Jm'de (64-66)

F...hlh,un

",
rnaocb

~.~ 19 I
Cah.'1l1
(I~I

~.2 4.4
1.9 4.7

1.9 5.2
lU 1.3

1. I 4.7
1.8 3.5

2.0 4.1

MlIllch
!.~ kg t
CaliJl111
n.~ I

1.1
0.0

0.2 2.6 4.1

I " O
4 4 I
1.0 4.0 4.8

CaliKill
o.~ l

Udh) Ile og OIl'ruJlJ)llc hl~ kerne
SprllJ1Cl .1 g~n gI: Oll:d

I l fs. 56.3
LSD 1.7
6 fs. 2
6 fs. 4

12 f... 47.K
I.S/) J.5
10(." 3
ICI h. I

2-4 f... 51.0
24 f\. 56.1

::!S f.. 46.~ 0.6
::!(I fo;; 33.4 ~n.1

ti3 fl>. 50.3 0,7
56 r,. 46.2 0.1

119 fs. ~M 05

\lcldug.
Rladlu...

J}lIand.

f>,kldug.
Dladlus.

1977
Oerne.
J)lIand.

1976
Øerne.
J}lland.

1976-78
Ocrnc.
J,lIand.
,'Ide

landel.

1978
øerne.

I de 6 for'mg p øerne. hvoraf 5 er placerct på SJæl
land og l på Fyn. er dcr uden sprøjtning opn et 57.5
hkg hvede pr. ha. Tre spmjtningcr med Benlalc på
ovennævnte datocr har ikke bevirket nogct mcrudbylle.
En behandling med Benlate + m.meb på tJe ..amme
lid..punklcr har forhoJcl udb)llct med 1.7 hkg. Er der
III denne blanding tilsat Ililer Folilhion 50 pr. ~proJI

Iling. er rnerudh)"lIcl faldcllil1l.9 hkg. I disse forsøg har
dcr \æret et meget svagt angreb af meldug. Derimod
har der \Cl'rd en del bladlu", før'ite halvdel af juh. Hvor
der llke har 'ærCI bekæmpet bladlus. cr gi\Cl karakle
ren 3. Ilvor der har \'æret all\'entJl J gange FolilhlOn. er
der opn el karal..leren I.

I de 6 j~s}..c forsøg. alle placeret i Ostj}lIand. er der
uden ~proJtlllng (lpnåel et udb>"e på 55.6 hkg lerne.
Dcr er ikkc opnåct noget slUcn udslag eher nogen af
tJe tre behandlinger. I de ti forsøg er der observcret
mcget svage angrcb af meldug saml svage angreb af
bladlus.

Del er første :'Ir. der II..I..e cr opnacl sikre udslag af
nogen af behantJlingerne. I 1976 og 77 er der opnåel
«'-8 hkg kerne for trc behandlinger med Benlate + ma
neb + Folilhion s,h"ei på Øerne som I J~ Hand. I gen·
ncm<;lllt er der p3 Øerne i de tre år opnåel 3.7 h"'g for
3m endelse ~If s\'ampemidlcr og 5.3 hkg for bådc svam·
pe. ug \kaJcdyrl>hekæmpcbc. I Jylland er de tilsvaren
de lal 3,1 hkg og 5.5 hkg.

I hyg har der være r udført 1 I for~lg på Øerne og 12 i
Jylland. SOIll I11cldugmidtlel cr i byg <uwendt 0,5 I Ca
llxin pr. ha. og dc tre !ipmjlningcr har fundet l>ll'll <:a.
2.6. 20· 6 og 2,7.

SI'all/pe- og sl..adedyrshl'l..æmpei.H! I 1}I'g (67-69)

"laoch
!.~ kg ...
Bcolalc
lU 19

BeolalC
OJ l~

L:db) 1I1: O! mnudb)HI: hl~ kC'loe
Spr0Jll:l J p011: Oll:d

I-Olllhtoo
11+
ma~h

!.5 kg +
81:0b.11:
(l5l~

1978
øerne. 6 fs. 57.5 0.0 1.7 0.9

Mcldug. 2 (s. I O O O

BJadlm. 2 (s. 3 3 , I
Jylland, 6 (s. 55.r, 0.0 1.0 1.3

Meldug. 6 fs. I I I I
Bladlus 6 fs. 2 2 2 I

1077
øernc. 7 h. 60.2 0.9 5.2 S.3
Jylland. 6 fs. 59.2 ~0.3 2.1 6.7

1976
øerne. ti f~. 50.7 1.3 3.8 6.3
J)lIand. 6 f:.. 55.2 4.1 6.6 8.6

1976-78
Øerne. 19 [, 56.3 0.7 3,7 5.3
Jylland. IM f<;. 56.7 1.3 3.~ 5.5
Hele

landct. 37 fl.. 56.5 1.0 ,.4 5.4

1 tabellen er anfurt re ..ultatel af b forMJg på Oerne og
6 forsøg I J~ Iland i \ interh"cdc. III hekæmpelse af fore
lummende svampeangreb er anvendt Benlate og ma
ncb. Benlale er \'Irl~uml overfor forskellige s\ampe,
bia knæl..lcfodsyge og meldug. medens maneb udmer
den s\ampedræbende \ Irkmng ogsa har nogen mangan
effekt. I 1977 og 78 er der anvendt 0.5 kg Benlale pr.
sprøjtning. medens der i 1976 blev anvendt I kg Ben·
late ved h"er sprøjtning Folithion 50 indeholder som
virksom forbmdelse fCllItTOlhion og anvendes som ska
ded) rsmiddel. Forsøgene er bicvel sprøjtet 3 gange ca.
d. 2515. 1:\16 ug 27/6.

7. Bekæmpelse af svampe og skadedyr i
korn.

På tredje år er der ullfmt for~og til bel)sning af. hvad
dcr c'cnluelt I..an opntts ,ed cn syslcmalisk behandling
af hvede- og b)gmarl..cr mod planle~}gdommeog ska
dcd)r. Ligeledes søges bcl)'st. om der cr cgne, hvor
wampe..)gdnmme ug ..latJcdyr ford,ommer oftere end
I andre cgne af lande l

I el andel forsøg, nr 3135, blev der ligeledes sprøjlet
mod kornblaJbillens larve. I delte fnrMlg kulminerede
angrebet i begyndelsen af juni. Behandlingen den 5.
juni bevirl..ede et merudb)'lIe på O.t'. mens behandlin
gen den 14. Juni gav et mcrudb~ltc p 1.3 hkg.

I 1977 blev der lige Ides anlagt 2 fur~'g. og der blev
(lpn et mcrudh)tlcr pa :! III ca. 5 hkg for en bekæm
pelsc af larverne.
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SI'wrtpe- og skacledYTJbekæmpeJse i byg (70--71)

Der har været am-endt 2.25 kg maneb og I liter pa
rathion pr ha "cd hver sprøjtning, og der er udfOr!
sprøjtninger ca. 1/6, 15f6 og 30/6.

Gennem ~rcne er der opnåel et ret ensartet udslag, i
gennemsnit 2.5 hkg i byg og 4.0 hkg i hvedc, for am'en·
dehe af tre sprøjtninger med maneb. Hvor disse sprøjt
ninger har \'æret supplerct med l eller 2 behandlinger
med parathIon. er der opn.3et et merudbytte p.3 5-6 hkg
i byg og 6-7 hkg I h\·cde.

5.1

5.7

I) &..

47.3
2.5

1973-77

Ubehandlel
Maneb. 3 spr.
Maneb. 2 spr. og maneb

+ parathion. t spr.
Maneb. I spr, og maneb

+ parathion. 2 spr.

I 1978 er der anvendt en anden forsogsplan. hvor trc
behandlinger lTled maneb er forsøgt en.tatlet af en
.. prøjtning med 0.5 [ Baylcton. Bayleton hører til de nye
s~Memisl..e midler med virlning mod en række blad- og
rustsygdommc. Midlet bringes på markedet i 1979.
Endvidere er parathion erstattet af det mindre giftige
middcl Folithion 50,

J 1978 har der været udført 6 forsøg. hvoraf 3 forsøg
er anlagt p~ Lolland-Falster, I forsøg på Sjælland og I
forsøg i Jylland. og resultatet fremgår af opstillingen.

Siden 1976 er der udfert J 7 forsøg i h\'ede og I 19
forsøg i b)g lil belysning af den skadevirkning. der I
denne forsøgspenm.le er forVOldt af angreb af skadedyr
og svampesygdomme.

Forskellen mellem forsøgsleddene. der er behandlct
med et !>vampcmiddel + er skaded)csmiddel (e) og
forsøgslcd. der kun er behandkt med svampcmidler (b)
kan tages som udtryk for den opnåede virkning af en
sk adcdyrsbckæmpclse.

Efler Ire !>prøjtninger med Calixin er der ikke opnået
noget sikkcn udslag hverken på Øerne eller i Jylland

Tilsætningen af 2,5 kg maneb har bevirket en stigning
i merudbyttet til 2.6 hkg på Øerne og 4.0 hkg i de jyske
forsøg.

Hvor der har været anvendt blandingen Calixin +
maneb + Fohthion. er der opnået merudbyucr på
·U-4.8 hkg. I de jyske for..øg er der konstateret lidt
merc meldug end på øerne. medens der p.i Øerne cr
fundet Oere bladlus end i de jyske forsøg. De anførte
karakterer for meldug og bladlus viser udmærkct O\,er.
ensstemmelse med de fundne merudb} tter i landsdele
ne.

Blandingen Calixin + maneb har i de tre forsøgsår
på Øerne bevirlet et merudbytte på 2.1 hkg kerne. Et
merudbytte. der ikke har varierct meget fra år til år. I
de 56 j)'Ske forsøg har der \læret ca. samme gennem.
snitsudslag, nemlig 1,8 hkg men med en del variation
de enkelte år Imellem.

I Ivar der ogsA har været anvendt Folithion. er der på
Øerne opnåct et merudb)ltc på 4.7 hkg i den J-årige
forsøgsperiode. Variationen mellem de enkelte år er
ikke stor. I de J)ske forsøg er der i gennemsnit af sam
me periode opn et 3.5 hkg. Mør!>t afvigelse fra delle
gennemsnit er forsøgene fra 1976,

H'-ede /976---78
37 forsøg 56.5 3,4 5,4 2.0

Byg 1976--78
119 forsøg ~8,4 :!.O 4.1 :!.I

B~hnndJel m~d

~\'ampe- +
wlImpr_ sklldedyn-

Lbrhandlel mKller mIddel
b ,

h~& mer
udb}lI~

for 5kad~

d)fSmlddel
(c-b)

Karakler ca 280
meldug bladlln hk! Lerne

19786 forsøg ". H
Ubehandlet 2 5 54.4
Ba)'lcton 0.5 I 5i6 O 5 0.6
Ba)'lcton 0.5 I 16i6 O 5 3.2
Ba~lcton 0.5 I +
Fo Ithion LO I 5/6 O 2 3.9
Baylcton 0,5 I +
FolithlOn 1.0 I 166 I 5.0

LSD 1.9

J h\ede er der i de tre forsog:~r i gennemsnit opnået
JA hl..g kerne 'cd \vampeheka-mpelse og 5..4 hkg for
behandling mcd så,:eI s\'ampcmlddel som skadedyrs.
middel. I b)g har de tils\arende tal værel .:!.O hkg for
behandling med !>vampemiddel ug·L I hkg. hH>r tier er
bchandlet med b.ldc ..vampe middel og skaded\ T"imid.
del

p~ l.olland-I-;II"'lcr har der lllrene 197:'-77 værel
udfort 1J for!tOg i bH~ og 8 for!>Og i h\ede \'cdrorcndc
plan...pmJtmng. ug rC\ultatd fremgar af fnlgcnde o~1I1

Iing

I 4 af de 6 forsøg er der konstaterel ret svage angreb
af meldug. det stærkeste angreb er konstateret på lol
land-Falster. Ligeledes er der i 4 forsøg funder angreb
af bladlus. i 3 forsøg endda ret kraftige angreb med
larakterer på 6 og 8 (se side 75).

Hvor der har været am-endt Ba~ le ton forst i juni er
der opnået god \ Irkning på melduggen. men kun et
usiHen merudbytte pa n.1l hkg. En tl!warende be
handling midt l Juni har l gennemsnit bevirket et mer.
udb) Ile på 3•.:! hlg. En til!>varende \ irlnmg er fundet l
I h forsng I 1977-7K. hvor midlet har været anvendt ca
midt i juni til bekæmpelse af meldug. i b)g (se side 71).
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Ved tilsælning af I liter Folithion ved sprøjtning først
i juni er der opnået et merudbyttc på 3,9 hkg, og ved
!:lprøjtning midt i juni cr dcr opnåel 5,0 hkg. Delte års
resultater stemmer ret godt overens med de ovenfor
refererede forsøg vedrørende pl<lnsprøjtning.

Ved hjælp afhl sprojflling med svampemiddt'1 har def
i /978 væref muligl at opmJ ca. samme merudhYlIe !Wf1/
vn/3 sprojllliflger (le foregående dr. Forsøget/p fOflsær
les, idt'( de rummer såvel arbejdsmæssige sum miljø
I1Itl'Hige fON/rit' i forhold Iii lit/ligNe års for.wg,

monteres såmaskinen og koster ca. 12~1500 kr. pr.
Sl'Imr.

9. Anvendte midler
I dc foregå~nde af!>/lil vedrørende sygdomme og ska·

dedyr er der næVnl en række midler. der er indgået i de
forskellige forMlg:.planer. Dis!>e midler er anført i tabel
e i alfabetisk orden efter midlernes handelsnavn ellcr
fors~gsnavn, og entlvidere er anført den virksomme
forhindeIse.

Tabel e. Am'endle midler mod s)'gdomme og skaded)'(
8. Bekæmpelse af skadedyr i sukkerroer.
I samarbejde med De danske Sukkerfabrikker AIS er

der i 1978 udført forsøg med skadedyrsbekæmpelse i
sukkerroer. Skadedyrsbekærnpclscn er dels forctagct
på traditionel vb ved sprøjtning efter behov med egne
de midler, dels ved anvendelsc af granulerede insektici
der. Insekticiderne er udbragt samtidig med roernes så
ning med spccialud!>lyr. og der er senere i roernes
væk'asæson foretagel forebyggende sprøjtninger ca. 9.
og 27. juni.

I forsøgene nr. ofl5, 2057,2094,2786,2934 og 2935
er rocfrøet dobbcltbejdsel. hvilket vil sige behandlet
med thiram og Mesurol. I fnrhindcbe med såning er der
anvendl følgende granulater. Vydate, 7 kg. Curcl.lerJ
Fllradan. 12 kg og Temik med 7 kg pr. ha.

I forsøgene forekom der en Jel angreb af både thrips
og bcdeOuens larve. Hvor der har været behandlet med
granulater, var angrebet af di~sc skadedyr svagere, end
hvor der er foretagel traditionel sprøjtning efter behov.
Ved optællinger af bedclus i juni hHr det ikke "a'ret
muligl at konstatere nogen effekt af de anvendtc gra

nulater.
I de forsøgslcd, hvor der har været anvendt sprøjtning

efter hchov. har del i 1978 værel nødvendigt al anven
de gennemsnitligl I sprøjtning llIed paralhion og 2
sprøjtninger med blandingen MCla4Systox + parathion.

Har der ...-.cret anvendt granulater, Curaterr og Temik.
efterfulgt af 2 sprøjtninger med hlandingen parathion +
Mela-Systox cr Jer i gennemsnit af forsøgene opnået I
pct. udbyltesllgnmg i forhold til sprøjtning efter behov.
Anvendelse af Vyd,lIe har hevirket 2 pC1. lavere ud
hyltc end hehov:.prøjtning.

lårels fors"g har der ikke været stor forskel i udbyt
tel efter anvelH.lcbe af de 3 granulater. sammenlignet
med behovsprøjlmng. Pri:.mæ!>sigt var der nogen forskel
metatIerne imellelll. Granu1<lIanvendclse var 11978 ca.
150.- til 210.- kr. dyrere pr. ha end behovsprøjtning.
Anvendelse af granulater vcd roernes såning kan be
tragte!> som en art forsikring mod angrcb af skadedyr
vcd og efter roernel> frem~pirillg. Granulawnvendelse
kan erstattel højst 2 almindelige :.prøjtninger mod ~ka

dedyr.
Priser på de kcmikalier. der cr anvcndt udover bejds

ning. har været følgende: Parathion 18.- kr. pr. I og
~'lcta-Systox 110.- kr. pr. 1.

Der,il kommer udgiftcn til ud:.prøjtning. Curaterr
koster ca. 24U.- kr. pr. ha, Vydale 1UG ca. 240.- kr. og
Tcmik IO G ca. 295.- kr. pr. ha. Ved udbringning af
granulaterne kræves ekstra spcciallld~lyr. der kan på-

AK 4hej 1/77.
Bayleton 250 E.C.
Bavtan Univcrs·.1

(AK-hej 2,Th
Bejsin F.
Bcrllate
BTS 40,542
Cllixin
('alixin M .
CarbenLalil
('eranit 12 .
Cinom Fu-LS

(AK-hej 217H)

Crolletnn .
Dacollil F .
Deci!>
Dclscne n.
Dclsene 25 O.
Delsene M
Derosal 60
DPXIJOS
EK 177 .......... '
EK 277A
Ei..amcl
EL 228-10
Granosan .
Lignasan
LlI1dinger ImazaJ. bejdse
Mic!oJ

Svovl-Thiram Emub..
Milgo E.
Neo- Yoronit ..

Panoctine 30
Panoctine Plu~

Panoetine Univcr:.al

Per~uloll

Pirimor G
PLK4Pcnncap-M
PLK-Vondocarp

Saprol
Sumi(.:idin 20 [C
Surnithion 50

Tceto Plus (SD 77U2098)
Topsin M
Trirnidal (EL 22H-lJ)
Vit:limazalil

fuberidazol + triadimcnol
triadimcfon
fubcridazol + triadimenol

+ dimctbenZ3zol
TCMTB
hcnomyl
imidazol- forbiruleise
tridemorph
tridemorph + maneb
carbcndazim + imazalil
kviksølv

fuberidazol + dilllCt 4
benza7..01
cthiofenearb
chlorthalonil
dceamcthrin
carbcnda7im
carbendazim
carbendazim + mancb
carbendazil1l
bcnomyl + svovl
fuberidazol + imazalil
earbendazim + imanlil
etrimfos
nuarimol
earhendaLirn + manc1>
carbendaLim
il1lazaJil

svovl-thiram
clhirimol
fuheriduol + lhiocarha
min
gua7atlne
gU<l711tine + im<lzlIhl
guazatine + irnazalil

+ fcnfuram
nuotrirnazole
pirimicarb
parathion-methyl
carhenda7im + mancb

+7ineh
trifurin
fenvalcrate
fenitrothion

thiabend<1701 + Ima7aJil
thiophanat
nuarinlOl
carboxin + imazalil



II. Vækstregulerende midler

Vækstrcgulcrmg i kornafgrøder har hidtil kun været
muligt i vinterhvede og ...-interrug med midlerne Cycocel
og C)'cocel ekstra. I 1978 har der været afprøvet to nye
præparater i såvel vintcr- som vårbyg. Udover neden
nævnte (Ofsøg henvises Iii side 35 aProduktionss)'slcmcr
ved dyrkning af vinterhvede og \'interbyg., hY{)r der
bl.a. og er omtah vækstreguJerende midler.
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på\'irkning af udbyttet ved anvendelse af I I. Efter an·
vendelse af 2 og 3 I er der opnået udslag på 1,7 og 1,8
hkg. I 1977 er der opnået ca. samme stråforkortede
effekt som i 1978, men merudbyuerne har varieret en
del.

I to års forsøg er der ikke konstateret nogen sikker
forskel mellem sorterne Solid og Sarah ved anvendelse
af Cycocel ekstra, 2 I pr, ha anses som værende normal
dosering.

b. Rug.

Cycocel ekstra har hidtil været det eneste middel, der
har været anvendt til vækstregulering i rug, l 1978 er
også prøvet midlet Terpal, der indeholder mepiquat
chlond og cthephon. Resultatet af årets forsøg fremgår
af opstillingen.

VQ!/.Jlr~gulerjng i rug (77)

c. B)g.

Cycocel og C~cocel e~stra er tidligere ble\-'el afpf0\-'et
på \Jrbyg. uden at der er opnået nogen form for
\æ\..stregulering. I 1978 har der været prøvet to midler i
h~g. Ethrel 100 og Terpa!. Ethrel 100 er et vækstregu
lerende middel indeholdende elhephon. Det er l.Iassifi
cerel til anvendelse i frugtavl og blomstergartneri. l
1970 ble\ et ethrellignende middel afprøvet i byg, men
denne form~leringhavde ingen vækstregulerende virk·
iling på b)g og be\'irJ..ede ca IO per. udb)t1enedgang.
N~e udenlandske forsøg har vist. at ElhrellOO har en

strMorkortcnde virkning på byg. Terpal indcholder to
knmpt:lIlcnter. bl.a. ethephon, del samme som i Elhrel

Cycocel ekstra er anvendt med 2,5 I, hvilket er nor·
mal dosering for rug. I to forsøg mærket· er anvendt 3 I
pr. ha. Terpal er anvendt med 1,5 l pr. ha. Begge midler
er ud~pr0jtct i tidsrummet 8.-17. maj på rugen~ stadi·
um 6. Begge midler har bevirket et 5-9 cm kortere
sIr I tre forsøg er der !'ovag forekomst af lejesæd, og
begge midler har haft en positiv effekt herpå.

Udbyltemæssigt er der i de fire forsøg opnåel en stig
ning på 2,3 hkg kerne, svarende til 5 pct. for anvendelse
af Cycoccl ekstra, Terpal har bevirket en stigning på 7
pet. af udb)'ltct.

I erpal er endnu ikl...c klassificeret til anvendelse i
rug. og Cycoccl ekstra er det eneste middel. der kan
am-endes i denne afgrøde.

For..øgene fortsættes

8. Hvede.

I 1977 påbegyndtes en forsøgsrække med varierende
mængder C)'coccl ekstra til hvedesorter, og disse forsøg
er viderefort i 1978 med hvcdesorterne Solid og Sarah.
Forsøgene er bortset fra Cycocel-sprøjtningen behand-
let som den omgivnc mark. og resultatet fremgår af
følgende opstilling.

('ycoeel ekstra til 1r"'ede (76)

Redull af
iuit..ngde kJesrd hlg lerne

Solid Sarah ~hd Sanh Sohd Soirah

6 forsøg /978
Ubehandlct O 66.6 73.0
Cycocel

ehlra 1,0 I 7 9 O O 1.4 0.7
Cycocel

ekMra 2,0 I 10 13 O O 2,3 1.1
Cycocel

ekstra 3.0 I 13 15 II O 1.3 1.8
LSO 1.4

7 forsøg /977
Ubehandlet 2 63.2 62.8
Cycocel

ckstra 1.01 9 7 ..:..2,4 0.0
Cycoccl

ckstra 2.0 I II IO 11.3 2,3
Cycocel

ekstra 3.0 I 14 14 I -;-0.7 0,4
LSD /.3

Til de to sorter har værel anvendt 1.2 og 3 I C~cocd
ekstra pr ha, og sprøJlningen er udfert i tidsrummet
3.-12. maj. hvilket svarer til hvedens l<otadium 3-4. I
sorten Solid har l I Cycocel ekstra forkarlet stråct med
7 cm. Ih er gang do~eringell er ble"cl forhøjct mcd I I.
er stracl hlc\cl forkorlCl mcd 3 cm. I ..OTten Saruh har
den forkortcnde effekt \'æret lidt større.

Kun i et df de iah l.:! for,,,!! har der \ærct konl<otaterel
IcJe~d I delle forc;og, nr 253~, har IcJesæd....karakteren
i ubehandlet ,æret ~ Ved amendelse af 1 l C)cocel
eblfil er I.araktcren l. ug n:d de to andre mængdt:'r er
der ll.kc !i.on<;tatcret nogen lcJc..æd.

Der er fm ~orten Solid opnatt IA h\..g i merudb)'tte
med l , C\<:O(:e1 eblriJ De Io andre doseringer har
bC\lrl..el Cl mcrudb~lIt' pa .:!,J h\..g. I 44 forsøg (se side
55) er der opnact cl merudb~Ile pli ca. 3 hl..~ ved am-en·
dell<oc af 2 I C;rcocel ehtra Disse forsøg er hovedsagc
ligl anl;tgt I ,orten Solid. I .,ortcn Sarah er der en ringe

Redukl af
Arit.-nBde

"m
6 forsøg /978 2. ~ 4 b.
Ubehandlet
C)'cocel ekstra

2.5 I 5') 6
Terp,,1 1.5 I -J, 9

Ol C)cocel ek~ln 3.(11

2 Iii ~ Iii

2 2

l')
J

hkg krrue

2b 4&.
46.7 47.0

0.4') 2,3
1.0 3,3



og mepiquul·chlorid. der er en cycoccl·lignende forbin.
delsc. Terpal og Ethrel 100 er udbragt på byggens sta
dium 7. svarende til omkring IO. juni. ElhrellOO er også
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prøvet på Cl senere tidspunkt. stadium IO. svarende til
ca. 25. juni umiddelbart før byggens skridning.

Årels resultater fremgår af følgende opslilling.

Vækslreglllering i vdrrug (78-79)

Reduklion af SIrilængde i cm Udbyllcr og m~rudbym:r hk~ kClllC

. ~ . ~E ~ . ~

~ 8 ~
~ .

~
o

:l .3 N ~ O ] ,
~ ~ " ~

13 forsøg J fs. J fs. 3., 2 h. l. l., 13 f~ J fs. J fs. J fs. n, Il. '" 13 r~

Ubehandlel 54,7 51.3 45.2 45.5 57.5 51,5 50.9
Terpal

2,0 I 7,0 5,3 9,0 22,0 2,0 4.0 9,0 +1.2 1.6 +3,9 +5.7 +3.0 +2,8 +2,1
Ethrel lOa

5,01 6,3 8.0 8,7 24,0 o o 9.0 +0.6 1,1 +2.9 H,3 +4.5 +3,9 +1,8
EthreJ 100

5.0 l 12.7 15.3 8,3 15,0 2.0 11.0 11.0 + 1.1 a +2,1 a,8 +3.9 +3.8 +1,2
[SD 1.4

Fra udlande I meldes om forskellig sortsfølsumhed
overfor vækslregulerelH.k midler. de 13 forsøg er derfor
opdelt efter sorter.

Kun i 8 af de J3 forsøg er der forekommet mere eller
mindre leje~æd. I gennemsnit er der givet karakter 3 i
uhehandlct. Terpal og første sprøjlning med ElhrellOO
har ikke ændret tejesædskaraktcrcn. Efter sidst c Eth
rel·anvcndclse er brakteren 2.

Terpal har i de 13 forsøg forkortel strået mt:d iait 9
cm. Salka har reagerel megel kraftigt på behandlingen.
idet stråel er forkorlel med 22 cm, medens ~Orlerne

Tyra. Georgie og Lofa kun er forkortel med 2-5 cm.
ElhrellOO har ved første udbringning forkartel Salka

med iall 24 cm. medens Tyra og Georgie ikke reagerer
med nogen ~tråforkortning. Sidste sprøjtning med
Elhret 100 har bevirket en kraftig forkortning af mået
hos Lami. Lofa og Georgie. Salka påvirkes ikke sti Ole·
gel ved den sene behandling som ved den tidligere.
Sorten Tyra er stort SCl upåvirket ug:.å af det sene be
handlingslidspunkt med Ethrel.

På Irmh af det noget sparsomme materiale tyder
forsøgene på. at Salka har .....æret meget følsom overfor
begge midler. medens Tyra og Gcorgie stort set ikke
reagerer p<'l midlerne.

De to midler virker nogel forskelligt på bygplantcn.
Ethrel ..... irker hoved~agcligtpå den øvcrste del af plan
len og i !>(l'n.lcleshed fra øvcrste knæ lil akset. Terpal
påvirker mere fra øverste knæ og nedefter.

Der er kun opnået merudbytter i de 3 Lofaforsøg. I
de øvrige sorter er der udbynelab på op lil 13 pet. I
gennemsnit af de 13 forsøg har Terpal og Elhrcl 100
anvendt på samme tidspunkt, reduceret udbyuct med
ca. 2 hkg kerne. I nere forsøg - ~pecielt efter sen be
handling med Ethrel 100 - er der konstaterct kraflig
gengroning af afgrøden.

Ingen af de prøvede midJe I er klassificerede til an
vendelse i byg. En udvidet afprøvning bør forcIages i de
kommende år. inden disse midler markedsføres til an
vendelse j kOT/!.

Terpal har også værel prøvet i vinterbyg. I 10 forsøg
er der opnåel en reduktion på J-S cm, og behandlingen
hor hevirket ct merudbytte på 2,0 hkg. Se side 58.

CycoceJ eblrG er joreJobig del eneste middel, der kali
Ul/vel/des lill'U'kslregulerillg. I hvede lil/vendes 2 l, og i
villlerrug 2.5 l pr. ha. l I Cycocel koster 45,00 kr.

III. Ukrudt
En af forudsælningerne for en god høsl er rene mar

ker. og derfor er en ukrudlsbekæmpelse nødvendig.
Ukrudtsbekæmpclse kan udføres efter ncre metoder.
men med nUlidens driftsformer er den kemiske
ukrudtsbekæmpelse heil dominerende. Hvert år frem~

kommer der nyc præparater. enten med nye virkslof
fer eller blandinger af tidligere prøvede og kendte mid·
ler. Dertil kommer. al et enkelt års forl>Cg ikke giver
nogel tilstrækkeligt sikkerl hilledc af Cl præparats vær
di. fordi del ene år klimarnæssigl ikke medfører de
samme for~øg~bellngelsersom det andet. Det er derfor
nødvendigt løbende at afpmve de forskellige midlers
effekt overfor ukrudtet.

Vcd umlalen af årets forsøgsresultater henvises i stort
omfang til gennelllsnitMal. ~om i nogle tilfælde dækker
ovcr betydelige variationcr.

1. Ukrudt i vårsæd.
DCI store arcal. der dyrkes med korn. hevirker. at der

markedsføres er ~Iort antal handelspræparuter. og der
er i 1978 udfør! et SIOr! antal forsøg med ukrudlsbc
kæmpeise i v;\rsæd.

l tabel u side 110 er anført de midler. der har været
anvendt i forsøgene 1978 i såvel vårsæd. vinlcrsæd som
bederoer.

Dc prøvede vårsædsmidlcr er udsprøjtel på almindc~
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ligt sprøjte tidspunkt. d.v.s. for havre i stallium 2-3. for
byg i stadium 3-4 og for vårhvede i stadium 3-5 efter
Feekes·Large skala (se side 54). I det efterfølgende
meddeles kun sprøjtetider. der danner undtagelse fra
denne regel.

Ukrudtstællingerne er almindelig"iis foretaget om·
kring 3. uge efter sprøjtningen.

a. Gul okseøje.

På mange jorder er gul okseøje en generende
ukrudtsplante. som må bekæmpes m~d specialmidler. I
den følgende opstilling ses resultaterne af årets forsøg
med bekæmpelse af denne ukrudtsart.

l årets II forsøg viser de to Faneron·præparater
bedst effekt. idet amallet af gul okseøje reduceres [ca
33 pr. m2 i ubehandlet til 1-2. og antallet
iah reduceres fra 85 til 5-6. Samtitlig har begge
præparater givet et merudhyue på ca. 2 hkg kerne.

Faneron SO WP er den velkendte formulering som
sprøjtepulver. mens Faneron 500 FW er Cl nydende
præparat med samme indhold af virksomt stof. Midlel
er endnu ikke markedsført. løvrigt svarer årets erfarin
ger med Faneron 50 WP helt til resultaterne i såvel
1976 som i 1977.

Basagran OP er prøvct på tr~t1je år. og resultaterne
er nært sammenfaldende for de enkelte år med en sva·
gere effekt på gul okseøje og et lidt mindre merudbytle
end Faneron 50 WP.

Basagran MCPA er prøvet i 2 år. Resultatet ligger i
begge år på linie med. hvad der t::r opnået for Basagran
DP.

Lonlrel OP er pr"wet på tredje år. og i alle årene med
en utilfred!lstillende effekl mod gul okseøjc. I 1978 er
levnet 12 af 33 planter pr. ml, og i 31 forsøg over 3 år er
de tilsvarende tal 16 af 52. Merudbyttet andrager knapt
l hkg kerne j alle tre f(lrsøg.~år.

Midlcrne bør prøves endnu ct år.

GIII okseøje i vdrsæd (80)

Antal gul Anlal
O~i1JC ukrudlSpt hk,
pr. m' ia1t pr ml kerne

PIUll l
JJ forsøg 1978
Ubehandlet 33 85 40,8
Faneron 50 WP 3,0 kg 1 5 2.1
Faneron 500 FW 3,01 2 6 2,0
Basagran DP 4.01 6 Il 1.6
Basagran MCPA 4,01 5 12 1,2
Lontrcl OP 4,0 I 12 16 1.0

LSD /,1
7 forsøg J977
Ubehandlct 58 104 40,1
Faneron 50 WP 3.0 kg 2 7 2.8
Basagran DP 4.0 I 14 20 0,8
Basagran MCPA 4.01 13 20 0,9
Lontrd DP 4,0 l 23 27 0.9

3/ [orsøg 1976-7R
Ubehandlct 52 108 36,7
Fancron 50 WP 3,0 kg 2 7 1.6
Basagran DP 4.01 13 18 1,3
Lontrel DP 4.0 I 16 21 0,8

Mod gul okseøje filldes præparater, .mm foreller ell
god ukrudlsefff'kl med en betydelig skdnsomhed overfor
afgroden.

I lahd f vises en række midler. som har været afprø·
ver lil bekæmpelse af gul okseøje. Kun de midler. som
ventes markedsført i 1979. er medtaget.

Tabellen giver oplysning om midlernes dosering. et·
fekt og merudhytte for behandling samt kemikaliepri·
sen for behandling af l ha udregne I på basis af
197R-priserne. Priserne omfattcr ikke moms og ud·
bringningsomkostninger. Ved vurdering af tabellens tal
hør man være opmærksom på, hvor mange forsøg og

Tabel l. Midler til bekæmpelse af Rul okseøje i vårsæd.

Antal Karakler Antal
Pc;t. u"rudls· for gul g"1

ukrudl planler okKøje okseøje :!'
~ pr. ml G-IO-) pr. ml Udbyne og

~•• merudbytte•
Præparat • ~

~
hkgkc:me [• ~•• • , li li li " ~

pr. h.a
~.a~< .. ~

~~
~ • ~ • ~ • ~ •~ • i • • ]li• ;; < 2 • < 2 < •

~ < ~ ~ <.- • • ~ ~ ~ ~ ~..=iz1' ~ < ~ ~ ~ ~

l. DNOC 1965 M ,5 5 40.9 3,7 80, DLG Dinoseb 500 1.0 1971-72 15 19 6 IO 4 41.8 1.7 25
3. lla:.agran DP . 4.0 1971-78 128 15 3 13-4 ,9 IO 2 60 18 41.2 2,3 170
4. Basagran MepA 4.0 1977-7" IX 93 15 43 8 -40.5 1.1 170
5. Tantizon DP 3.5 1975-77 40 129 21 58 18 36,4 0-0.3 215
6. Lontrcl DP 4.0 1976-n JI 10M 21 52 16 16.7 O.R 100
7. Brominal 400 2.0 1972~7-4 75 14 2 165 16 IO 2 69 17 42.3 1.9 145
8. Ct::r1rol Ox . ~.O 1974-76 59 14,. 19 63 IO 41.2 +0.2 160
9. Oxilril. ~.O 1971 ~2 19 1 IO 43.7 2.3 160

10. Fancron 50 WP J.O I97(}-78 161 17 1:\5 14 10 SF: 4 40.5 2.1 275

'}(I _ 1I1g"n. III = ubchandki



/-lal/dm og krumhals j vårsæd (81)

Aflllll AfllDI
hal1('kro og ukrudl3pl hk,
~rumhab iall k('rn~

pr m' pr m'

Plall II
ri forsøg 1978
Ubchandlet 17 62 38,6
I-Ierba-Banvel-M 75U 1,3 kg I 2 4,3
CL 13941 EC 3,5 I 2 (; 3,3
ARD 12/80 3,0 I O O 5,3
Aelril4 3.0 I O O 4,8
Fenox S 5.0 I O I 4,3

19 forsog 1977-78
LSD 2,6

Ubehandlet 55 132 38,9

Herba-Banvel-M 750 1.3 kg (; 19 5,1
Attnl 4 3,0 I IO 23 5,3
FCl10X S 5,0 I (; 21 4,9
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den ret beskedne mængde ukrudt fås et betydeligt lllcr+
udbytte for bekæmpelsen på 3-5 hkg kerne.

3 af midlerne blev også prøvet i 1977 i en belydeligt
større be~land af ukrudt. Over IO år har Fenox S givet
sammc cffekl som Herba-Banvel-M 750. mens Actril4
har levne I nogle fJ hanekro - krumhals mcre. Alle J
midler har givet samme mcrudbyllc på ea. 5 hkg kerne.
De Io nr.-præparater er endnu ikke i handelen.

AJle midler bør afprøves yderligere.

Efter plan III er der udført 13 forsøg i I~78. Der har i
ubehandlet værel 128 ukrudlsplanter pr. m2, og heraf
har de 57 været hanekro eller krumhals.

Faneron Combi 500 FW. der skal udbringes i kornet!'!
vækststadium 1-2. mens de øvrige præparater skal ud
bringes i stadium 2-4. er i 7 af de 13 forsøg udbragt
tidligere end de øvrige midler. i gennemsnit ca. 8 dage
tidligere.

Haflckro og krumhals i vilrSlPd (82)

P!rm III
13 formg /97H
Ubehandlet 57 l2R 36,8
Dieo-Banvel·j\·' 75 1,3 kg 9 IR 5,2
BAS ~(;300H 4,0 I 5 IO 4,7
Basagran DP 4,0 I 25 36 4,7
Blatat 4,0 I O R 3.2
Faneron C(Jmhi

500 FW 1.0 I 7 19 3,0
LSD 1.5

23 forsøg IY77-78
Ubehandlet 52 119 37,6
Dfco-Banvd+f\'l 75 1,3 kg 7 14 3.0
Basagran DP 4,0 I 22 29 3,R

31 for.w,g 1976-78
Ubehandlet 59 150 34,8
Dico·Baflvcl.M 75 1,3 kg 12 30 3,"
BAS 46300 II 4,0 I IO 22 3,7
Blalat 4,0 I 7 17 2,9

fursøgsår dc enkelte llIiJler har Jelfagct i. Man bør og!>l1
bemærke sig. om forsøgenc er gcnnemført <.le !>enestc
lll. cller det er skel for:'lr tilbage.

Helr;lgtc~ tabellens lodrclle kolonner. må man hu~ke.

,'It rcsultaterne for de enkelte præparater stammer fra
en række for~gs!.erier. der er udført under for~kclligc

belingcl~cr. De enkelte præparate~ effekt og merud
bytter kan altsi1 ikke umiddelbart sammenligne!> dter
sal11lTlemlillingen i denne tabel.

Tabellens 2 første midler er såkaldte »gule svid
ningsmidler«. som lidiigere var de eneste præpawter lil
bekæmpelse af gul okseøje. En god effekl af de gule
midler er i høj grad afhængig af vejrforholdene saml en
rcltidig beh::lIldling. d.v.s. mens gul okseøje er i kim
bladstadiel.

Midlerne 3-9 omfalter midler med en ret god effekt
mod gul okseoje. Flere af midlerne har kun været med i
for~0g i få år. Enkclte af midlerne har ikke givel lloget
merudbytte efter bchandlingen.

Middel nr. IO. Faneran 50 WP. har været med i 9 ;\r~

forsøg. Der fås e,n god effekt mild gul ok"icøjc og "<lIllti·
dig er midlel skånsomt overfor afgrøden.

Anlal
hand.lo og
klumhpl~

pr m'

Anlal
ukludl~pl

lait
PI",'

b. Hanekro og krumhals.

I tre forskellige forsøgsplaner er prøvet forskellige
nyere midler mod hanekro og krumhals. I alk for~,",g!>

plancr ...arnmenligne~ midlerne med et almindeligt dl
camba + t\'lCPA+præparat. idcl denne præparauypc
gennem lllange års forsøg har vi!>t sig velegnel til be
kæmpelse af netop disse to ukrudtsplanter.

Efter plan II er der udført 6 forsøg. h\'or der i Jen
ubehandlede del har været 62 ukrudtsplanter pr. 01 2

ialt, heraf har 17 været hanekro eller krumhals.
Alle præparater har givet en meget fin bekæmpelse af

såvel hanekro - krumhals som andet ukrudt. og trods

Bedst effekt er opnået med DI'ltal. idet alle hanekro
krumhals er bekæmpet og kun 8 afldre ukrudt~plaflter

er levnet. Sanuidig har bekæmpel.;cn Ocvirkel Cl mer
udbytte på 3.2 hkg kerne.

BAS 4h300 H. som ikke er markc:d!>ført. har hgcle
des i årets for~"'g givet en god bekæmpelse af såvel
hanekro - krumhals som andet ukrudt. Blatal og BAS
46300 H er prøvet i 31 forsøg ovcr tre fir. Der er opn:'icl
en lidt bedre effekt end af Dico-Banvel-M 75 og mel!
omtrent samIlle pæne merudbyucr.



Basagran OP er prø\'el på 2. år. og i begge år med en
utilfredsstillende effekt på hanekro - krumhals. I årets
forsøg er le\'net 25 af 57 planter pr. m2 . Allige\'el fås et
merudbytte på 4,7 hkg kerne.

Faneron Combi 500 FW er pro\'ct mod delte ukrudt
(or forste gang, og sAveJ mod hanekro - krumhals som
mod andet ukrudt er opnået samme effekt som af Di
eo-Banvel-M 75. Merudbyttet har været 3,0 hkg kerne.

Yderligere afprøvning må sle af alle midler.

Efter plan rv er udført 6 forsøg i 1978. Der har i
denne forsøgsserie været en belydelig mængde ukrudt,
240 planter pr. m.! i ubehandlet. heraf var 73 hanekro
eller krumhals.

Hanekro og J..rumhals i l'årsæd (83)

AnlaJ Anlll
unekrooc Iltrudlspl hl,
lrumhal, Ilh kerne

'" m' pr m~

Plan IV
6 forsøg 1978
Ubehandlet 73 240 35.8
Dico·Banvel·M 75 1.3 kg 15 41 4.3
Aniren S 3.0 I IO 59 4.1
Basagran MCPA 4,0 I 6 16 4.7
Faneron SO WP 3.0 kg 4 7 5.3
Faneron 500 FW 3.0 I 6 IO 5.3

LSD 2,J
17 [omg /977-78
Ubehandlel 77 191 40.0
Oieo·Banvel-M 75 1.3 kg 11 38 4.5
Bassgran MCPA 4,0 I 18 17 5.0

28 [o"og /976-78
Ubehandlet 87 202 34,9
Dieo-Banvel-M 75 1.3 19 19 37 4 ?

Anilen S 3.0 I 19 45 5.0

Bedsl effekl er opnacl af de IO Faneron-præparatcr.
kun 7-10 ukrudtsplanler iah er Ie\'nel af 2-J0 pr. m2 • og
S3mlidig er opnåel godt 5 h"g kerne i merudb)t1e.

Faneron 50 WP er den kendte formulering ..om
1lprøjlepuh'er. mens Faneron sno FW er et nydende
præparat med samme indhold af virksomt stof. Den ny·
dende type er ikke markedsførI.

Også Basagran MCPA viser en pæn effell i årels
forsøg. I 17 forsøg over tO år reducerer midlel en
ul.rudlsbestand på IYI planter pr. m! lil 27. heraf l~

hanekro - krumhals. og giver el Slort merudb)ue på 5.0
hl.g kerne

Anilen S viser en god effel.l pa handro - krum hal.;; I

arct!> for<;0g. Derimod er den generelle ukrUl.hseffeld
"napt tilfredsstillende. 59 planter er levnet af 2.s0 pr
m!. ~avnlig pileun S) nes al volde haler for Anilen S. I
28 fON}g over Ire ar har Aniten S vi..t samme effell
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som Dico·Banvel-M 75 mod hanekro - krumhals. og
hdl ringere effekt mod andet ukrudt. Allige\'el ses mer
udbytlel at være stort, 5.0 hkg kerne, og fuldt på højde
med det. som Baovel·præparalet giver.

I forsøg nr. 1673. som ikke er medtage I i gennem·
snitstallene. har der været en meget voldsom bestand af
ukrudl. ca. I250 planter pr. ml. hO\'edsageligt beståen
de af hanekro og pileun. Sprøjtning har nedbragt
ukrudtsmængden til ca. II. og betydet en tredobling af
udbyttet.

Alle præparater bør afprøves yderligere nogle år.

Mod hanekro og krumhals, der ofte er vanskelige at
bekæmpe, findes flere præparater med en god effekt.
Flere Ilyere midler viser ell effekt fllldl pi! højde med
dicamba + MCPA·bltmdinger. De fleste af de midler,
som omlaIes i dette afSil it. bør primært anvendes, hvor de
nævnte IIkrudtsarter er fremherskende.

I tabel g bringes en oversigt o\'er 14 midler. der har
været anvendt i forsøg med bekæmpelse af hanekro og
krumhals gennem de scnc~i1e år. Kun de midler. der kan
forventes markedsfort i 1979. er medtaget.

Tabellen giver oplysmng om midlernes dosering. ef
fekt og merudb)lIe for behandling samt kemikaliepri
sen for behandling af I ha. udregnet på basis af
1975·priserne. Priserne omfatter ikke moms eller ud·
bringningsomkostninger.

Ved vurdering af tabellens taj bør man \'ære op·
mærksom på. hvor mange forsøg og forsøgsår de en·
kelte midler har deltaget i.

Betragtes tabellens lodrette kolonner. må man huske.
at resullaterne for de enkelte præparaler slammer fra
en række forsegsscricr, der er udført undcr forskellige
betingelser. De enkehe præparaters effekl og merud
bytter kan altså ikke umiddelbart sammenlignes efter
sammenslilIingen i denne tabel.

Tabellens 4 førslc midler indeholder alle dicamba og
må belegnes som velegnede midler til bekæmpelse af
hanekro - krumhals. Midlerne giver stOrt samme effekt
mod disse ukrudtsplanter og og mod andet ukrudt.
\o1erudbyttel for en !!opr0jtning varierer mellem 3 og 5
hkg kerne for de 4 midler.

Den næste gruppe på 3 midler hører til de mere
bredt,·irkende ukrudtsmidler med effekt også mod ha
nekro - krumhal... Midlerne er skånsomme overfor
kornel. og har givct merudbYller p41 o\'er 4 hkg kerne.

Midlerne nr. 8-12 omfatter præparater, som har en
megel bred effekt. Di"se midler har alle værel i forsøg
med bekæmpelse af gul okscøjc og alle udviser de en
god effekt også mod hanekro - krumhals.

Lindinger DM 68 og Blalat - nr. 13 og 14 - er begge
prøveI i 2-3 år. De har givet en god ukrudtseffekt med
el merudbytte på ca. 3 hkg kerne.

t. Ulandel ukrudls~stand.

I fire forsøgsplaner er der prøvet en række midler til
bdæmpelse af en blandet ukrudtsbesland. I disse for·
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Tabel g. Midler til Mk2mpelse af hanekro 0R krumhals i ~b~2d.

3.2 }
57

3,8
4,0 62
5.0 n

9 37.5
12 37,4
6 3H.5

13 35.0

2 54
3 57

55

IO
IO

103 171 33

I 145 27
2 153 27

133 22

1973-78 104 19

1973-78 85 14
1973-77 77 14
1~77-7~ 21

Anlal Kaniner Antal
PCI. uluudts- 'o, banell:ro ~

ukrudt plinier banell:ro
,

pr. m' ~

• pr. m' 0-10·) Udb}'1Ie OS• &l'<z"m. 'i • mcrudb)ue.

o. • ]l ]l ~ ]l bltllterne .~
~~ .. e ~ ~ ]l ~ . ~ pr. ha ~ .
~~

~ • ~ • ~ • ~ • ~ 3;• .. ~ • • • • ; ~ •e • ~ • ~ •o:::: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

z!: ~ • ~ ~ ~ ~< ~ ~ ~ ~

-I. DlCo·Banvel-M 7) L-l
2. Hcrba-Banvel-

M 750 1,3
3. Hcrbavcx 630 . 2.5
4. Fcnox S 5.0

5. Cerlml Triplc 3,3 1973-76 64 14
6. Actril4 3.0 1973-78 36 19
7. Anilen S 3.0 1970--78 .lI

8. Basagran DP . 4.0 1977-78 23
9. Basagran ~lCPA 4.0 1977-78 2U

IO. Tanlimn OP 3.5 1Y74--77 47
IL Cerlrol Ox :2.0 1974-75 9
12. Fanemn SU WP .. 3.0 1Y73-78 86 14

13. Lindinger DM 68
14 Blatat

5.0 1974-75 9
4.0 1976-78 .lI

2 149 36 IO 2 53 20 37.1 4.4 ~O

1 133 23 10 2 55 10 37.2 4,8 120
192 44 ~7 19 32.7 4.5 100

119 29 53 22 37,6 3,8 170
178 26 77 18 35.9 4.2 170
179 22 69 10 36.6 3.7 215
196 17 109 14 34.3 2.8 160

3 158 23 10 2 5~ II 36,5 4.3 275

196 21 - 109 9 34.3 3.6 120
15U 17 59 7 34.8 2.8 68

O) o • Ingen. lU .. ubehandlo:t

søg er tiet n:lvnlig effekten overfor ukrudt"plamer som
fuglegræs. pileurt. tvetand. ~amrllc, ager... tedmoder.
ærenpris og forglemmigej. ~om iagtlage~.

IlovcdrcsulWtcrne fra dIS~C for ...øgsplancr bringes i
det eflerfølgcnde.

I plan V er prO\ct 5 fl)dende hlandingslludler. I årets
9 forsog har alk midler sanlIne gode effckt. De 60
ll~rUdbplallterpr. ml i ubehandlet er nedbragt til 2-3.
og et beskedent merudbytte pa mmdrc cnt! I h~g kerne
er opnået.

Lontrel OP er provet i 1978 med 3.0 I pr. ha. og
effekten heraf er p~ linie med det. \Om blc\ opnåel med
4.0 I i 15 for~ug l 19U.--77.

I 24 f<lr ..og over ue år har ~ af lludlcrne. Da~agran

OP. :-JA-~t1X orD og LlOdlOger COlllbl K haft cns
vlf~ning.

Afpmvnlllg oor ske endnu Cl :'Ir.

Efter plall VI er udfør! 5 for,og i 1975 med 5 midler,
hvorllf lIe J ~kal <lllvendes i væbt~tlIdl\lm 2- ~ og IO skal
anvendcs i stadium 1-2.

Bedst effekt er opnået med Dhllal. ,om har bekæmpet
hele ukrudtsmængLIen. der var p:l. 65 planter pr. ml i
ubehandlet. Ocr er dog iUe hmlet et siUcrl merud
b)'lIe Bfaral S) nes al være hdl hdrd mod afgrøden. h\ il
ket Især ses. når ukrudrsmængden er bc..keden. I 17
fnr...og o\'cr to år har midlet nedbragl mængden af
u~rut!t (ra RI Id S pr. m 2 uden at give noget merudb)l
t<.

H/wltln uknult i l't1rs(l'cJ (84)

Anlal
u~rlldl~pl hk,

pr ml "(flU:

P/an V
9 forsøg 1978
Ubehandlet 60 45,8
Basagran D., 4.n I 2 U.7
I.onlrel OP 3.0 I 3 0,4
NA·\lIX DPD 4.0 I 2 (U
LIOdinger Combl Jo.: 2.7 I 1 (Ul
PLK-I)PM 750 2.7 I 3 0.6

15 forsøg 1970-77
U~handlct 70 38.0
Lontrel OP 4.01 5 lU

!.J f()r~øg 197h-78
UbchamJlcI 6n 40.9
Basagran OP 4.0 l 5 0.7
NA-MIX DPD 4.0 I 5 0.8
Lindinger Combi K 2.7 l 4 OA

Fenox S er i 1978 prm-ct med ·U) l pr h,L effekten er
god. idel ~un:2 ukrudtsplanter er I('\net. tJg merudb~l·

let er 1.0 hkg ~crne. Effdlen er lige...:'! god som den.
der blev opnået med 5.n I pr ha, som Fenul( S ble\
PW\il'! m&.'d 1 12 forsøg i 1977. men den lavere dosis har
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Blandn ukrucil j l'årsæd (85) Blandel ukrudt; vårsæd (86)

8~h. l

stadium

Anlal
uktudtspl.

'" m'
hk,
kern~

Anlal
ubudlSpl

pr ml

Plan VI Plan VII
5 forsøg 1978 /5 forsøg /978
Ubehandlet 65 46.9 Ubehandlel 71 40,9
Herbavex 630 2.5 l 2-4 7 U.I Tantizon DP 3.0 kg 2 1.1
Fenox S 4.0 I 2-1 2 I.U PLK-DPD 667 3.01 3 J.5
Blatat 4.0 I 2-3 O U.3 CL 13941 EC 3.5 l 6 -;-U.5

C-G 7801 J.5 I 1-2 13 U.H Aniten S 3.0 l 4 1.5
C-G 7802 3.81 1-1 n -;-0.9 KVK 753016 3.0 I 3 I.

LSD 1.0
12 forsøg 1977 20 forsøg /977-78
Ubehandlet 8H 43.2 Ubehandlet 71 42,1
Fenox S 5.U l 13 0.1 PLK-DPD 667 3.0 l 4 1,3

17 forsøg 1977-78 32 forsøg J976-78
Ubehandlel 81 ~~,3 Ubehandlel 83 37,7
Herbavex 630 2.5 I 12 +0.2 Aniten S 3.0 l 13 l,S
Blatat 4.0 I 8 +0.2

43 formg /974-77
36 forsøg 1975-78 Ubehandlet 106 41,1
Ubehandlet 87 ~3.8 Tantlzon OP 3.5 kg 9 1,4
Herbavex 630 2.5 I II +0.2

været mere :oikånsom. Yderligere afprøming bor dog
:,ke.

Herbavex 630 har levnet 7 lIkrudt~planler og ikke
givet nogel merudbYlIc i året:, forsøg. I 36 fon.øg ovcr
fire år viser Herbavcx 630 sig ret hård mod afgrøden.
idet en god effekt. 87 ukrudlsplanter pr. 01 2 reducerel
til 11. ikkc giver noget merudbylle.

De tO C*G-præparater er prøvet for førslc gang.
Ukrudlscffcklen er ikkc helt tilfrcsstillende. og C-G
7802 medfører ydermere en lille nedgang i udbYl1cl. De
IO nr.-præparaler er ikke i handelen. og de bor prøves
yderligere nogle år.

I forsøg nr. 3147. som ikke er medtaget i gennem
snitstallene. har der været ca. 260 ukrudtsplanter i ubc*
handlet pr. 01 2• især bestående af hanekro og forglem
migCJ- De mest effeklivc midler har levnet ca. 60 plan*
ter pr 01 2. men alligevel har alle midler medfort en
fordobling af udb~ tiet.

I plan VII er I 15 forsøg 'iammenlignet 5 blandlllgs
midler. !>om alle \l'>cr en god bekæmpelse af ukrudlet.
idel 71 planter pr m= 1 ubehandlet reduceres til 2--6

Tanl170n OP. der l 1978 er prmel med 3.0 kg pr. ha.
gn.er g.odt I hkg I mcrudb} ue. hvilket warer lil dCI. '>001
midlet har \ist i 4~ for,ngo\er"':'tr med en dOl>ering p:\
3.5 kg pr. ha.

Anilcn S er pr0\ct gennem (re ar i 3:! for ..ng. 83
ukrudt~planter pr 01= reduceres til 13. og 1.5 hkg !-erne
fM I merudb> Ile

CL 13941 Fe er pro\ el for fONc gang og har \æret
lovlig hard mod afgrøden. mens KVK 75301(; har øgcI
udb~ttel med I.R hkg !-erne. \larkedsføring er i!-ke .. !-el
cndnu for de tO IH-præparater

Alle midlerne bør prøves yderligere nogle år.
I for .."g nr. 3737. som ikke indgår i gennemsnitslal

lene. har der været knap 500 ukrudtsplanter pr. m", især
bestilende af ærenpris og forglemmigej. Alle midler hur
hafl vanskeligt ved al klare delte ukrudt, 80-200
ukrudl:oiplanter er levnet. men alligevel er merudbytter
på 3-5 hkg kerne opnåct.

Efter plan VIII cr gcnnemført 11 forsøg med 5 mid
ler. hvoraf ct. Faneron Combi 500 FW. skal udbringes i
kornel" vækst stadium 1-2. mens de øvrige skal udbrin
ges i sladium 2~. 16 af de 11 forsøg er Faneran Combi
500 FW udbragt tidligere end de øvrige midler. i gen*
nemsnil 10 dage tidligere.

Faneron Combi 500 FW er i årcls forsøg anvendl
med t.O I pr. ha. 105 planter pr. 012 reduceres til 15. og
effckten svarer helt lil. hvad midlet viste i 12 for!:l0g i
1977. da det anvendtcs med 1.251 pr. ha. Merudbyttet i
1978 er lidt højere end i 1977.

DLG D*prop-mlx 50 har nedbragl bestanden af
ukrudt til IO pr. m2 og gav godt l hkg kerne i merud
b)lte. I ·H forsøg over 3 år viser midlet en ganske god
ukrudt:,effeLt. 95 ukrudtsplantcr i ubehandlel rcduce*
rcs til 13. h.. ilket har re<iUherel i et merudb~Ile på 1.5
hkg kerne

Bed... t effekt i serien f s af AR D 12· 80 - endnu ikke
markcdsfnrt - og AClril 4. som begge indeholder de
!tammc 4 virksomme Sloffer. 105 uLrudlsplanter pr. 01 2

nedbrlngcs til 6-7 pr m=. og el merudbytte på ca. 1.5
hkg kerne opnas

Basagran f\lCPA har klaret ukrudlct bedre i 1978
end det SkCIC i l tJ77. Merudb)'lIct cr godt I hkg kerne i
bcgge :.Ir

Alle midlcr tK,r prO\c!> ~der1igerr:
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lJl'l..crmpelw· af b/amlel Itl..rlldt (HH,

Plan IX er udarbcJdel af Statens Ukrudtsforsøg, og
rcsullaterne fra aret!'> II forMig Indgar l del materiale.
!'>01Tl Itl'gse .. III grund for en cvcnlucl anerkendelse fra
Slalens Planlc3vlsforsøg for disse præparalcr. De prø
\'cde midler er allvendt llIel! en forhold~vb lav tlu~cring

for bedre al få eventuelle waghedcr og for~kclJc mid
lernc lfllellelll til at vise sig.

Ocr Iwr \æret Cll ret bcl)'dclig u~rudbbc!'>land pJ 155
plantCJr pr I1l J I uhehandlet.

Dc 10 DP~I-midler viscr heil ens effdt og Illcrud
b:<tlC, n u~rudl~planter er levnet. og godl 2,5 hkg ker
ne f.h I merudh) tie

DLG-l1lidlet Indeholder 2,4-0 og mn·hlorprup. hc:r
le .. ne!'> 19 u~rudl ...plalllcr pr m J , og merudh)ltcl andra
ger I A hkg ~erne.

f\'lidlerne 15-17 indeholder Ire forskellige hormon·
midler. MCPA, 2,4·D og diehlorprop. Effeklen er god
mod blandel ukrudt, og udb)'tlct cr fomget med ca. 1,5
hkg kerne, ligcl>Om for de foregående grupper.

De IO midler 18 og 19 indeholder ioxyml-bromox)'nil
sammen med hormonmiddel. Effekten er god mod en
blandc' ukrudlsbestand som omfaller mere vanskelige
arter, f.eks ~amille. Merudbyltel er på ca. 1.5 hkg ker
ne.

Oxltnl er primært et egnet middel mod gul okseoJe.
Faneron 50 wp er et middel. hvor en sikker effdl

mod et bredl spektrum af u~rudtsplantcr forenes med
en bel)dehg !,>~jn!>Omhedmod afgroden. rrods sin hOJc
pri!'> ~an præparalcr ofte anvendes med fordel I en af·
grødc med Cl slort indhold af blandet ukrudt.

I gruppen 22-29 finde!l forskellige blandIngsmidler.
!>Om alle ud\l!lcr cn god cffekl mod u~rudtcl. Rere af
midlerne har deltaget I for!.ogene gennem en rrække,
men!'> andre ~un har \ærCI med 1-2 tir.•\ferudb)t1crne
\anerer fra 0.2 ul 2,4 hkg ~erne.

~eder!'>l. nr. )(J-32. er placeret tre midler, som alle
Indeholder dlcamba Alle tre midler udviser en god
u~rudbeffckl.men generelt ma del påpcge'i. ;tt midler
IlC ~an \ære h. rdc ved afgrøden. Fenox S har værel
med I Cl cnkelt jr. hvor el merudh)'tlc pll godt 2 hkg
kerne er opnåct. Dc IO øvrige midlcr givcr ovcr en jr·
række!'> for\0& kun sma merudb)'lIer. Dh.~c nudler egner
sig bed!'>t Id anvendcl!'>e i afgrøder med ~lor ukrudlsbc
~land. hHlr der ~amlldjg skal lage!. hen!'>)'n III afgrøden!'>
ud\ I~llllgslnn og u~rudbnuracn.. "ilmrnen~tning.

Anl.1
ultuJhf'1 h~J:

r' m: lt:lM'

44.1
2.7
2.cl
1,4
1.8
1.1

ISS
22
n
19
1
LSD

2,2 I
2.2 l
2.7 I
2.4 I

Pia" IX
II fonDg ICJ7H
Ubehamllel
PLK-DPM 150
BASF-DPiMC'PA 7511
DLG M-propacld fil)

ARD 12"811

8laltdeluk",dt i mrsæd (87)

Anlil
lJeh l u"rudlspJ hkl

~ta..hum pi m' kerne

PIa" VI/I
II forsøg 1978
Ubehandlet lUS 42.4
Faneron Combl 500 Hl, 1.11 I 1-2 15 1.2
DLG D·prop-mix 50 4.U I "--4 lU 1.1
Actnl 4 3.111 "--4 7 I.3
Ba!oagran MC'PA 3.111 "--4 II 1.2
ARD 12.. MO 2.n 1 "--4 6 1.6

/1 fornJg 1977
Ubehandlct 1112 44,7
Faneron Combl SOU I- W 1.251 16 0.5
Actrll 4 3,(1 I 15 1.6
Sasagran MCPA 4.n I "6 1.6

-Il forsøg /976-7
Ubehandlel 95 38.5
DLG D-prop·mlx 50 4.0 I 13 1.5

I label h bringes en oversigt over 32 markedsførte
ukrudlsmidler, der i arent'~ løb har delIagel i forsøgene
med bckæmpclo;c af blande, ukrudtsbesland.

Tabellen giver oplysning om midlefIles do~ering.

ukrU(.llscffc~t. merudb)'lle for behandhng !>aml kemi
kalicpri .. for hchandling af I ha, udregnel p~ basis af
197M-prisen. Den anførte pr i!'> omfatter i~ke moms og
udbringn ing~ornko:.tn inger.

Tabellen hnr vurderes med omhu, ik~e mindst bør
man bemærke o;ig, Iwar mange for..ug og for!'>øgsar. de
enkelte midler har deltaget i. Jo nen: foro;øg et middel
har været prøvet i. desto sl~rcre ma talværdierne for
effekt og lTlerudbyllc anses at være

Dctragle~ 1atx.-lIem lodrette kølonner. m3 man huske,
at resultaterne for de enkelte præparatcr stammer fra
en ræk~e forM)g:.serier. der er udfort under forskellige
betIOgeber. Dc enkelte præparaters effekt og merud
b)uer kan alt iHt' umiddelban !'>ammenhgne!'> dter
~mmenMilllllgenI denne tabt:!.

rabcllens forstc middel Indeholder renI MCPA. En
dosering på 2 ~g pr. ha har givet cn nogenlunde effekt.
Midlet er bcdst egnet mod let bekæmpchge ukrudlsar
Icr

De na.'!'>te IO midler indeholder dlchlorprop. og de
viser en lidi bc:dre effekl end MCPA-mldlel. Midlerne
4-9 Indeholder en blanding af ~1CPA + dichlorprop.
Flere af præparaterne er prøvet I et meget !ltort for~g!'>

antal. og der er opnået en god bc~æmpclse af en blan
det u~rudtsbe!'>tand. merudb~lIel for behandlingen an·
drager ea. l,S hkg kerne.

Midlerne 11-14. der indeholder 2,4·0 og dichlor
prop, har vist lidt bedre ukrudl<;effekl end den foreg<\
ende blanding, udbytlcforøgelscn hgger omtrenl på
samme nivcau.
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Tabel h. Midler til bekltmpelse af blandet ukrudtsbesland i drsltd.

An..,
uluu4U· Pct. Udbyllc

~ planter ukrudt• OJ mer· •• • pr. m"Pl1CP*n.1 - .< Fonøpår UdbyIle =••
'" .~.

E~ ~ • I Ubeh.j
hk, kerne. ~"'..:

~~" u,,"- "b. "b. pr. ha 5- ~
• ~t~Z~.: <

I. Dicotox·M 75 .. 2.0 1971-77 117 107 29 10 43.1 1.2 44

2. Lindinger Dichlorprop 2.75 1965 13 16 5 38.6 2.0 } 50
3. Propinox-O 75 ... 2.75 1969-77 177 107 22 11 1 42.1 1.1

4. Shellprox-30 4.0 1965 1~ 14 3 39.8 '"I5. DLG D-prop-mix 50. 4.0 1976-78 41 95 13 38.5 1,5
6. DLG D-prop-mix pulver 2,5 1968-72 102 12 2 41.9 1.6
7. Propimix n. 2.7 1969-77 312 96 19 10 I 42,7 1.3 46
8. Hormon-Mix 70 .. 2,7 1973 9 3 O 39.9 1.5
9. tindinger Combi 750 2.7 1974 7 72 18 49,1 0,8 J

IO. PLK·DPM 750 .. 2.7 1978 9 60 3 45.8 0,6

II. Herbamix-DPD 800 2.5 1974-75 26 115 16 45.2
2.2 }12. A·MIX DPD ..... ~.O 1976-78 24 66 4 40.9 0.8 46

13. Prokamix-DPD 667 .. 3.0 1973-7, 99 106 18 7 O 41,2 1.1
14. PLK·DPD 667 3.0 1977-78 20 71 4 42,1 1.3

15. Lindinger Combi 3 F .. 3.~ 1976 18 85 16 31.9 1.2}16. Lindinger Combi K 2.7 1976-78 24 66 4 40.9 0,4 55
17. Shellprox Super F 3.25 1975-76 31 95 II 32,4 2.0

18. CertTal Triple ... 3.3 1971-77 181 98 1~ 9 ~2.8 1.6 80
19. AClril4 3.0 1977-78 23 103 II 43,6 1.5 120

20. Oxitril. 2.0 1968-69 25 16 2 42.1 1,1 160
21. Faneron 50 WP ......... 3.0 1968-71 53 13 2 42,4 2.0 275

22. Basagran OP. 4.0 1971-78 132 83 9 II 42,1 1,4 170
23. Basagran MCPA 4.0 1977-78 23 103 19 ~3.6 1,4 170
24. Lindinger DM 68 .. 5.0 1971-75+78 56 137 18 II ~2.3 2,4 120
25. Aniten S .... 3.0 1976-78 41 93 15 37.6 1.8 100
26. lontrel OP ........ 3.0 1978 18 95 13 41,5 1.3 75
27. Faneron Combi 500 FW .. 1.0 1978 19 83 IO 46,0 l.! 72
28. Tanlizon OP .. 3.0 1978 23 64 3 44,3 1.0 180
29. Blatat .. ......... 4.0 1976-78 43 84 6 45.2 0.2 68

30. Fenox S .................. ~.O 1978 14 107 II 40.7 2.1 58
31. Cambilene ......... ~.5 1967-77 280 99 12 12 2 ~1.2 0.8 70
32. Herbavex 630 2.5 1973-78 69 108 16 7 1 ~3,4 0.1 62

ARD 12/80. der indeholder 4 forllkellige virksomme pr. 111 2 er reduceret til I. og 2 hkg kerne er høSlet i
Sloffer, MCPA + dichlorprop + ioxynil + hromox)'nil. merudbytte.
giver seriens bedsle effekt. idel kun 7 ukrudtsplanter Alle midlernc bor prø\'cs yderligcrc.
Ic\nCll pr. rn 2 • men merudb)ttcl blivcr alhgc"cl beske-
dent med 1.~ h~g ~crne. ARD·midlcl er i~kc i hande· UJ.rudr; wlrhvede
len cndnu

Anlal
VdriI,'et1e. l 1978 er dcr kun udfOr! Cl forsøg med Beh , ukrudlspl hk,

ukrudt~bdælTlpeJse i v~rhvcdc.
51adium pr ml krrne

Dc tre midler er ikke prøvet i v~rhvedc tidligcre. og i
Forw,g nr. 2.J39dCI udførte forsøg. hvor mængden af u~rudt har været

beskeden. har to af midlerne værCI for hårde mod af· Ubehandlct 43 47,0

grøden Blatal ~.O I 2-3 8 +6,4

Beo!>1 rellultal er opn:'tcl med PLK-DP\t 750. et al- Basagran MCPA 3.0 I ~ O +2.3
PLK·DP~I 750 2.7 I ~ I 2,0

mindeligt hormunblandingsmiddcl, 41 u~rudtsplantcr



nedbragt mængden af ukrudt fra 79 pr. m 2 til 5 udt=n at
give noget merudbytte.

e, SprHjlctidllpunktets bel) dning.

Nogle ukrudtsmidler 'ikal anvende:o. forhold~vh tidligt
i kornpli.lnternes og ukrudtsplanlcrnes udvikling for at
give en god bekæmpehe af ukrudtet og samtidig være
skånsom mod afgmden.

For at belyse den eventuelle skadevirkning pt'l afgrø
den vcd anvcndelse på unormalt.: tid:o.punkter er der;

Efter plan II er gennemført 9 forsøg. Mængden af
ukrudt har været 130 planter pr. m2• og effekten er ikkc
helt så god i denne plan som i plan I. Dt=r er !e\'net
om~ring 20 planter pr. ml efter de forskelllgc blan
dingsmidler. Især har lIgerstedmoder. hanekro. æren
pris og valmue voldl k\'aler for midlerne.

Merudbytlerne for behandling er højere i plan II.
omknng 2-3 hkg kcrne. hvilket ut\·j\'lsomt kan Ilb.kri
\'C'S den forholdsvis Slore ukrudtsmængde.

Med de anvendte dosennger har blandingerne i plan
log II i 1978 koslet:

d. T)per af ukrudtsmidler mod en blandet
ukrudtsbesl.llnd.

Gennem en årrække er der udført forsøg med for·
skellige typer af ukrudtsmidler mod en blandet bestand
af ukrudt i b)'g. Arbejdet er videreført i 1978 efter to
delvis nye forsogsplaner. hvori nyere. aktuelle - og i
handelen værende - blandingspræparater sammenlig
nes. I de fleste tilfælde består blandingsmJ<lIeme af 1-2
hormonmidler tilsal en vis mindre mængde af et tredje
middel. Der (1lforcs ofte ~un små mængdcr på 50-70 g
pr. ha af disse slagkraftige sloffer. Hensigten er at prøvc
disse midler over en årrække.

I opstillingen med plan I-II bringes rcsultaterne af 17
fonoøg i 1978. Del fremg. r desuden. hvilke blandinger
der er sammenlignet. idet s:hel de aktivc stoffer og
mængden heraf pr. ha. som blandingernes handelsna\ n
og dosering pr. ha er anført. Behandhngstidspunktct
fremg r og af opstillingcn, to af blandingernc skal
anvendcs i ~ornets væ~slstadium 1-2. menl> de rellte
rende skal 3m'cndes i ..tadlUm 2-4.

Efter plan I er gennemført 8 forsøg.
Mængdcn af ukrudl har været beskelkn, kun 52

planter pr, ml. og alle blalll.linger viser en god effekt.
idet kun 2 planter lcvnes pr. m'l, Forskellen på effekt
kan omtrent alene lils~ri\'es Cl forsøg. hvori der fore
kom gul ok"CuJe. Blandingen med dinoterb - en lype
gult middel - har bekæmpet delte ukrudt. mens de uv
rige blandinger har levl1et en vis mængde,

Del største mcrudhyttc rå 2.2 hkg ~erne er opnået
med dinoterb-blandingen. mens cyan:l7ln-blandingen
har værel lovlig hård. idcl en lille nedgang i udbytte er
målt, I 19 forsøg over IO ~r har cyana7in-blandingcll
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Aniten S . ca.

Blatal ....
Faneron Combi 500 FW , .
Fenox S
Herbalon 62U ..
Lindingt=r 0:0.1 68 .
Lonlrel DP
Tanti.lon OP

I(X) kr. pr. ha
68
n
58
75

120 -
75

IRO -

'1 yper af fll..nulr:.midler (lJc)-YO)

Anlal u~rlldlSpl Udb}lIt 0& mtludb~IU'

D~nng Halld<'l~na~n P' m' hkg kcrnt pI Ila

Bell l kg "r~\(l"'l Ol d~,~ 11/711 1911-111 1978 1~11-11l

~I~dn.lm ~lol pI h,il pI hil Ol' 19 h RI> 11/ "

I~'a" I
Ubehamllcl 52 79 50.8 46.1

Dmotcrb +
mechlorprop 1-2 0.68+ 1.25 Lindinger DM 68 S.O I " 2.2

Bromephenoxim + Faneron Combi

Icrbulcthyla.llll 1-2 0.27+0.14 500 FW 1.11 I ~ 0.9

Cyana7in + f\..ICPA 2-3 0.26+ 1.20 81alat ~.O I • 5 +0.4 0.0

Isomethio7in +
dlchlorprnp "--' 0.30+ 1.32 Tanllzon OP HI kg ~ 0.9

LSD 1.3

P/(m II 'l, ."
Ubehandlet 130 37.3

Dicamba + MCPA + O.OH
dichlorprop :!-3 0.70+11.75 Fenox S •.11 I 16 2.7

Dichlorpicollns) re +
dichlorprop "--' O.OH 1.50 Lentrel DP 3.0 I 23 2.1

Dichlorpicolinllyre + 0.05+
MCPA+ 0.50+
mechlorprop 2--' 1.00 Herbalon 620 2,5 I 21 2.7

1-1urecol + :o.1CPA 2-3 0.33+1.11 Aniten S 3.0 I 22 3.3

/
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Behandlingen i byggens 2-bladstadium. som er det
riglige bchandlingstidspunkt for dette præparat. har gi
vet del bedste resultat. 108 ukrudtsplanter pr. ml er
reducerct til 18. og merudbytte l andrager 9,5 hkg ker·
ne. Modsvarende levnes på sidste sprøjtetid 61
ukrudtsplanter pr. ml, og merudbytlet er kun 1.3 hkg
kerne. Det skal bemærkes, at udbyttet i forsøget er lavt
på grund af spild efter storm og sen høst,

Forsøgene med detle præparal bør også fortsættes.
Resultalerne med Herba·Banvel-M 750 og Faneron

Combi 500 FW svarer godt til del. som i to års forsøg er
opnået med Cambilene. et middel som indeholder både
dicamba og TBA sammen med hormonmidler.

Sprøjletidsp,mkl for Cambi/ene

1978 anlagt forsøg. hvor to midler er udbragt på 4 for.
skellige tidspunkter med I uges interval på byg. Første
behandling er udført i byggens 2-bladsladium. og sene·
ste behandling 3 uger senere.

Sprøjtelidspunkt for Htrba-Barn·el·M 750 (91)

Anlal
SprøJte- utrudupl ".udspuntl pr. m' k.~

3 forsøg 1978
40.0Ubehandlet 119

Herba·Ban-
veJ-M 750 1.3 kg 8)'g i 2·bl.·st. 16 5,5

Herba·Ban·
vcl·M 750 J.3 kg I uge efter Il 4,5

Herba·Ban·
vel·M 750 J.3 kg :2 uger dter 23 3.0

Herba·Ban-
vel-M 750 J,3 kg 3 uger efler 29 1.5

8ehand
Imll

"khum

Anlll
Ilkn,M;tt~

P' m
hk.

~ernc:

Det meget anvendte hanekro-middel, Hcrba·Ban·
vcl-M 750. som indeholder dicamba + MCPA. er prø·
vet i tre forsøg. Der har været 119 ukrudtsplanter pr.
ml. som er reduceret til II ved 2. sprøjtelid. som må
anses at være det rigtige sprøjtetidspunkt for midlet.
Ved de seneste sprøjletider er levnet 2-3 gange nere
ukrudtsplanter. Merudbyltel er Sl0rst, 5,5 hkg kerne,
efter tidligste behandling. og det falder jæ\'nt hen lil
sidste behandling. hvor del kun er 1.5 hkg kerne. Mer·
udb)'lIet kommer alene fra et af forsøgene. hvor en SIOr
mængde hanekro er bekæmpel godl, navnlig ved de lid
ligste behandlinger. I de IO øvrige forsøg har der været
en nedgang i udbyttel ved alle bchandlingstidspunktcr.

Forsøgene bør fortsættes.
På tilsvarende måde er Faneron Combi 500 FW af

prøvet. dog kun i el enkelt forsøg i 1978.

SprøJletllispurrkt for Faneron Combi 500 FW

Ant,.
SprøJle- utrudt.spl ".lldspunkt '" m' terne

Forsøg nr. 3372
1978
Ubehandlet J08 18,4
Faneron Combi

500 FW J,O l B}g i Z-bl.-st. 18 9,5
Faneron Combi

500 FW 1.0 l I uge efter 25 5.8
Faneron Combi

500 FW 1.0 l 2 uger efter 51 3.4
Faneron Combi

500 FW 1.0 l 3 uger efter 6J J.]

6 [s. 1976-77
Ubehandlet 44 37.1
Cambilene 4.5 1 2 J .,.0.6
Cambilene 4.5 J 3 2 .,.0.3
Cambilene 4.5 1 5 J "'J,6
Cambilene 4.5 l 6 2 .,.3.5

Det rigtige tidspunkt for anvendelse af Cambilene er
byggcns sladium 3. Ved alle sprøjtelider f<'is en nedgang
i udbyttet, ~t0rre jo senere anvendelsen sker.

DiS5e forsøg "iser. at "isse midlu kraver rettidig ud
bringIling. En for sen a1lvendelse medfører ofle ddrligue
ukrudlsef/ekr og dermed el mindre merudbyue. J værste
fald kali fd!> el! .flOr nedgang i udbyuel.

r. Forskellige doseringer ar ukrudtsmidler.

I samarbejde med Statens Ukrudtsforsøg, Aakke
bjerg, er der i en årrække gennemført forsøg til belys.
ning af mulighederne for under oplimale sprøjtcforhold
al nedsæIle normaldoseringen for ukrudtsmidlerne.
I forbmdelse med forsøgenes sprøjtning er der samleI
opl)'smnger om vejrforhold. temperaturer, nedbør,
vækstforhold O.S.\'.

De indsamlede oplysninger er bearbejdet af Statens
Ukrudtsforsøg med henblik på at udarbejde en praktisk
an\'isning pll. hvornår en nedsat dosering af el ukrudts
middel kan forventes at have en tilslrækkelig god ef.
fekt.

I opstillingen ses såvel fOTSøgsplan som resultaterne
af71 forsøg udført i årene 1974--77.



Forskelligt' dosl'rillger af ltf...rlU/lSlllid/er i byg

Antal L'l1b 0&
00><- Ukflldu... mC'ludb
IIn~ pl pr m' P' ...

7/ for~og 1974-77
Ubehandlct H6 ~6.1

MCPA + dlehlorprop I':~ "6 O.R
MCPA dlehlorprop 34 Ib l.O
~ICPA -I- dlchlorprop I J 14 1.2
MCPA + dichlorprop +

ioxynil t ) 1/2 23 l.O
MCPA + dichlorprop +

iox}nil t ) 3/4 16 l.O
MCPA + diehlorprup +

iox~nilt) I I 13 0.9
LSD 0.4

Som normaldo..ermg af MCPA + dlchlorprop er an·
'endt 2.7 I pr ha af handclspræparalct Propimlx n ..
..varende til ~05 g ,. SI. r..1CPA + g ,. SI. diehlor ..
prop.

Af blandlOgen indeholdende MCPA + diehlmprop
+ iox}nil blev anvemh 3.3 I pr. ha af Certrol tripel
mdeholdende 330 g v. SI. MCPA + 990 g v. sI. dich ..
IOfprop -I- 165 g ,. SI. iox~ml.

Der er opn et Mll~, men sikrc udslag for samtllge
forsøgsbehandlinger. LigeJede!l er der opn;iet en sikker
forskel mellem behandlingen med '12 dosi, r..ICPA +
dichlorprop i forhold til en hd dO!li!l MCPA + dich·
lorprop. For 3 .. lomponenl blancltngen er der iHe 110
gen sikker for.. ld på de tre doseringer.

Forskellen mellem dmeringerne tra'der frem i virk·
ningen overfor ulrudtel. I ubehandlet har der ,'æret 86
ukrudtsplanter pr. m 2• hvilket må betegnes som rdat"t
rene marker. Ffler hehandhng med I'l dosis MCi'A +
dichlurprop cr der 26 ukrudtsplanter tilbage, Efter an·
vcndelse af 'I. dO'ii:-. er der 18 ulrudtsplanter lilhage. og
efter hel do~ering er der 101 ukTlldt'planter levnct. Dc
t11S"arende lal for 3·lomponent blandingen er 23, 16
og 13 ukrudlsplanter.

Der ses ilke nogen slørre forslcl pj eHelten af hel
og Jf4 doscnng. effekten .følges ade. Derimod er virl ..
ningen af '/2 dosering dårligere l'nd ]14 og hel do~cring.

og den halve dosis må ved større ulrudtsmængder vcn ..
tcs at \'ære uli1strællclig.

De notater Olll væJ..stbe'illgeJser. :-.nm er gion omknng
den enkelte sprøjtning, er bc:lrbejdct hos Statens
Ukrudtsforscg. Re'iultatet af denne bearbcjdning kan
..ammenfattes til følgende:

Vækstfaktorerne på\lrl..er begge blandmgsmIdlers
effekt overfor savcl ukrudt ..om afgrøde. Således er den
bcu'ite ukrudtseffckt opnået, når væk!>tforholdene i pe ..
riodcn før sprøjtning har været optimale eller gode,
hvilket vil sige. at både ukrudt!lplanter og afgrøde er i
god vækst.

Delte indbcfallcr naturligt. at jorden I pløjelaget er
fugtig, hvilket normalt vil være sammenfaldende med.
at der er faldet nedbør indenfor dcn sidsle uge før
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:-.pmjtllillgCJl. Under sådanne forhold har anvendelsen
af reducerede t!oseringer givel en tllfred!l!ltillcnde
ulrudtseffckt. dog uden at p.hlrke afgrødcns udbytte.

;o.:edgang i udb~ Het I..an fordomme. når 'pTØjtnmgen
er udfon ved hOje temperaturer. h\illet ofte er sam
menfaldende med kraftig sol og sprøjtning fon.'tagct i
tidsrummet kl. J 2-15. Re!lultaternc viser. :11 en nedsat
dosering under sådanne 'iprojtcforhold - med det for
mal at !llåne afgrøden - iUe er tilrådelig, fordi vlrknlll
gen på ulrudtel bh'er fur nnge. UmJer ~dal1ne .hårde
!lprøjleforhold« bør sprøjtningen udsætTc'> og f.ek!>.
udføres ,om l:n tidlig l11urgt'll!lprøjtning dagen cfter.

Vækslforholdcne cfler ~prnjtningel1 har llldnyt!c1se
p3. hVUf god ulrudtseffellen af en udført ,>pmjlning
bliver, s.lledes at godc va:l.. tforhold gi\'er het!st cffekt.
Ved ~pmjlningen lan landmanden vurdere. om afgm·
den er i god eller dårlig væl'l. liges", kan han vurdere
jordfugtighedcll. temperatur og Iy~. men hvordan
vækstfurholdcllc bli\'er i de førsle uger efter 'prøjtnin·
gen I..an iHe forud'iigc,. delle er derfor et usikker·
hed<;moment .

Ukrudtsbdæmpcl!lc I våNl:d med reducerede dose ..
ringer af hormonmidler pralllScrcs af en del landmænd,
Ofte udfores disse ..prujllllngcr som tidlige morgen
!lprojlninger mellem Id . .J og \J. Ved at udfore !lprojtnin
gerne I delle lIdsrum "pmh normalt følgende fordele:
Ukrudtsplanterne er saftspændte efter Illorkeperiodcn.
og luftfuglIgheden er høj, begge forhold oger hormun
midlernes lOdtrængen , planterne, samtidig er vjndha ..
!ltigheden ofteM ringe. hvilJ..et mindsker filren for vind ..
drifl.

For.wgefle med 1/t·dslll dosa;flg er ge'IfI/'mførl ~·it".'fI

/972, ResIliloleme I'ist'r, af tll'l a mIllig, al flet/sæl/e do ..
~erlllgl'll l 1'1 ~'iSl omfang. mit'f! at del gur 1UI'WIl'l'(l'rfllgf
ud Ol'er IlJ..rlUilsl'irf...lIl1lgefl og ",erm/b.HU!I.

Eli afgørende forud.\æU1U1K for el tilfretl'isullt'lUle re·
Sullal I'ell alll'e"defsen (Jf en Iledsal dosamg a dog:

I. AfGrøden .ff...a/ m:re l,t·II\·Å.J..t'l og i god wl'k'it. så/ede.f
at ri"'l hurtigt karl "dJ..o"J.."rrere del al Spropfllllgl'll
SI(l'U..l,de "J..mdl.

2. (Jl'l mdJ..øbte IIkr/ldtSltIl(/tIel s/...al l'ære l'f[eJ..ul'(
Ol ('rlor dt'" pågældt'llrit, marh" IIf...rll(llsj7ora.

J. SpfIJJlfIIllgel1 skal lif/føres rettidigt, d. V..\. IIdr afgrø·
defl har .J-5 b/adI'. og llJ..mtllel ikke er for stort.

2. Ukrudt i vårsæd med udlæg.

II. LldJz~rel.

ForloOgsserien med ul..rudtsbekæmpclo;e I var!>æd mcd
udlæg er videreført i 1978. Re!lultatc( af årel" 11 forsøg
ses i følgende opstilling. ( <) tllfa~ld~ er forsøget <lTl1agt i
byg med udlæg af klovcrgrh. og i 2: tilfælde I byg med
udlæg af h\idllo\er og engrapgræs til senere froho.'>t.

Alle de pu}\ede midler er udbragt. når llo\crplan
terne slud med to trekoblede blade. Der har kun været
en rct beskeden mængde ukrudt. i gennemsnit 73



92

1977178
Forsøg nr. 1713
Ubehandlet 90 48,7 27 180
Basagran 480 3.0 l 20 1,4 31 5
Ilerbazolin M 650 0,8 kg 57 0.6 25 .;.13
Legumex M 3,5 l 36 .;.0,2 27 .;.23
Basagran MCPA 3.0 l 18 0,2 22 .;.18
Blatat 2.0 I 28 ';'1,3 22 .;.14

ukrudtsplanter pr. ml, og de prøvede midler har alle
givet ret ringe effekt. idet 14-27 planter er lcvnet.
Merudbynetligger for de fire af midlerne på omkring J
hkg kerne. Blalal skiller sig ud med dels den bedsle
ukrudlseffekt. men samtidig med et mindreudbytle på
godt I hkg kerne. som dog ikke er et sikkert udslag.
Blatat har samtidig lavesle karakter for kl0verbestand,
4 mod 8 i ubehandlet. De 2 I Blalat har i årets forsøg
været lovlig hard mod såvel afgrøde som udlæg. Blatat
indcholder MCPA. ligesom Basagran MCPA og Her
bazolin M 650 gcr det. Disse to midler har fået karak
teren 5 for kløverbestand. en ret lav karakter, som for
mentlig kan tilslrives MCPA-indholdet. idet limer
vanskelige rlller delle slof.

Ukrudl j kom m~d ud/erg af klø"ergrers (92)

Eftervirkning i 1. års k/øvergræs

1977
BU med udlq
A",~

uktudtspL h~,

pr ml kerne

1978
l in ~Iø\lCtp

'"bdI hka
pAlL .,...,

Den anførte pris omfatter ikke moms og udbring
ningsomkost ninger.

lel. Alle de nvnge midler har medført en nedgang på
13-23 hkg grønt. svarende til ca. 10 pct. mindre end
ubehandlet For Blatat og Basagran MCPA ses )'der
mere en tydelig nedgang i bælgplanteindholdet, 22 pct.
mod 27 pc!. i ubehandlet.

Kemikaliepriscn for de afprøvede behandlinger har
pr. ha i 1978 andraget:

II forsøg 1978
Ubehandlet
Basagran 480
I-Ierbazolin M 650
Legumex M
Basagran MCPA
Blatal

1975-78
Ubehandlet
Basagran 480
Herbazolin M 650

H.

8
3,0 l 7
0,8 kg 5
3,5 l 6
3.0 l 5
2.0 I 4

11 fl..

8
.1,0 l 7
0.8 kg 5

Antal
u~ru(hSr

",m

lir.

73
20
22
27
17
14

LSD

21 b.
68
19
24

""
46,9

1,2
1.0
1.2
0.6

.;.1.3
/.5

22 15.
40,8

0,8
0.6

Basagran 480 ..
Herbazolin M 650
Lcgumex M
Basagran MCPA
Olaiat .

ca. 270 kr.
ca. 100 kr.
ca. 70 kr.
ca. 130 kr.
ca. 135 kr.

0) o_ alle planter dra-bt. IO .... fuld bcli;l:and af ~unde plllnler

Ved karaklergivning for kløverbestand er anvendt en
skala. hvor Ohar betydet alle kløverplanter dræbt. mens
IO har betydet fuld hestand af sunde kl"verplanter.

Forsøgene videreføres.
Basagran 480 og Herbazolin M 650 er pmvet gen

nem 4 år i 22 forsøg. Basagran 480 har levnet 19
ukrudtsplanter af 68 pr. ml. mens J-Ierbazolin M 650
har levnel 24 planler pr. 01

2
. Begge præparater har givet

cl beskedent merudbyue på knapt I hkg kerne. Den
~tørste forskel p de to præparaler ses i karakleren for
kløverbesland. som er givel i 12 af de 22 forsøg. Mens
Basagran 480 f r karakteren 7. hvor ubehandlet har
fået . så har Herbazo'm \1 650 lun [ael karnkreren 5.

b. Hlt'nirt.:.ning i 1. if1t klttvcrgnrs

, udlægsårct måles sprøjtevirkmngen på ukrudt og
dæksæd. og i del dlerfolgende år måles virkningen ~
kl"vergræ~t. EfterVIrkningen er måh j et forsøg I
1978. og resul!alet heraf ses i opMillingen.

Det bedste resultat er opnået med Basagran ~ O.
med dels et lille merudbytte og samlidig del hoJeMe
I indhold af bælgplantcr. 31 pet. mod 17 pet. i ubehand-

3, Ukrudt i vintersæd,

a. mandel ukrudt.

Der er udført forsøg med bekæmpelse af blandet
ukrudt i vintersæd efter fem forsøgsplaner. Hovedpar
ten af de prøvede midler er anvendt i det tidlige forår.
men også en række midler til brug i efleråret er prøvet.

Efter plan I er der gennemført IO forsøg, heraf 7 i
vinterhvede og de 3 i vinterbyg.

Tre af de prøvcde midler. Tribunil, Stomp og Arelon,
har effekt mod såvel græsukrudt som 2-kimbladet
ukrudt. og i forsøgene er optalt effekt mod begge kale·
gorier af ukrudtsplanler. J 6 af de 7 h\'edeforseg har der
\'æret græsukrudtsplanter. 22 pr. m2• mens der har væ·
rel 52 andre ukrudlsplanter pr. m!. altså lotale en ret
beskeden mængde ukrudt. Trods delle gav alle pco\oede
midler et pænt merudbytte fra godt 2 lil knapt 4 hkg
kerne efter sprøjtning.

Tribunil og Stomp er begge udbragt umiddelbart cf.
ler hvcdens ning. Der er opnået heil samme effekt. 5
græsukrudt og 9-10 andel ukrudl er levnet. og merud
b) tlel er ca. 3 hkg kerne efter begge midler. Også i 12
fon.og i hvcde i 1977. hvor effektcn mod græsulrudt
Ikke blev mj.lt. vi~lt: de Io midler helt samme effekt
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8/tllldel ukrudt i vintersæd (93-9-1)

Amal plamCf pr m' hkg
Grll:~. Andet ~.:nx

u~rudt ukrudt

Slomp er endnu ikke markedsført.
Trifocid F, et nydende DNDe-præparat. og Lindin

gcr DM 68. der indeholder en andcn type gull middel.
dinotcrb. og lllechlorprop er udbragt i efterårct eftcr
hvedens frem~piring på det for gulc midler normale
~pr0jtctidspunkt. Der fås ingen effekt på gnesukrudt,
mens det øvrige ukrudt blev reduceret til 9-16 planter
pr. rn~, og Cl merudbytte p~ ca. 3 hkg kerne blev op~

nåct.

Undinger ()~'1 68.
fora r 7.0 1

Der har kun v,en:! 53 ukrudlsplantcr pr. nr, Mcrud
b)ttcrnc for behandling er da også bcskcdne,

I efteråret er sprnJtning skct ehcr hvedens frcm~pi

ring på normalt tidspunkl for anvendelse af gule midler.
For:\rssprojlning cr udført i dCI tidlige for<'lr, ~å ~narl

jorden hlcv farbar i april.
PLK-Trifocid 50 n .. dcr indeholder DNOC, har vi!>t

svag effekt i årel' forsøg. Dcr er levnet 29 ukrudls
planter. hovcdsagelig fuglegræs. pr, m2

.

Faneran 50 WP er prnvct bjdc efterår og fOrt'lr med
henhold!>vh. 2.5 og 3.0 kg. Effektcn har værct cm..
19-20 ukrudlsplanlcr levnet pr. m~. men mcrudbYllct
har været !>tørst ved eflcrårsanvendclsen.

Blandl'l IIkrllClI i L'imerh"edt' (95)

lall
ukrudlspl h~g

pr. m' h'rne

Blandingen af Trifocid F og Ardon har - udbragt på
normalllidspunkl for "gull middel« - reuuccret mæng
den af ukrudl til 3 græsser og 8 amin: planter pr. m2 og
givet 3.5 hkg kerne i mcrudbylte. helt svarenuc til ef~

fekten af Tribunil og Stamp.
Sluttelig er Lindinger DM 68 prøvet med 7 I i foråret

ved begyndende vækst. Resultatet heraf ~varer tIl ef
fekten af 5 l i efteråret. [ 1977 blev midlet prøvet meJ 7
I ~!l.vel efterår som forår. ugså med nogcnlunde ens re
,uhat til følge.

I villtcrhyg har der va'rcl græsukrudl i et af tie Ire
fon.øg. 46 planlcr pr, m2• hovet.bagclig som cnårig rap~

gra·s. Ocr har været 85 andre ukrudtsplanter pr. m2
,

Resultaterne i vintcrbyg svarer nogenlunde lil dcl. som
er opnået i hvede. Dog viser Stump og Ardon her en
bedre effckt maLI såvel græsser som am.let ukrudt end
Tribunil med deraf følgendc lidt ~tørrc merudbyttc.

Alle midler bør afprøvcs yderligere,

Eller plan Il cr i tre for~øg i hvede prøvct 4 midler
mod l-kimbladet ukrudt. 1 af midlerne cr prøvct både
eflerår og forår.

Plan II
3/or.wg /1j78
Ubchandlcl 53 71.2
PLK-Trifocid 50 fl.,

efledir •.0 I 29 O.R
Fancron 50 WP. eftcrår 2.5 kg 2U I.R
Faneron Combi

500 FW. efterår 1.51 15 0.0

Arelan P. forår 4,U kg 13 lA
Fancron 50 WP. forår 3.0 kg 19 0.9
Faneron Cornbi

500 FW, for"r 1.5 I 12 1,1

-I forsøg 1977
Uhehandlct 61 57.3
Ardon P. forår 4.0 kg 13 1,4
Faneran Combi

500 FW. forår 1.75 t 1J 1.3

36 22 2.5

IMIt
u~rlJdl~p1.

pr m'

107 58.0
26 ).7
26 3.5

50 3.Y

36 ~.9

.7 .\1

32 3.1

98 56.5
12 3A

7.0 I

7.0 I

". 7 f~. 7 f~.

22 52 60.3
3.5 kg 5 9 3.7
5.0 I 5 10 3.0

~.O l 23 16 3.0
~.O l +
2.0 kg 3 8 .J.5

5.0 I 23 9 2,6

7.0 I 23 6 2.2
LSD 1.6

If, J f!>.. ,.
~6 85 49.5

3.5 kg 14 19 3,2
5.0 l 3 3 ~.5

~.O l 50 13 ~.I

4.0 1+
2.0 kg (l 10 ~A

5.0 I 12 20 l.l

J.5 kg
5.0 I

J.O kg
3.0 kg +
2.0 kg

1Z furmg 1977 Villif'rilvt'llt'
Uhchandlel
Tribuni!. v. s;'\ning
Stomp, v, såning

ONDe 80. eftcrår
DNOe RO +

Arclan. dterår
Undinger DM fiS.

efterår

Plall I
Vi1lterhvede
/978
UbehalH..Ilel
Tribuni\. v. såning
Stamp. v, såning

Trifocid F, eftcrår
Trifocid F +

Ardon. eftcrår
Linuillgcr Dr"l 68,

efterår

Lindinger DM 68.
forår

16 forsøg 1976-77 Villlerlu,(,de,
Ubehandlet
Tribunil. v. s:il1lng 3.5 "g

Villferbyg
/978
Ubehandlet
Tribunil. v, si'lning
Stamp. v. såning

Trifocid F. eflerår
Trifocid F +

Arcloll. efterår
Undinger DM 68.

efterår

Undinger DM 68.
fon'lr



Faneron Combi 500 FW er også prøvet både efterår
og forår, i begge tilfælde med t ,5 I. Ukrudtscffekten ~r

ens på de to tidspunkter. idet 12-15 ukrudtsplanter
levnes, men kun ved formanvendelscn gav bchamllin
gen et merudb~tle, ca. 1 hkg kerne. Delte svarer til
resultatet af 4 forsoS i 1977, hvor der anvendles 1,75 l
af midlet.

Arcion P har reducer~t ul..rudtsmængden til 13 pr. m1

oggivct lA hkg kerne i merudbytle, et resultat helt sva
rende til det. !>Om ~ forsøg i 1977 ,1S1C.

Efter plan III er udført 4 forsøg. alle i vintcrh\'Clk.
med 4 midler anvendt i foråret og Cl af midlerne de!>
uden anvcndt i eftcråret.

Efterå~prøjtningel1er udføn omknng I. nuvember i
hvedens vækSIStadium 3. I forårel er Bladex. Tribu
nil-Combi M og Tantizon DP udbragt. så ~nan jorden
blev farbar i april. mens Ba~gran DP er udbragt i sta
dIUm 4--5 l majs første hal\del.

Blandt'l ukrudt, virllerhl'ede (96)

lah
ulr.ruul~pl. hkg

pI m' ~crM

Pia" III
4 forsøg 1978

95 65.3Ubehandlet
Bladex, eflerår 1.5 kg 5 1,5

Bladcx, forår 1,5 kg 18 1.0
Tribunil-Combi M, forår 3.5 kg 2 U
Tantizon DI'. for~r 4.0 kg 3 2.2
Basagran OP. forår 4.0 I 14 0.2

5 forsøg 1977
Ubehandlet 150 57.5
Bladex. fod.r 1.0 kg 15 1.5

15 forsøg 1976-78
Ubehandlet ll~ 57.7
Tantizon OP. forår 4.0 kg 1.1 2.1

]J forsøg 1974-78
Ubehandlet III 55,7
Tribunil-Combi M. fodr 3.5 kg 13 1.7
Basagran OP. forår 4.0 I 25 2.6

Bladcx cr provet med 1.5 I..g såvel efterår som furår.
Ukrudlscffel..tcn var bedst ved dterårsan\-endelscn.
hvor 95 ukrudtsplanter pr. m: i uhchandlet blev redu
ecrel til.'; mod l R \'Cd forårsam'endelsen. Forskellen
hidrører fra Cl af de flft~ fon.eg. hvor raps og fuglegro
\'ar dominerende ul..rudL Ocr er opna.et ca. I hkg kerne
efter begge behanc.Jlingstidspunkter. Midlt't pm ... edes
også i 1977 med til!>\'arende resultat. men )derligere
afprøvning bør sl..e.

Både Tribunil-Combl r>.l og Tanti70n DP har vist en
meget fin ukrudtseffcl..t. kun 2-3 ukrudtsplanter levnel
pr. m- ~lcrudhYl1ct har andraget 1-2 hkg I..cme.

I 15 for<;{lg U\t':r tre år har Talllizon DP reduceret
ul-rUlJtsmængden fra 116 pr m1 iii iJ og gi ...et ca. ~ hkg
kemI;' i merudb~ He
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I 23 f(J~g over fem år viser Tribunil-Combi M en
ganske tilsvarende effekt, idet 111 ukrudt'iplanler pr.
01= er reduceret ti113. og der er h,,~(el et merudbytte på
knapt 2 hl..g kerne.

Basagran DP levner i arets forsøg I~ ul..rudlsplanter
pr. ml. hovedsagelig fuglegræs. og der opnås int~l mer·
udbytlc.

I 23 forsøg o\'cr fem år reducerede Basagnm OP en
ukrudt"mængc.Je på 11) pr. m= til 25 - ikke heil til
fredsstillende - og gav Cl merudb)'t1e på 2.6 hkg I..eme.

IO forsøg i \'interh\cdc er udført efter plan IV. som
umfallt'r midler. der er udbragt i maj på det almindelige
tidspunkt for hurmonmidlers anvendelse.

Blal/det Ukrudt i I,imerh\'ede (97)

Jall h~1

u~rlldtspt ~tmt

'" m'

P/all I V
/O forsog 1978
Uhehandlt't 145 49,5
Lindinger Combl K 3.3 I 42 0.5
NA-MIX DPD 5.0 I 34 0.6
llerbalon 620 3.5 I 31 0.8
Ilerbavex 630 3.5 l 24 +0.6
Blatat 5.0 I 20 0,7

/4 forsog 1976 og 1/)78
Ubehandlet 117 48,2
Lindinger Combi K 3.3 I 28 0,4
NA·MIX DPD 5.0 I 25 0.5
HerbaJon 620 3.5 I 23 0.6

23 forJ"C 1975-7fi
Ubehandlet 1:!9 50.8
Herbavex 630 3.5 I 27 0,5

Ocr har været I~5 ukrudtsplantcr pr. m: i ubehand
ICI, ng der er efter flere af midlerne lcvnet lovlig megct
ul..rudl. Bedst effekt viser B1atat og Herbavex 630. ca.
20 planter !>t~r tilbage pr. m=. De 0\'rige midler har
[e"nel 3CJ-40 ukrudtsplanter pr. m~.

Alle midler p.å nær Herbavex 630 gav et beskedcnt
merudbytte på ca. l, .. hkg kerne.

Ilerba\ex 630 gaven lille nedgang i udbyttet i årets
focsog. J 23 forsøg ovcr fire år reducerede midlet en
ukrudlsheMand på 129 planter pr. m2 lil 27 - knapt
tilfredsstillende - og gav 0.5 hkg kerne i mcrudb),t1e.

I et forsøg i rug. nr. 2~37. og ct forsøg i \il1lerhyg. nr.
634. har mIdjerne givet tilsvarende resultater.

Alle midler p.å nær I-Ierba\'ex 630 bør prøvcs )'dcrli
gere.

Efter plan V er udført tO forsøg i \'intcrhved~. Re
..ultateme fremgår af opstIllingen.

I dct ene fOfS('g har der været en meget stor ukrudts
mængde. 328 ukrudtsplanter pr. m:. og merudb)tlcrnc
for hckæmpelse var ganske store.

Af de prøvcde midler er kun Aetril 4 markcd"fml.



Bfatldn ukrudt i vimerhl'ede

Be:h, Anlal uktudb-
)lllUlum planIe:l pI m' hlg kane:

Fanøs nI 1107 1108 1107 1l0S

Pia" V /978
Ubehandlet 328 fi7 43.8 43.6
C-G 7801 1,U I 4--5 84 17 17.7 OA
C·G 7802 5.U 1 4--5 6fi 15 18.1 -eLfi
AClrilol 4.0 I 5-6 35 O 19.1 2.8
ARD 1280 3.U 1 5-6 49 I 16.9 3.5
CL 13939 4.5 I 5-6 58 14 11.5 1.3

4 forsøg /977
Ubehandlel fil 57.3
Actril4 5-6 II 3.0

I el forsøg med rug. nr. 633. har alle midler viSI en
megel dårlig u"rudtseffckl og samtidig medforl en ned·
gang i udbyIlet.

Yderligere afpro\'mng bør foretages af nr.-midlerne.
inden egentlig stilling lages lil deres form en.

I tabel i bringes en oversigt over 30 marked!>fortt=
midler. som er pro\'ct i vinlcrsæd gennem en årrække.
Der gives oply!>ning om midieis dosering. ukrudtscffekt
og merudbytte samt kelllikaliepris pr. ha i 1978. Den
anførte pris omfatter ikke moms og udbringningsom
kostninger. Tallene m~ vurderes med omtanke. og man
bør bemærke sig. hvor mange forsøg et middel har del
tagcl i. når sammenligning gøres. Ligeledes har det be
tydning. om forsøgene er udført i de sencste år, eller det
er sket for år lilbage.

Tabellens f"n.te fcm midler er alle udbragt i efter
året.

I midlerne 1-3 er det virksomme stof DNOC. i Lin·
dinger DM 68 linde .. dinolerb. en anden type gull mid
del, sammen med mechlorprop. mens Faneron Combi
500 FW indeholder Cl jordmiddel og et bladmiddel.
Resultaterne Slammer fra el enkell års forsøg. Ukrudts
effekten er noget \'uricrcnde. og det samme gælder for
merudbynet efter behandling.

De eflerfølgende præparater er udbnlgt i forårel.
r"'lidlerne 7-16 er hormonmidler. som stadig anven

des i betydeliglomfang i vintersæd. De neste af midler
ne er blandinger af to forskellige Iyper hormonmiddel.

For nogle af hormonblandingsmidlerne er forsøgs·
antallel meget beskedent. ligesom en del af forsøgene
ligger flere r tJlbage. De flesle af præparaterne viser en
nogenlunde effekt mod ukrudlel med merudbytter. der
spænder fra -:- 0.8 til + 2.4 hkg kerne for behandling.

Betragtes labellens lodretu~ kolonner. m man huske.
at resultaterne for de enkelte præparaler stammer (ra
en række forsøgsserier. der er udf0rl under forskellige
betingelser. De enkelte præparalers effekt og merud
bytter kan altså ikke umiddelbart sammenlignes efter
sammen slillingen i denne tabel.

Midlerne 17 og 18 indeholder ioxynil + hormonmid
del. der giver en god ukrudtseffekl. Faneron 50 WP. nr.

95

19, har sin stærke !>ide ved bekæmpelse af gul okseøje i
vårsæd. men midlcl har iovrigl en bred ukrudtscffckl og
l>lJmtidig stor skånsomhed overfor hvede og anden vin
tersæd

Gruppen 20-26 omfatter 7 forskellige blandings
midler. Flere af præparalerne er afprøvet gennem flere
år. mens andre kun har deltaget i et enkelt års forsøg.
Alle midler vi!>er en god ukrudlseffekt. men merudbyt
lel varierer Ocl)'dcligt. fra 0.1 til 3.0 hkg kerne efter
behandling.

Midjerne 27 og 2~ indeholder dicamba. f\.lldleme
\'i~r en ret god effekt på ukrudtel, mcn lil tider ses en
lovlig hård virkning på udbyllcl. Derfor bor disse mid
ler ,,"un tages I brug i en stor ukrudlsbestand og under
nøje kendskab lil afgrødens udviklingstrin.

Nederst er placeret IO midler. som udover effekt mod
almindellgl fmukrudl også kan bekæmpe græsukrudl
(se herom i tabel j). Midlerne viser begge en god effekt
o\erfor ukrudtet. og har givet ca. 1.5 hkg kerne I mer·
udbytie.

b. Grzsukrudr.

Forsl.ellige græsser findes i sligende grad som ukrudt
på mange arealer. Det drejer sig ikke alene om ager
rævehale. vindaks og enårig rapgræs. men ogs om
kulturgræsser !>tammende fra spildfrø af frøgræs. Ofte
ses f.eks. ila!. rajgræs som et problem i viniersæd.

I 1978 er der efter to forsøgsplaner udført forsøg,
!>om il<oær bely!\.er bekæmpelse af græsukrudf.

Efter plan VI er der udført 3 forsøg i vinterhvede.
Resultaterne heraf fremgår af opstillingen side 97.

Tre af midlerne er udbragt straks efter hvedens så
ning, mcns ct middel. Dosamix. er udbragt i efteråret
efter hvedem fremspiring, i vækststadium 2-3 efter
Feekes skala.

I to af de Ire forsøg har der været græsukrudl, 29
planter pr. ml. Alle midler anvendt ved såning har re·
duceret antallel af græsser bet)'deligt. til 1-4 pr. ml.
mens Dosamix har levnet 12 græsser pr. ml. I de samme
to fon."g har der været 136 andre ukrudtsplanler pr.
ml. som de tre midler anvendt ved såning reducerede lil
ca. 30. mens Dosamix levnei.Jc 71. Den bedre effekt af
Tribunil, Trinulan og Arclon resulterede i Cl lidi slørre
merudbytte. 8-10 hkg kerne, mens Dosamix ga:v ca. 6
hlo:g kerne. Dosamix er ikke markedsført endnu

Tribunil. Trinulan og Areion er sammenlignel i Ig
forsøg over -l år. Arelon viser den bedsle effekt mod
græsukrudl. 179 planler pr. m! i ubehandlel reduceres
III 18, mens Tribunil levner 38 og Trinulan 57 pr. ml. I
15 af de 18 forsøg har der VCl'ret 144 andre ukrudts
planlcr pr. ml I ubehandlet. og de tre midler reducerede
denne mængde lil5Q-60 planter pr. ml.

Merudbyttet er slort og næslen ens for de tre midler.
5-6 hkg kerne pr. ha.

I Cl forsøg med rug. nr. 2436. og et forsøg i "lnfub)'S·
nr. 2005. viste alle midler en god ukrudtscffekt med
merudbytter svingende fra knapl I li! godt 7 hkg kerne.

Efler plan VII er der gennemført fire forsøg i 1978.
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T.~I i. MidJer til Mlutmpelse .f tokimbladet ukrudt i vintersæd.

Antal
~

ukrudtl- Pct. Udbyne

• c planter ukrudt Ol mer· •Pn,pm. ..!. oo..c: Fonøpir • pr. m" udbytte ;;~.:!J... e
E1: Ci.. ..

Ubch.! Beb. Ubch.1 Beh.

hkg kerne ~~ li..~"' "
",.ha .. ~ .

Z~.: < :( Q. li

Efterår
I. ONOe 80 3.0 1977 12 107 50 58,0 3,9 }2. Trifocid F 4,0 1978 7 52 16 60,3 3.0 75
3. PLK-Trifocid 50 n. 4.0 1978 3 53 29 71,2 0.8
4. Lindinger DM 68 5,0 1978 7 52 9 60,3 2.6 120
5. Faneeon Combi 500 FW 1.5 1978 3 53 15 71,2 0,0 108

ForAr
6. tindinger DM 68 7,0 1971-78 45 85 23 23 3 55,1 2.6 170

7. Hcrbatox-MP 500 5,0 1971-73 23 16 3 49.4 2.6 80

8. OLG M-propacid 3.0 1973-77 40 76 23 12 2 56.7 0,7 }9. Lindinger Mecotat 600 3.8 19H-75 18 84 26 61.0 +0.2 61
IO. Propinox-MD Kombin U 1976 4 72 21 51,9 .,.0.6

11 DLG D-prop-mlx-pul\icr 3.0 I961l-70 7 IO 3 47,7 .,.0.8 }12. I-Ierbamix-DPM 800 3.0 1971-72 13 20 4 50,3 2.4 58
13 Propimix fl. 3.5 1969-71 18 12 2 50,6 1.0

14. 'A-Mix DPD 5.0 1976+78 14 126 27 48.2 0,5 56

15. LindInger Combi 3 3.0 1973+75 IO 70 13 16 3 51.5 1,6 } 70
16. Lindinger Combi K 3.3 1976+ 78 14 126 30 48,2 0,4

17. Certrol Tripel 5.0 1974-75 15 117 25 60,3 1.2 120
18. Actri14 4.0 1977-78 6 107 13 52,8 5,7 160

19. Faneeon 50 WP 3.0 1978 3 53 19 71,2 0.9 275

20. Faneron 50 WP+ D-propionat
'AB 2,(1+3.0 1974-77 29 76 16 58,1 1,4

21. Faneron Combi 500 FW 1.5 1978 3 53 12 71.2 1,2 108
22. Basagran OP 4.0 1971-78 47 110 25 17 52.4 3,0 170
23. Lontrel OP 4.0 1976 4 83 9 44,9 0,1 100
24. Herbalon 620 3.5 1976+78 14 126 24 48,2 0,6 105
25. Bladcx 1.5 1978 4 95 18 65,3 1.0 61
26. Tantizon OP 4.0 1976-78 15 116 13 57,7 2.1 245

27. Cambilene 5.5 1965-74 53 119 36 II 2 51.5 0.0 84
28. Hcrbavex 630 3.5 1973-78 37 130 29 Il 2 52.2 0.6 86

29. Areion P 4.0 1977-78 7 58 13 63,3 1,4 200
30. Tribunil-Combi M 3.5 1973-78 36 106 12 17 53.8 1,5 225

alle i vinlcrhvede. Midlerne er anvendt .. .!tnarl jorden Mcrudb)'lIcme varierer mellem I og knapt 4 hkg
er farbar i april. kerne i ,\reIs forsøg. Alle midler bør prøves yderligere.

Der har været (IR græ\ukrudlsptamer og 39 andrc
ukrudtsplanter p. m! i ubehandlet.

Bedst græseffekt viser Dosumix og Arclon. de (iR I tabel j bringes cn ovcrsigt over de midler, som i de
planler i ubehandlet er reduceret lil 12-13 pr. m!. seneste år er afprøvct i vinterhvede til bekæmpelse af
Arclon P og Areion + Basagran DP Icvnede ca. 20 såvel græsukrudt som 2-kimbladct ukrudt. Tabellcn gi-
g~er pr m~. mens Tribunil-Combi ;-'1 har "ilt! dår· ver oplysning om midlerne!> dosering. ukrudtseffekt og
ligs! effekt med 40 gl<b!oer tilbage pr. m~. merudbytte samt kemikaliepris pr. ha i 1978. Den an·

Alle midler viste ens effekt mod l-kimbladet u"-rudt. førle pris omfatter iHe moms og udbringnmgsomkost·
de 39 ukrudtsplanter blc\ reducereT lil 9-11 pr m~. ninger. Tallene må \'urderc~ med omtanke. og man må
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Græsukrudl i hvede (98)

AnlMI pl.nttl pr m'
gr.nukrudt andtl ul.rudl

Ib. 2,. Ih; lb..

PluII VI
J /O''S.g J978
Ubehandlet O 29 4H 136 65.9 57.2
Tribunil. .... såning 3.5 kg O 3 16 28 1.0 9,7
Trinulan. v. s:\ning 4.0 I O 4 14 28 0.2 H.2
Areion. v. s~ning 2..11 O I 23 32 U,H 8,9
Dosamix. efterAr 2.0 kg U 12 7 71 +4.7 6.0

/975-78 ... 15 fs 'Mb
Ubehandlet 179 144 54.8
Tribunil. \'. !>~ning 3.5 kg 38 46 5.K
Trinulall, v. ning 4.01 57 61 5)
Art~lon. v. !Jning 2..1 kg IH 51 6,2

GræsukrmJt , vmlt.'rsæd (99)

Anlal planter pr m' hit.,
lr'ZSulu anlkt lår terM

PluII VII
4 forsøg 1971J
Ubehandlet 68 39 53,7
Tribullil-Cnmol M 3..\ kg 40 9 I.U
Ardon 2.0 kg 13 II 3.6
Arelan P 4,U kg 18 9 1.0
Areion + lA kg+

Basagran DI' 3.5 I 22 9 3.9
Dosarnix 2,H kg 12 IO 1.1

bemærke sig. hvor mange :\~ forsøg et middel har del
taget i. når ..ammenligning gmcl<>.

Tabellen er delt I tre dele omfatlende henholdsvis
midler brugt vcd hvedem såning. midler brugt i efter
året efter hveden~ fremspiring og midler brugt om fnr·
årct.

Kun midlerne anvendt \'ed hvedens &ånlOg. nr. 1-3.
er prøvet O\'er nere år. Areion viser den bedste c(fekt
mod græsukrudt. mens Tribunil er bed!>1 mod l-lim·
bladet ukrudt. De tre midler har gi\'et samme udb} tie.
ca. ~.5 hkg kerne for behandling.

Midlerne +-8 er kun prøvet i et år. Here resultater er
ønskelige forinden endcligestillingHlgcn. men Arclon ser
lovende ud lil græ!>ukrudtsbekæOlpebe og p.1 andre
tider end ved hvedens ~ning.

4. Flyvehavre og kvik.

a. Flyvehane.

Forsøgene med bekæmpelse af f1y\'ehavre er forhat i
1978 efter to planer. Begge planer har omfattet midler
til brug i eller forud for byg

Erler plan I er der udførlIa forsog med Avadcx BW,
ct middel som skal udbringes og nedhar\'es i de 0\-cTste
ca.... cm af jorden lige før byggens s. iling. og A\'cngc.

TlIbl'1 j, Midler lil bekæmpelse af f,:,rsrsukrudt i ~'illlerh\'ede.

G....~ul.rudl And"l lI~",dl .
~ Mnt<ll planler Mnlal rbn1tt Udb)ttc .~

o 0l me:t· ..-. e '" m' '" m' ~~Pr.tparal ~ e,L.r=. Forsøgdr
~

udbytte
"'I::.,; htS I.tmt ~~El: c::. ..

Ubc:h·1 ."5~~
Ubch.\

pt. hao Il<h. Il<h. ~~Zoo': <

Ved sAning
250I. Areion 2.5 1975-78 27 163 16 137 49 53.5 5.U

2. Tribunil 3.5 1975-78 34 13U 2H 114 34 54.9 4.7 290
3. Trinulan 4.0 1975-78 27 163 52 137 5~ 53.5 4.4 110

Efteri,
4. Areion + Trifodd F 2.0+4.0 197H 7 22 3 52 8 60.3 3.5 270

ForAr
5. Tribunil·Combi M 3.5 1978 4 68 40 39 9 53.7 1.0 225
6. Areion 2.0 1978 4 68 13 39 II 53.7 3.6 lUO
7. Areion P 4.0 1978 4 68 IH 39 9 53.7 2.0 2UO
8. Areion + Basagran DP 1.4+3.5 1978 4 68 22 39 9 53.7 3.9 330
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Be!.crmpelse af f1Jw!1Ia\'re i byg (100)

B~kæmpelseaf/ly"e1la ...re i byg

Efler plan 11 er der gennemfør! 8 for:.øg med tre
midler. som alle skal anvendes i kornel s vækslstadium
5--6, warende til stadium 4-5 for nyvehavn:.

Plan Il 3 •. S' ,,> S,.

8 forsøg /978
48,9Ubehandlet 307 57 43.3

Avenge CP 3.5 kg 5-6 103 3 0.5 \,4
Avenge 6.01 5-6 47 1 1.3 0,5
Bamon Plus 3,01 5-6 37 4 1.1 0,6

Af de 8 forsøg har der i Ire. alle udført på Langeland.
nr. 1417 og 1419--1420. været en meget ringe effekt,
måske på grund af en lovlig sen anvendelse. Disse 3
forsøg er sprøjtet ca. IO dage senere end de øvrige 5
forsøg.

I de resterende 5 forsøg har der i gennemsnit været
57 flyveha\'replamer pr. JO ml, som Avenge reducerer
lil l. og de to "vrige midler til 3-4 pr. 10m2•

Avenge CP, der er el spt0jtepulver indeholder sam·
Ole virksomme Slof som det flydende Avenge. har givet
1.4 hkg kerne i Olerudb}1te. mens Avenge og Bamon
Plus har givet 0.5 hkg kerne. Avenge ep er ikke mar·
kedsført endnu, og ydcrligere afprøvning bør ske af
dette middel.

Bamon Plus er prøvet i 33 forsøg over tre år. 127
fly\"ehavrep1amcr pr. IO mZ reduceres lil 4, uden at der
opnås merudbytte.

I 1978 var prisen for 3 l Barnon Plus ca. 270 kr.
Avenge er prøvet i 46 forsøg over fire år. Midlet har

givcI en konstant og megel effekliv bekæmpelse af ny·
vehavre. idet cn bestand på 125 nyvchavreplanler pr.
IO ml er reduceret til l. Mcrudb)'uet har andraget
knapt I hkg kerne.

I 1978 var prisen for 6 I Avenge ca. 360 kr.

En rtrkke /ly\'~havr,.mid/erer Iii rddighed. I vårsad er
del muJigl at bekæmpe /l)'t.'eha ...re fra før såning til af
grødens Mg}ndende slrakningsvæk.st.

Størst interesse JlJmler sig om de midler. der kon an·
vendn ...ed komets vakslStadiw1l 5-6.

For uJle /lYl'l'havremidler gælder det, at 1'11 god effekl
er aplængig af, al det rette sprøjleliclspunkl o)'erho1des,
og en korrekt sprøjtetektlik a" ...endes.

b. Kvik.

Forsøgene med bekæmpelse af kvik er fortsat i 1978.
Efterårsam:endelse. I følgende opstilling bringes re

sultaterne af tO forsøg med 4 præparater anvendt i ef·
leråret forud for såning af vårsæd.

Tre af midlerne. Antergon 30. PLK-Maleinhydrazid
og M 1-1 560 indeholder alle det samme virksomme stof.
Forsøgene cr anlagt i stub, hvor halmen er fjernet uden
afbrænding. og hvor et forsøgsled ligger ubehandlet
indlil vinterpløjning.

14 forsøgsled lades kvikken urørt fra høst Iii sprøjle
tidspunktet i oktobers første halvdel. Fra sprøjtning til
vinterpløjning er gåct ca. 4 uger.

, del sidsre forsøgslcd er der foretaget stubbehand
ling. som den udfores under de stedlige forhold i den
0\nge mark.

Før høst af byggen er i ~t forsøg. nr. 3381. forelaget
oplælling af kvikaks. Alle præparater reducerer aks
mængden fra 5 pr. ml i ubehandlel tilO.

Efter høst er oplalt antal kvikskud pr. ml. Der var 9 i
ubehandlet og I efter alle keOlikaliebehandlinger.

Efter slubbehandling var der 3 kvikskud pr. m:.
Trods den ringe kvikmængde i forsøget er der opnået

et betydeligt meruub)'ltc på 4-6 hkg kerne efter tre af

]) h. ""127 43,6
\ 1,0
4 0,2

'O .. .. "
\25 44,0

\ 0.9

Beh. l

LOmel) Anl Dyvrha...,r. hk!
'l~h\lm planter pr. IO ml Lrmc:

6,0 I
3.01

6,01

/975-78
Ubehandlet
Avenge

som skal udsprøjtcs på frcmvoksct flyvehavre. Normalt
sker sprøjlning i kornets vækststadium 5-<i efter Feekes
skala. Desuden er prøvet behandling med begge præ
parater.

I de to forsøg har der kun været en beskeden mængde
flyvehavre. henholdsvis 23 og 1 plante pr. 10 m~. Mer-

udb} tIernc er noget s\lngende i de tO forsog. men ef
fekten af behandlingen er god i det forsøg. h\or fl~",e

ha\ re fandtes
I 1976 er udfOr! fire forsøg efter samme plan. Bedst

effekt viser dobbcl1bchllndhngen. men Avcngc alene
viser ogsa en meget fin effekt.

/976-78
Ubehandlet
Avenge
BamonPlus

Antal
nyvelY.\'npl "".pr IO m' terne

F~ Dr. 824 2557 .24 2551

Plan J J978
Ubehandlct 23 1 38.3 66.1
Avadex BW + 4,0 I 2 O 0,4 2.6
Avadex BW + 4.0 I +
Avenge 6,01 O O +1,\ +0.5
Avenge 6,01 2 O +2,0 3,0

4 forsøg 1976
Ubehandlct 2\ 41,S
Avadex BW 3.51 6 \,4
Avadex BW + 3,5 \ +
Avengc 6,01 O 0,\
Avcnge 6.01 2 0,4
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Efu.'rårsbekæmpt'l.wJ af kvik forud for \'/lrsæd

19 forsøg 1975-71~

Ubehandlet }9 43 34.7

Antergon 30 27 I I 7 6.2

ROUlldup 41 I 6 5.7

Slubbchandlel 8 J} 4.4

5 9 29,8 22,2
(I I 1,9 16.1

(I I 4A 15.6
(I I 6.3 13.7
(J I ~.2 15.9
3 3 DA 6.7

17 2:! 43.3
I 7 3A

3 6 2.6
I 7 2.3
4 15 1.7

1978
Ubehandlel
Anlergon 30
PLK·
Malclnh\dra1id
MH 5Mj
Roundup
Stubbch.andlel

6 fursøg 1977
Ubehandlet
Anlergon 30
PLK·
~1alelnh)dral.ld

Roundup
Sluhbchandlet

h nI

271

27 I
15 I
41

27 I

271
41

h~en()c,

hl~au K.,blUfJ
P' m' pI ml
fer hesl efter ~l

HSI H81

hk,
~cllle

))81 Ha:!

K~,ls~ud

'" m' '"eflel h"SI ~Clne

forsøg "r. 825
Ubehandlet 409 17,6
Anlergon JO 35 I }~I lA
Roundup 51 74 2.8
Gramoxone 61 -'52 4.8

RoulllJup har rcduceret denne mængde 111 7"" og gi
\'ct \..napt 3 hkg lo.crnc I merudbytte. Efter GranlU;\One
talte!> ""52 hikskud pr. m~, mcn alligevel re,ulterede
Gramoxone-behandlingcn i det ",tmstt: merudb) Ile pj
næsten 5 hkg I..crnc I dClIe fo,-.;og.

1 el andel fon.og. lir 1669. er prø\cl IO doseringer af
Antergon 30, henhold... , i .. 25 og 351 pr. ha. udbragt II
apnllllcl1 pløjning og &.1nmg ca. 14 dage .;enere. Der er
opllaet en redul..tlon af I..vi"mængden og mcrudbyllcr
på 7-8 hl-g I-erne.

Spmg!>mah:t hur bd)~!> gennem nere forsøg, for
mctoden ud n) Iles 1 pra"sl ....

midlerne. Anlergon 30 hilr gIVet knapt 2 h\..g kerne,
mens ~tubbehal1l.j]il1g illlet 1llcrudbyne gav.

I forsøg nr. 33H2 er der jkke forewget optælling af
kvikken. men der er høstel meget ,tme merudbytter på
1-1-16 hkg kerne efler de forskellige midler. Her gav
!>tubbehandling knapt 7 bkg kerne i mcrudbyllc.

I 19 forsøg over fire:'ir har Antergoll JO og Roundup
vist summe effekt ug ~al11rne store meJ"udbyue på ca. ti
h\..g kerne. Stubbehandlingen har i lit: ~aUlllle 19 forsøg
efterladt en !>tørre mængde lo.vik og givct el lidI mindre
merudb)'lte.

Kemikaliepriscn har l IY7S andraget ca.:

5. Ukrudt i roer.
[ 1978 er fOP."lgenc med bckæmpd~e ,If u"rudt i be

tleroer fortsat efter en række forsøgsplaner. hmraf lo er
viut'refOrt rra 1977. Det drejer !>ig om de forsøgsplaner.
h\"O(l reducerede mængder af Venzar og Betanal an·
vcndc!>, og hvori bl ..dmicllcr ath'cndcs udcn forudg5en
de brug af jorJrnidler. 111)·e fursøgsserier afprøves bl.a.
reducerede mængdcr af 1)Cramin F1. og Betanal. midler
~pecielt nHx.lllden nælde ug sort nat..kyggc og et mid
del mod l- vi\.. i frenl'~plTt:de bederoer.

FJert' midJer t'r "elegflrtie fil bekCl'mpeist' i efterarel
fomd for "årsCl'd. D(' kemiske mM/rr har gennem flere
Jrs forsøg ",'SI sig merf' ".ffekl/l·(' mod kdH"" end en

mekani.1k slllbb"lIoml/mg

/-ortirsam'emJelse. Til tliler opslår der C'I beho\ for at
kunne bekæmpe frt'mgroel J.. \ iJ.. I foråret foruil for så
ning af \an.æd. 1 1978 er gennemført IO forsøg med
delte sporgsm:'tl.

I for.og or. 825 blc\ der sprøjtet p:'l frcm\-okset kvi\..
3. m3J. Pløjning og ~ålllng af byg skete ca. 8 dage sene
re. 1idler og doscring fremgår af opstilhngen.

Ingen frøbærende l.. \'IIO:lb var at se før host. Derimod
optaltes en stor mængde \..vikskud efter høst. ~09 pr. m:
i ubehandlet.

Anlergon 3U
PLK-Maleinhydrazld
MH 56() ..
Roulll.lup

271pr.ha
27lpr.ha
15lpr.ha
-' I pr. ha

J75,- kr.
375.- kr.
375.- kr.
600,- kr.

II. 8cderm.'r til foder.

Am'endelse af mul/n ,'pd mesdning. Efter plan I er
der gennemført 7 fur~g i 1978 med la\-crc doscringer
af Ven1.ar og Betanal. end disse midler normalt anven·
de~ med Den normale dosis af Venzar er I kg nedhar
\CI uffilddelban \ed rocrne~ såning. P lette Jordt)'per
I..an denne dosis be\"lf"e en bcd:adigelsc eller ~\'æUelse
af roerne. I plan 1 er Venzar am'endl ca. 2 uger før
roCTI1C!> s~ning med 1.0,0,75 og 0.5 kg pr. ha. Der er se
nere forctagettohehandlmgermed41 Belanal. ibegge til
fælde p;1 del IIl.bpunl-t. h"or ukrudlsplanternc slod med
::! 10\ blade. Ved den sene BClanal--behandhng er der til
IO forsogsled tilsat 0.5 I..g Vcnzar. I 6 af 7 forsøg er sået
roc"mcn K~m~. Idet !>pende \1el-a. 1alle forsøgene er
roerne ...'\cl lil bh\encle bc'lllnd p 15-18 cm. Der er i 5
af de 7 forsøg g ct fra 8 ul 16 dage mellem fO ..... le
spTOJlntng og s nmg. I de lO sid~le fon.og 1-3 dage.
Roerne er sået oml-ring I. maj. Forsogsplan og rc!>ul·
tatcr af de 7 rorsøg fremgår af tabel k
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Tabel k. Ukrudt i bederoer iii foder (101).

C"
P1~ 1 FonelUltkl(" Planter pr. IO m rtk.lr.e o Udbyue Ol ~1:

~ 0-

• mcrvdbyue. l'''
Fe, I Fe, I Efler ~~ hkl pr. ha 1:;:

i-å OM
2. spr. l .•pr. l. spr. ,,'.::' "~ ~

I I I I I
COC

o ] o Øoø. ;:'Zi.
I. ~prltJlmng 2_ spUlJtnins J. sprej1nins ~ ~ il ~ §i ~ ~ ~~~o IL'~2 user før 5 ukrudl 2 Iøvbl ukrudt 2 løvbl. ~ " " ~ " -> ~ ... "O

301 III 83 35 31 57 599 377 31
32 19 4 32 3 54 34 16 4
36 24 8 38 6 56 47 26 4

36 28 12 39 8 55 49 22 4
35 32 12 36 9 56 38 17 5

301 35 13 301 JO 57 57 5 3

38 175 65 38 39 56 602 440 27
36 95 15 33 13 52 IO I 12
38 84 101 36 13 54 16 14 12

39 95 24 38 13 55 34 21 9
38 95 25 37 17 55 II 6 13

38 103 28 37 16 55 29 3 10

7 forsøg 1978
a. Ubehandlet 4 ISetanal -t I Betanal
b. ) ,00 kg Venzar -t ISetanal .t ) Betanal
c. 0,75 kg Ven7..ar .t ISetanal .t ) Betana)
d. 0,75 kg Ven7..ar .t I Belanal 4 J Betanal +

0,5 kg Vcnzar
e. 0.50 kg Venzar 4 I Belana) -t I Bctanal
f. 0.50 kg Venzar .t I Betanal .t I Betanal +

0,5 kg Ven7.3r

6 forsøg 1977
a. Ubehandlct 4 I Bclanal 4 I Belanal
b. 1,0 kg Venzar 4 I Bctanal 4 I Betanal
c. 0,75 kg Venzar 4 I BClanal 4 I Betanal
d. 0.75 kg VenJ.:3r 4 I Betanal 4 I Betanal +

0.5 kg Venzar
e. 0.50 kg Venzar .t I BelanaJ 4 J Betanal
f. 0.50 kg Venzar 4 I Bctanal 4 I Belanal +

0.5 kg Venzar

13 forsøg 1977-78
a. Ubehandlet 4 I Betanal .t I Belanal
b. 1,00 kg Vcnzar 4 I Betanal 4 I Betanal
c. 0,75 kg Venzar 4 I Betanal 4 I Belanal
d. 0,75 kg Venzar 4 I Betanal 4 I Belanal +

0.5 kg Venzar
e. 0,50 kg Venzar 4 I Betanal 4 I Beta"al
f. 0,50 kg Venzar 4 I Betanal 4 I Betanal +

0.5 kg Venzar

I 2 3 .j 5 6
41 229 019 oll 48 56
40 160 25 301 22 51
oll 135 20 35 21 52

41 152 35 37 19 54
40 148 36 38 25 54

42 161 oll 41 21 54

7 8 9
605 493 23
.;.10 .;.11 19
.;.11 4 19

21 20 13
+11 +3 21

4 16

Umiddelbart før 2. sprøjtning er udført. er der optalt
229 ukrudtsplanter pr. tO m række i led a. Delle led var
endnu på dette tidspunkt usprojtel. Af kolonne 2 frem·
går det. at Venzar uanset dosi~ har haft en meget dårlig
virkning i årets forsøg, idet der er Icvnet omkring 150
ukrudlsplanter pr. IO m række. Arsagen er formentlig
de tørre vcjrforhold efter roernc.. såning. Del vides fTa
tidligere år, at en passende nedbør efter jordmidlers
anvendel~ er nødvendig for al få god effekt. ) kolonne
3 ses effektcn af 2. sprøjtning. som blcv udført med 4 l
Betanal. Der er i led a .t9 ukrudtsplanter tilbage. hvil
ket må siges al V-ofre en god nedbringelse af bestanden
af ukrudt, der androg 229 ukrudtsplanter for sprøjt
ning. I de øvrige led er der en litll lavere mængde
ukrudt. la\'cst er det i led b og c, hvor der cr 20-25
ukrudtsplantcr tilbage. Tredje sprøjtning er også udfort
med 4 I Betana!' l kolonne 5 ~s del. at der stadig er .tR
ukrudtsplantcr tilbage i lcd a. I de øvrige led er der
omkring 20 ukrudtsplanter tilbage. Der er ah'\å ikke
opnåct nogen ..ærlig effekt af dcn 3. behandling i ~rels
forsøg, DClle skyldes formentlig fremspiring af nyt
ukrudt efter !>prøjtning på grund af nedbør i juni. Antal
roer efter 3. 'iprøjtning fremg r af kolonne 4. der cr-ll
rocplanter i led a og led f. i de øvrige led er mængden af

roer lidt la\'erc. lavest efter lcd b. hvor der er 34 roer pr.
IO m række.

Ved roeoptagning er der optalt roeplantcr pr. ha, og i
led a blcv der fundet 56.000 planter i ah. I led b og c er
der fundet detla"'este planleta!. 51-52.000 plantcr. i de
øvrige lcd 5.t.000 planter. Del lidi lavcre plantetal efter
Venz..'Ir-bchandlingerne har dog ikke bet)'dct synderligt
for udbYllct. der er kun små og usikre udslag i de for·
skellige led. Ved rocoptagning er samtidig givet en be
dømmelse af. hvor stor en del af jorden. der var dækket
af ukrudt. Det ses. at der i led a var 23 pet. dækning. i
de øvrige led var tallenc lavcrc. 13-21 pet. dækning. De
laveste værdier er opnået efter de to forsøgsled. hvor
der er tillWlt 0.5 kg VcnZ.3r ved den sene Beianal
sprøjtning.

I forsog nr. 2558. der ikke er medtagct i gcnnem·
snitstallene, var der en usædvanlig stor mængde ukrudt.
1.000-1.500 ul..rudtsplantcr optalt før 2. sprøjtning, og
_mælde« udgjorde omkring 99 pet. af ukrudtsbestan
den. Bekæmpelsen har iHe været effektiv nok i de
forskellige Venzar-behandledc lcd, der var 20-35 pet.
af jorden ukrudtsdækkct ved optagning mod 67 pet. i
lcd a. Alligevel høstedes der 20-25 pet. i merudbYlIc i
de Venzar-behandl~defor't0g!>lcd.



ca. 7-t0 kr.
.... ca. 910 kr.

ca. ~60 II.r.

ca. 'J50 II.r
ca. 810 I-.r.

.. ca. 910 kr.

I de 6 forsøg i 1977 efter samme plan er ukrudtMJæk·
ningen \'ed optagning bet)deligt la...ere end i årets for·
sog. DClle må lages som cl udtryk for. at bekæmpel~n
er I}Uedes mindre godl i 1978. Kolonnc: 9 viser sanni
dig. al dct specielt er de Venzar-bchandlede led. som
viser ringere resultat, hvilket stemmer godt med den
d. r1igc effekt af Venzar ved første optællmg.

Ol'er tO dr er der nu udført 13 forsøg efrer de""e
for:mgspla". Resulralt'me ,yder pd. ur Ven:..ar-<1oserlll·
gen /..an rredsæuc$. IIdclI at eJJektel1 på ukrudret berøres.
mir f)chtmdlillgell efraJølges af ro l'ffektive sproj11linger
fIIelJ Iletanal.

Kemikaliepriscn for de afprøvede hehandlinger har
pr. ha i 197R andragel:

a. 2 x 4 I Betanal
b. 1.0 kg Ven7ar og 2 x -t I BClnnal .
c. 0.75 kg Venzar og 2 x -t I fielanal
d.0.75 kg Venzar. 2 x 4 I Belanal

og 0.5 kg Venzar
e. O,S kg Venzar og 2 x -t I Betanal
r. 0,5 !l.g Vem·.ar. 2 x -t I Belanal

og 0,5 kg Ven7ar

Den anførte pris omfatter i!l.!l.e moms og udbring~

ningsom I-.oslningcr.
Forsogene fonsælles.

På arealer. hvor der har værel anvendl Venzar til
ukrudtsbekæmpelse i bederoer. har der af og lil været
konslateret en ncg<.lti .... efti'rvirkllinK aJ Vell;:ur i form af
skade på den efterfølgende kornafgmJe. Skadebilledcl
- :-.triber eller pielIer - er oftesl af et hcgrænset omfang.
og cr som regel ~ct. hvor dcr har været gjOT! stop for at
rcnse J)'~r, eller hvor overlapning er skel ved sprøjt
ningen.

For nærmere al undersøgc eVt=llluclle ..kadevirknin·
ger af Venzar på de eftt=rfolgende kornafgrøder. er der
gCllllem IO år udfmt forsøg med henhold~vis 1. 2 og 4
I-.g Venzar. Disse mængder af Venzar er Udsprøjlcl i
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EftervirkninG af Ven;;,or i byg

udb)IU' Ol
mC:nldb)lIC: h~& ~c:rnc:

/978 rs nI 2443 Ifl76
Ubehandlet 49.2 50.1
Venzar ved såning 1.0 kg -:-1.1 +1.1
Vcnzar ,"ed såning 2.0 !l.g +1.7 +IA
Vcnzar \ed ning og 2.0 I-.g og

ved udt)'ndingsst. 2.0 kg 0.0 -:-2.3

f.I Jorsøg /977
Ubehandlet 46,1
VenzM ved s~ning 1.0 kg 0.1
Venzar vcd ~~ning 2.0 kg +0.3
Venzar vt=d såning og 2.0 kg og

ved udt)'nding~st. 2.0 kg + 1.6

roer. hvor der næste år skulle være byg. Byggen er hø
stet fors"g~mæssigl i de enkelte år. Resullaterne af året!>
forsøg ses i opstillingen.

Efter amendelse af normal mængde Vell7..1T. I ~g pr.
ha til bederoer. er der i årel' fOl""Og konslateret en ned·
gang I udbyttet på l.l hkg kerne. ens for de IO forsøg.
der er hoslet i 1978. For 2 kg Ven7..ar er nedgangen en
smule slørrc. mens den fnr 4 kg er 2.3 hkg kerne i
nedgang i del ene forsøg. mens der i det andel forsøg
Ikke er !l.onslaterel nedgang i udb)'t1et. Årcls resullaler
vio;cr lidt større udslag end gennemsnillet af de 14 for~

søg. der blev udført i 1977 Forsøgene videreføres i
1979.

Ilabelll>Cs resultaterne af tre forsøg i 1978 meJ rcdu·
cerede mængder af Pyr3min F1. og Betanal. l forsøgs~

planen indgår desuden to lcd hvor Golrix er anvendl
ved roernes :-., ning. Anvendelsen 3f jorJmiJdcl er til·
~træbl udføri ca. 2 uger før ning. Generel! - undtaget
led f - er jordmiddelanvendelsen efterfulgl af to Beta·
naJ-behandlinger med ca. J4 dage .. mellemrum. Der er
anvendt 4 J Belanal pr. ha. og det er tilslræbt at ramme
ukrudtet når del havde 1l13l1.simalt:! lovbJade. Ilcdd er
der ved den sidste Belanal~pruJtmng samlidig be·

T.bel I. Ukrudt i bederoer fil foder (102).

C~

Planter pr. IO m nekke: o UdbyllC: Ol ~~
Plan ti FOl!oOg~nrklc: ~ 0-

• ImNdbylte:• ~~

ro< I ro< I Erter ~. hkg pr. ha .2
~~

>.
2. 'pr. 3. spr. 3. spr. ~.: MC·

l I l I
åit

l

ooc
; ; ; ~;::'a

~ 2 2 ~ 2 §; o ••
l proJtnlng 2 \proJlnlng 3 ~prOJlmng .. ~

~~ ~• '5 • ~2 ugel før s'nlnS ul.rurll 2 10"1'>1 u~rudl 2 kwbl ~ " ~ " -> ~

3 forsø!; 1978 I 2 3 4

a. Ubehandlet 4 l Beranal 4 J BClanal 47 34 21 51
b. 6,0 l P)'ramin FI. 4 I Betanal 4 I Betanaj 45 34 IR 4R
c. 4.5 l Pyramill FI. 4 1 BCI3nal 4 I Betanal 45 32 12 49
d. 3.0 I Pyramin Fl. 4 1 Bctanal 4 I Belanal +

3 l P)ramin A 45 35 14 49
c. 4.0 kg Gohix -t l Belanal 4 l Belanal 44 30 II 50
r. 4.0 kg Golti;< ingen -t I Belanal +

3 II.~ Gollix 47 25 22 50

5

21
12
X

12
R

16

6 7 X

56 568 310
57 27 57
56 25 -t5

56 J5 52
5-t 20 3R

55 21 -t1

9

24
4
5

6
2

7
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Forsøgsplan 111 er udarbejdet af Staten::. Ukrudts·
for!.Øg. Flakkebjerg. I planen afprøves flere nye midler
indeholdende pyrazon. der er det virk~omme stof i Py·
ramin og Pyramin Fl. Midlerne prøves overfor det gen
nem mange år anvendte Pyramin, der er et sprøjtepul·
ver. og det nyere Pyramin Fl .. som er flydende. Des·
uden ingår Goltix i forsøgsplanen. Pyramin. Pyramin A.
og Goltix er anvendt med den dosering. hvori disse
midler er <Inerkend( fra Statens Planlca\llsforsøg.

Resultaterne af de 11 forsøg. som er gennemført ef·
ler denne plan i 1978 fremgår af tabe1m. Resultaterne
vil indgå i det materiale. som lægges til grund for en
eventuel anerkendelsc for de nye produkter fra Stalens
Plantca\llsforsøg.

Dc afpr0\1ede jordmidler er alle an\lendt umiddelbar!
før roernes såning. og i alle forsøgsled er der behandlet
med ti I Setanal. når ukrudtet stod med 2-4 løvblade.

Gohix har givet en lidt bedre ukrudtsbekæmpelse
end de forskellige pyrazon-præparater. wm til gengæld
viser en meget ensartet effekt.

rør Setanal-behandlingcn er optalt roer og ukrudt.
kolonne I viser, at der i led a. som på dette tidspunkt
t=ndnu var ubehandlet. var 45 roeplanter pr. 10 III ræk·
ke. Efter de forskellige jordmidler var der 45-51 plan·
ter. Der er optalt 1~9 ukrudt~planter i lcd a. pyra
1ClIl-midlerne levner ca. 150. og Goltix godt 100
ukrudtsplanter pr. IO Ol række. Effekten er generelt
ikke ::.ærlig god, h\lilket må tilskrives de tørre \lejrfor·
hold efter roernes såning.

Sprøjtning med Setanal reducerer mængden af
ukrudt betydeligt - kolonne 4 - til 39 planter i lcd a til
ca. 15 for pyrazon-præparalerne og lil I I efter Golrix
behandlingen.

Ved optagning er der høstet små - og ikke sikre 
merudbytter i rod efter alle behandlinger. og antal1ct af
rOt.'r varierer kun lidI. mellem 59--61.000 planter pr. ha.

Også llled hensyn til pc!. jord dækket af ukrudt ved
optagning er der helt en~ virkning af pyrazon-midleme.
ca. 15 pet. dækning mod 23 pet. i lcd a. Rene~t har der
været efter Goltix-behandlingen med kun 8 peL af
jordoverfladen dækket af ukrudt ved optagning.

ca. 740 kr.
1220 kr.
1100 kr.

handlet med 3 l Pyramin A. Lcd f er kun behandlet to
gange, ved såning og på det ::.ene Bel<lnal-liJspunkt.
hvor der er tilsat 3 kg Goltix.

Roerne i de Ire forsøg er Kyras. som er ~;')et til bli
vende bestand på 12-18 cm. Der er kun gået ct par
dage mellem første sprøjtning og såning.

Der har i forsøgene kun været en meget beskeden
mængde ukrudt. af kolonne 2 fremgår del. at der lige
før første Betanal-sprøjtning er optalt 34 Ukrudtsplan
ter pr. IO m række i led a. som på dette tidspunkt endnu
var ubehandlet. Såvel Pyramin FI. som Gohix har haft
ingen eller meget ringe effekt i årets forsøg. formentlig
på grund af de tørre vejrforhold. som fulgte efter roer
nes såning. der fandt sted omkring I. maj. På samme
optællingstidspunkl er talt lidt færre roepl<lllter pr. IO III

række efter de anvendte jordmidler end i lcd a.
Kolonne 3 viser. at føn.te Betanal-sprejtning - for·

søgsled a-c - har halverel mængden af ukrudt.
Efter 2. Betanalsprøjtlling er der optalt 21 ukrudts

planter pr. IO m række i kd a - kolonne 5 - mens der i
de ø\lrige f(lr~gsled er IC\lnct 8-16 ukrudtsplanter.

Ved optagning viser alle lcd. som er behandlet \led
såning. merudbytte i rod og IOp i forhold til led a. Jor
den har samtidig været betydeligt renere. idel kun 2-7
pet. af jordoverfladen har været dækket af ukrudt 
meget tilfredsstillende - mod 24 IX'-t. dækning i led a.
Renest har lcd c været, og i disse forsøg h<jr Jet været
bedre at lade Goltix ve,J såning supplere af 2 Beta
nal--behandlinger end af 1 hchandling meJ Goltix +
Betanal.

Kemikaliepriscn for de afprøvede behandlinger har
pr. ha i 1978 andraget:
a. 2 x 4 IDetanal .
b. 6.0 I Pyntmin FI. og 2 x 4 I Detanal ca.
c. 4.5 I Pyramin Fl. og 2 x 4 I Betanal ca.
d. 3 I Pyramin Fl. 2 x 4 I Betanal

og 3 I P)ramin F1. ca. 1220 kr.
e. 4 kg Goltix og 2 x 4 I Betanal . ca. 1360 kr.
f. 4 kg Goltix. 41 Betanal og 3 kg Goltix ca. 1450 kr.
Den anførte pris omfatter ikke moms og udbringnings
omkostninger.

Tabel m. Ukrudt i bederoer til foder (103).

Planlcr pr. IO m række:
Udb. og
merudb. o

!'Inn III For"'gH3l:kl.c: co< EflCI
~ bkg pr. ha !-liclan,ll Bl.'lanal ..:.=

~c ~ ~ """~Så >~ o
-5 "'c.0 -- ~, " .

~ ; -a~ =;;!.
I ~[lrollmm~ 1 .prU)lmnjl. 8 2 O 2 §~ '6 ~

.~ o

:; o ~ o ~~~ved ~årlLng ul.ruJI :-4 t<olvbl ~ ~ ~ -< ~ ~

2 3 4 5 6 7 8
Il f()rsøg 197R

a. Ubehandlet 6 I Sctanal 45 189 49 39 60 606 415 23
b. 4.0 ~g r~ ranlIn 6 I Betanal 45 159 .l) 15 61 l j ) 15
c. 0.0 l P)ramln FI. (, I Betanal 49 1)7 .l5 15 61 16 3 14
d. 4.0 kg P~razon Rustica o I Hctanal 50 151 .l) lJ 59 lU -:-14 15
c. .:\.~5 kg LIlldinger Il yra7nn RO o I Rctallal 49 151 49 16 60 IO -:-2 13
r. 6.0 kg G()ltix 6 I Retanal 51 IO) .19 II 60 19 7 8



Kemikahepriscn for de afprovcde behandlinger har
pr. ha i 1978 andraget:

103

e. 5 kg Goitix, 3 I Belanal og
3 kg Gohix . . .. ea. 1500 kr.

a. 6 I Belanal
c 6 I PFamm F1. og 6 I BCI3nal .
f. 6 kg GOItIX og 6 1 Belanal .

ca. 550 kr.
ca. 1030 kr.
ca. I-lSD kr.

Den anførte pris omfaller iHe
ningsomko<;tninger.

Forsøgene bor forlszltes.

moms og udbring-

Pyrazon Rustica og Lindinger Pyrazon 80 var ikke
markedsført i 1978. og Pyramin er udgået af handelen.

Den anførte pris omfauer iHe moms og udbring
nmgsom kost ni nger.

Tu forsøg. nr. I I 15 og 1-l45. er gcnnemført efter plan
IV. hvor hcn\lgtcn var ,ti tilberede såbedct C<1. 8 dage
før roernes s~ning. l tre forsøgs lcd anvendtes et jord
middel samlidig med shbcdets tilberedning. og i de Io
øvrige f()r!>Og~led blev der spmjtct med henholdsvis
Reglone og Betanal lige før roernes fremspiring. I de
efterfølgendc behandlinger 3m·endtes del~ Belanal og
Belanal + jordmiddel. For!;øgsplan og enkehe resulta
ler fremgår af label n.

Resuhaterne må tages med forbehold. da de hidrører
fra kun IO forseg, men Cl par intcrc!lSante ting springer i
øjnene. Ved optælling efler sidste ~projtning ses det. at
anlal rocr pr. 10m række i lcd e og d er laVl. og at led c
og c viser den bedste effd.t på uhudlCt. Ved oplagning
er disse to lcd stadig de mest rene. Led e gi\'er et Slorl
merudbytte på ca. 20 pet.. led c giver ca. IO pcl. i mer
udbyne trods en ret lav plantebcsland. mens led b og d
inlet merudb) Ile giver.

Kemikalieprisen for de afprøvede behandlinger har
pr. ha i 1978 andraget:

a. 3 x 4 1 Belanal . ............ ca. 1100kr.
b. 2 I Reglollc og 2 x 4 I Bctanal ca. 820 kr.
c. 0.5 kg VCn1.3r. 2 x 4 I Beta",ll og

4 l Nonron . ca. 1080 kr.
d. 3 I Ro-Neet 6 E. 6 I Betanal og

0.5 kg Venzar ca. 750 kr.

Ingen midler "ed TOf!sdning. Pol en del lettere jorder
ses Iii tider en påvirkning af roerne efler anvendelse af
jordmidler ved roernes såning. For at undersøge mulig
hedcn for at renholde rocmar"'en uden bmg af jord
midler ved s.'lOing. staTledes en ny forsøgsserie i 1977,
og dcnne ~erie er videreført i 1978 med 12 forsøg efter
plan V. Resultalerne heraf ses i tabelo.

I forsøgslcd a er sprøjtCt 3 gange med 4 1 Bel3nal.
Det er tilstræbl hvcr gang at ramme ukrudtsplanternc!,.
2-bladstadium. Led b og c er behandlet to gange, første
behandling i ukrudtsplanternes 2-bladstadium med -l I
BClanal. og 2. behandling på ukrudt med 2--4 løvblade
med 4 I Betanal tilsat henhold!;vi!<l NoTlron og Pyramin
Fl. Led d er behandlet to gange med 6 I Betanal i
ukrudtsplanternes 2--4 bladstadium. Led e og f er be·
handlet med Gohix som bladmiddelI ukrudtspianiernes
2--4 bladstadium. lied c er Gohix-bchandlingen genta·
get i blanding med 4 I BClanal. mens led f kun er be
handlet på første sprøjtetldspun"'l. h\or Goltix til gen
gæld er tilsat et spredc-khrbcmiddeJ. Sunoil I I E.

For første sprøjtning er opialt 91 ukrudtsplanter og
42 rocplantcr pr. IO m række. Før anden sprøjtning er
igen optah ukrudt. "'olonne 3, og efter 4 I Betanal i led
a. b og c er efterladt 37-39 planter. mens 6 r Betanal.
lcd d. viser lidt bedre effekt. 29 ukrudtsplanter pr. IO m
række. Dårligst effekt på delte tidspunkt viser Goltix i
lcd e med 50l ukrudtsplanter. Goltix + Sunoil II E viser
bedre effekt. 21 planter er optah. Kun små fon.kclle i
anlal roer ses. 39--0 roeplanter er optalt pr. 10m ræk
"'e efler de forskellige bchandlinger.

Efter tredje sprøjtning l led a er atter optalt roer og
ukrudlsplanter i alle lcd. Bedst dfel" viser nu led b og

Tabel n. Ukrudt i bederoer til .oder.

Planler pr IO m rzkle A"'an IV Fonepnrlke
dier J spn!j1nlnl ~. A

!~ ~= Co.

) lpr9J tnln8 " spr9Jlnlni
UkNdl

c.. g.. t~!
I 5prøJlnU1i :2 ~pr"J1Alng ulrudt :2 19Ybl ukrudt 2 løYbl R~,

~.
~2.

I uge' (ør dnlAl (ltl roers hem\p l led • lied a :3e~

2 forsøg 1978 I 2 3 4

a. Ingen Betanal 4 I Belanal 4 I Betanal 4 I 46 47 72 503
b. Ingen Reglone 2 J Belanal 4 I Betanal 4 I 43 40 71 I

c. Venzar 0.5 kg Ingen Belanal -l I Betanal 4 I +
Nortron 4 I 39 16 68 51

d. Ro-Neet 6E 3,0 I Ingen Betanal 6 I +
Venzar 0,5 kg Ingen 38 42 69 .;.1

c. Goltix 5.0 kg Ingen Betanal 3 I +
GoJlix 3 kg Ingen 43 15 73 113
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Tabelo. Bekæmpelse af frøukrudt i bederoer. (104)

Planter pr. IO m nr:ll:ll:c
Udb. Ol

P1an V Forsøgsrække F., Før 2. Efler 3.
mcrudb. 5- bkg pr. ha ~

I. spr. sprøjtning sprøjlninJ ..:.9 ti ~ Oll~."- ~~.=~i "- ~: o .9.,'" :!
l. s.prØjlnll1g 2 sprøjlning ~ ~ ~ ...~ .... ;:;c.

2 ~ 2 ~ 2 §: .~ o
a-< ukr 2 løvbl. • uh. 2 I"vbl. 3 5pntJlnll1g ~ ~ .~~

~
~ ~

~ Æ~~d-f ukr. 2--4 I"vbl. b-c ukr. 2-4 Iøvbl ok, 2 løvbl. ~ ~ ~ ~ -~ ~

12 forsøg 1978 I 2 3 4 5 6 7 8 9

a. 4 I Betanal 4 I Betanal 4 I Betanal 91 42 37 42 16 62 572 411 18
b. 4 I Betanal 4 I Betanal +

4 I Nortron ingen 43 39 44 12 63 .;.6 13 10
c. 4 I Betanal 4 l Betanal +

4 I Pyramin fl. ingen 40 39 40 17 63 4 l 13
d. 6 I Betanal 6 I Betanal ingen 39 29 41 16 64 .;.6 14 21
c. 5 kg GOllix 5 kg Gohix +

3 I Betanal ingen 41 54 42 12 65 24 14 11
f. 5 kg Gollix +

5 I Sunoil Il E ingen ingen 41 21 42 24 63 11 16 19

12 forsøg 1977
a. 4 I Betanal 4 I Betanal 4 I Betanal 99 40 36 40 28 52 591 390 25
b. 4 I Betanal 4 I Belanal +

4 1Nonron ingen 39 33 39 18 54 11 14 21
c. 4 I Betanal 4 I Betanal +

4 1 Pyramin R. ingen 40 35 41 18 54 27 13 21
d. 6 I Betanal 6 I Betanal ingen 39 32 39 25 53 15 9 28
c. 5 kg Goltix 5 kg Goltix +

3 I Betanal ingen 40 48 41 6 54 56 40 9
f. 7 kg Goltix +

5 I Sunoil I I E ingen ingen 37 9 39 16 54 32 28 17

Liden nælde og sort natskygge. Ukrudtsplanter med
sen frem~piring volder ofte særlige problemer på roe
arealerne. De sene:-.te år har liden nælde plaget mange
foderroemarker. og erfaringerne har vist. al almindelig
anvendelse af jordrniddel ved roernes såning opfulgt af
en behandling senere med Betanal ikke giver en til
strækkelig god ukrudtseffekt.

På arealer, hvor planterne liden nælde eller sort nat
skygge kunne forventes, er der i 1978 anlagt forsøg
efter en ny forsøgsplan. VI, som især tager sigte på
bekæmpelse af disse IO generende ukrudtsplanter.

Forsøgene er anlagt på arealer, som cr behandlet ved
såning med et jordrniddel, enten Galtix, Venzar eller
Pyramin. p~ ukrudtsplanternes 2-bladstadium er alle
forsøgsled behandlet mcd 5 I Belanal. På nyfremspirct
ukrudt med 2~ løvblade cr sprøjtct med forskellige
blandinger, som sammen med resultaterne af 9 fOMg
ses i tabel p.

1 fem af de ni forsøg har der været liden nælde, i to
forsøg har der været sort natsk)'gge, mens der i to forsøg
ikke forekom hverken liden nælde eller son natskygge.

Ukrudtsoptællingen før Bctanal-sprøjtningen viser,
at der var 200 ukrudtsplanter pr. IO m række. heraf 106
nælde eller sort natskygge. Betanal-behandlingen re
ducerede denne mængde til85 ukrudtsplanter, heraf 63
nælde eller sort nalskygge pr. 10 rn række - kolonne 3.

Efter 2. sprøjtning optaltes i led a, SOlll ikke blev
behandlet på dette lilb.punkt, 94 ukrudtsplanter. heraf

ca. 1100 kr.
ca. Y90 kr.
ca. 1060 kr.
ca. 1100 kr.
ca. 1830 kr.
ca. 870 kr.

moms og udbring-

c, 12 ukrudtsplantcr pr. IO m række. mens der i led f.
der kun er behandlet en gang, er optalt mest ukrudt, 24
ukrudtsplanter pr. IO m række.

Ved optagning er der kun målt ubetydelige forskelle j

udb)'t1e efler de enkelte behandlinger. Antal roer er
ogs.." meget ens. 62--65.000 planter pr. ha. Ved optag
ning er også foretaget en bedømmelse af jordens dæk
ning af ukrudt, hvilket er et udtryk for. hvor godt den
enkelte behandling er lykkedes. Bedst er led b og e med
10-11 pet. af jorden ukrudtsdækket, led c følger lige
efter, mens der i led a. d og f er ea. 20 pct. af jorden
dækket af ukrudt.

Resultaterne svarer godt til erfaringc::rne fra 12 forsøg
i 1977 efter samme plan. Eneste forskel i planerne be
rører lcd r. som i 1977 bic\' behandlet med 7 kg Goltix
+ 5 l Sunoil 11 E. I kolonne 9 i de Io forsøgsår ses det,
at bekæmpelsen er lykkedes bedre i 1978 end j 1977.

Kemikalieprisen for de afprøvede behandlinger har
pr. ha i 1978 andraget:
a. 3 x 4 I Betanal .
b. :2 x 4 t Betanal og 4 I Nortron .
c. 2 x 4 I Betanal og 4 l P}ramin Fl.,
d. 2 x o I Betanal
e. 2 x 5 kg Goltix og 3 I Betanal .
r. :; I..g GOllix og 5 I Sunoil II E

Den anførte pri~ omfatter ikke
ningsom kost ninger.

ForsogeIlt: fortsættes.
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T.bel p. BekJtmpelst .f sort n.tsi;;)'gge og liden mrlde i bederoer (J05).

o~

PII..DIc:r pr. IO m rzkkc: . Udbync og ~~
~ ..

F., - mC:l'\ldbyttc:. ~~

Plan VI fOfSØjlSr..U.C' fo< Efter
~~ hkg pr. ha ~~I .", 2 spr 2. spr. ~.~ t:"".~

~- f' ~~ iå

I
...

-g o~ ;:' u'5,•• ;:!! :2~ •l. ~pl0jl",nl 2.•prøJlmng ~-
,

~i ~ ~ ~ ~ 6-..:<.:
!~

ii= .. 5~ {!.ukrudl 2 løvbl ul.udi 2-4 ""'bl ~ , zi zi ~ ll~ o

9 forsøg 1978 I 2 3 • 5 6 7 8 9
a. 5 I Betanal ingen 200 106 03 00 ~4 59 397 335 46
b. 5 I Betanal 4 l Pyramin .." + 4 l Bctanal • 13 02 128 86 12
c. 5 I Betanal 3 kg GolttX + 4 I Bctanal 2 13 02 139 92 9
d. 5 IDetanal 4 I Nortron + 4 I Betanal I. 22 ol 107 75 16
e. 5 I Betanal 5 kg Gollix + 5 I SunoilllE I ij 02 158 IO. 5

LSI) 75 47

ca. 1290 kr.

ca. 1150 kr.

ca. 1080 kr.

I en andcn forsøgsplan er d!.:f anvendt henholdsvis
H-10-15 og :W kg TCA pr. ha ca 3 uger for mng af
bederoer Ved ~ nmg er fONøgel hehandlet med jord
midler ~om den 0vrige mark. og p=' ukrudtet~

2-3-bladSladlUm er der behandlet med Belanal.
Der er udført Ire fOTSOg efler denne plan I 1975. men

der har kun \ærct k\.ik i det cnc af disse forsog. Re<;ul-

pcbe af kvik med Antergon 30 sanunenlignct mcd
normal anvcndelse af TeA om foråret.

Resuhaterne af tre forsøg i 1978 bringes i tabel q.
h\or og~ resultalet af 7 forsøg i 1976--77 ses. Der er
furelaget udsprøjtning af Antergon 30 på IO forskclligc
tidspunklcr, dels p normaltid ca. 10. oktober og dels
ca. 1 måned senere i novembers første halvdel. Det
sene tid<;punkt er medtaget for at bel)5e muligheden for
at bekæmpe kvik efTer byg med isået græs ..om efleraf
gmde til udnyttelse i løbet af oktober. Disse to bchand
Iingstidspunkter er sammenlignet med anvendelse af IO
kg TeA om foråret. Ny i J978-plan er Roundup
Delle middel er brugt på normal lid i efterårel. ea. 10.
oktober. Frøukrudt er bekæmpet med Betanal på.
uKrudtets 2-J-bladstadium.

I årets forsøg <;c:: .. en m~get då.r1ig virkning af TeA.
Kolonn~ 4 viser. at 71 kvikplantcr er optalt efTer
TeA-behandling mod ()--13 efter Roundllp og An
tergon og 102 kvikplantcr pr. 10 m række i ubehandlel.

Ved optagning er della"este plantetal. ~1.000.optah
efter TCA-anvendelsen mod 52-5~.O()(1 efter blad
midlerne. Disse midler giver pæne merudbytter. men,
'leA-behandlingen viser en ubetydelig nedgang j ud·
bYltet. Størst forskel ses i kolonne 8, hvor det cr op
gjort. h\.or stor en procentdel af Jordo..-erfladen. der ved
oplagning har værct dækket af ukrudt. Roundup \'iser
dell klart bedste effekt, kun 10 pet. ukrudtsdækning.
hvor de ovrige midler 'viser en meget hojere værdi. helt
oppe på 78 pet. d.d.mng efter TCA-anvcndelsen. og 83
pet. dælo.ning efter llbehandlel.

Årets rc ..ultatcr er noget anderledes. end dc rcsulta~

ler der er opnåel i de IO foregående år.
Forsøgene bor fortsæIles.

460 kr.ea.

ca. 1330 Io.r.
priscn for den udforle

66 nælde eller sort natskygge pr. IO m række. Dc prø
vede blandinger reducerede mængden af ukrudt væ·
sentligt, bedst har Goltix + SunoiJ II E været med kun
8 ukrudtsplanter. hcraf 1 nælde eller sort natskygge. pr.
10m række. Led b og c behandlet med Betanal + Gol
tix eller Pynlmin Fl. har omtrent ligesj god erfekt. mens
Belanal + ;'I.lortron har virket dårligst i åreb forsøg.

Ved optagningen har alle behandlinger gi\'et pæne og
sikre merudb)'t1er i rod og top. I kolonne 9 ses en meget
fin effekt i form af mindre pct. jord dækket med ukrudt
efter de forskellige behandlinger. Tallene i kolonne Y
stemmcr godloverens med ukrudt!tCffeklcn i kolonne
-1-5.

Rc~ultatcrne i 1978 passer Rodt med de erfaringer,
som høstedes t24 for:.øg i 1975-76 eheren lidt anden for·
sogsplan. Grundbehandling ved såning blev i denne for
søgs-an eflerfulgt af to behandlinger med Bctanal +
Pyramincller tobehandlinger med Goltix.Begge behanrj
linger vistc 1,10-95 pet. dfektmod nælde cller sort nal

sk)gge.
Kemlkahcprisen for de afprøvede behandlinger har

pr. ha i 197ij andraget:

a. 5 ISetanal ..
b. 5 l Betanal. 4 I Pyramin A. og

4 I Belanal
e. 5 I Belana\. 3 Io.g Golllx og

4 I Detallal
d 5 I Betanal. 4 l Nonrnn og

4 1 Bctanal .
e. 5 I Betanal. 5 kg Golti;o.: og

5 I SUI10lI 11 E
J-1enil skal de~UlJcll læggl'~

grundbehandling vcd saning.
Dl'll anfonc pris omfattcr jUl' mom<; og udbnng

ningsomkostlllngcr.
Forsøgene fonsællcs

Kvil... I praksis ses del til tider, at en am'endelse af
blad herbicid kan bevirke skade på bederoer. hvor der
om foråret forud for mcsåmng er sprojtet mod kvik
med TCA. For nærmere at belysc deltc spørgsmål blev
der j cflenlrct 1975 startet forsøg med ef,e rsbckæm-
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TaMI q. Ukrudt i Mderoer til foder (106-107).

Planler pr. Udbytte og '"• ~~IO m række for ~ merudbytte
~~r.r Bel,nal-ip " b.lr.g pr. ha

~
~- ~2
-< o~

FonollrzUe ~·c ~,

.~~ 5::' -~-,g ~.IE!
~ ii, D. ~"o

h ~ 2 ~ §i .~-
~ ~ .~.

f3.: • ~ {: iia~ ::> - > ~

3 forsøg 1978
6 I Betanal ... 2-3 løvblade i alle led
Ubehandlet
Roundup, ca. 1~/10 77
Antergon 30. ca 1°/10 77
Antergon 30. ca 15/11 77
TCA. ca 1/.. 78

7 forsøg 1976-77
6 I Betanal \' 2-3 I"vblade i alle led
Ubehandlet
Antergon 30, ca IO/I()

Antcrgon 30. ca ilJ l

TCA. ca 2SIJ

3 forsøg 1978
6 I Betanal .... 2-3 I"...bl. i alle led
Ubehandlet
TCA. ca 7'4 78
TCA, ca 7/.. 78
TeA, ca 71.. 78

5 forsøg 1976-77
6 I Betanal v 2-3 I"...bl. I alle led
TCA
TCA
TCA

taterne i 1978 ses j tabel q. RC'iultaterne svarer nogen
lunde til del. !tOm 5 forsøg i I!J76-77 efter samme plan
viser. nemlig at den stor!lte TCA-mængde. 20 kg pr. ha.
viser en tendens til nedgang i udb)lIc af rod og top.

Behandlingen med kvikmidler har i 1!J78 pr. ha ko
stet:
4 I Roundup... ca. 600 kr.

30 I Antergon 30 . ca .lIS l..r
10 kg TCA . ca. 100 kr.

Prisen omfatter ikke moms og udbringningsornkost·
ninger.

Forsøgene fortsættes.

Resultaterne afde genl/emførte forsøg m'er Ire rir lyder
Ikke på. af (lIl1t'IIdeisl'II af TeA om forårel forud for
såning af bederoer generelt bør frarddes. sa/n'mf arealet.
hl'or roerne sÅal d.lrkes, er fOrftrellet med h'ik, og en
eflnarssprOJf",ng ikkl' l'r b/ew!l gemrem/orr.

Doserlngt'lI a/ TeA hør dog ikke ow.'rSllge 15 kg pr.
hu pa .)l'lU lord og IO Åg pr. /UI p lellae lord.

Ligel"des 00/ reglen om 3 ugers "'ten'al mellem
I (A-lldbri"Knmg og roesam"8 ""erholdes

Et 11)1 præparat med handelsnavnel Fcrvln. !lom in·
LIehotder allox~dim-natrlum er afprø\-et 1.5 fo~g i~·

derocr lil bdæmpclsc <tf hil..

2 3 ~ 5 6 7 8

30 115 102 46 472 346 83
4 33 120 6 54 96 90 IO

30 30 119 13 52 58 76 33
30 34 124 7 53 70 49 45
IO 28 115 71 42 +14 +15 78

45 102 58 52 425 228 46
27 45 90 24 56 71 18 IO
27 51 96 21 56 67 18 13
IO 48 87 16 55 59 21 18

~4 80 19 64 564 378 32
IO ~I 69 13 60 +18 +11 24
15 ~3 49 5 M 4 20 20
20 38 47 2 00 +8 +2 24

30 102 89 60 507 329 30
IO 28 106 23 59 +4 ... 2 23
15 24 94 I~ 59 ...2 .;.38 16
20 28 93 12 58 ...20 .;.33 16

Del opgives fra udlandet. at midlet skulle være effek·
tivt mod en ræHe forskellige græs!>er. og de neste to-
kimbladede planter ikke på\'irkes af en behandling.
Fervin er i forsøgene udsprøjtet ca. 15. juni på kvik med
4-6 blade. RC!lultaterne fremgår af opslillingen.

8d.æmpelse a/ hik i bederOer (l08).

"'nlll planle:t 1000 pl. Udb)-ne
pI IOmrk pr m' y Opl hkg pr ha
,~, ,~, ,~, Rod ,,,,,'

5 forsøg 1978
Ubehandlet 35 47~ ~9 223 221
Mekanbk
behandlet·) 37 295 57 127 79
Fervin :2 kg 38 311 56 137 62
Fervin 3 kg 39 280 57 182 87

LSD JUl
0) .. for'i0g

Ca. 1 måned efter ~mJlntng er der optalt 35 roer pr.
IO m række I ubehandlet. mens der efter Fervin-be·
handlingen er optalt 38-39 roeplanter.

Antallet af hibkud er meget stort . .l74 pr. m: I ube
halldkt I gns af de fem forsøg. Antallet nedbringes til
ca. 300 planter pr. m~ efter sprøjtning. bedst effel..t \'iser



J kg Fer\>in. ~tebni .. J.. bearbejdning i fonn af radrens
nmg ug haJ..ning. der er gennemført I ~ forsøg, gi\'er
samme reduktIOn af kvikbestanden.

Ved optagning er der ca. 8.000 ncre rocplanter efter
s; ....cl Fervin-sprojllling som mekanisJ.. renholdelse end
i del ubehandlede forsøgsled.

Merudbytlerne er betydelige i b de rod og top. stør",t
efter 3 J..g Fervin.

Tallene for kVIJ..mængde er stærkt pA\'irkede af forsøg
nr 3751. h\ori der fandtes næsten 900 J..viJ..skud pr. m~.
og hvor effekten af sprøjtningen var meget begrænse!.
Delte fur~øg er sprøjtet ca. IO dnge ~nere end de øvri
ge forsøg, og dt."t1c er mAske medvirkende lil
en d rllge effeJ..1 Trod" den ringe virJ..ning p:'i J..vik
J..en. har behandlingen n1l.'dfort en fordobhng af rodud
h~ lIel.

Ses der bort frn delle forsøg. har 2 kg Fer\'in reduce
rcl mængden af J.. "'i J.. 111 C:I. ~O pet. og 3 J..g Fe,...;n ul (il.

25 pcl.
Fer.... in er endnu I"kc markedsført.
Rc ..uhaternl' er Illtcre~ame. ug ~derligere afprm'·

lllng bor ske.

b. f'abriksroer.

rorsogene I fabnJ.. .. rc:>er er udfort l et !tamarbejde med
Forsog"UlJvalgel for SuUerrOl:d) rJ..nlllg og De dan~J..e

Sukkerfabrikker A S. Bed0mmcl~c, optagning og pm·
veuthagning samt beregning af forsøgene er forelagel af
De danske SuUerfabriJ..ker. hVIlket giver mulighed for
cn~ilrtel behandlll1g og bedørnmehc af de enkelte for
~lg.

I 197M er ~tartl't en n~ for"',g.. ræHe. 1 tabel r ~n

...l\c1 for!>0gsplan ..om re~ultalerne af to: forsøg gen·
nemforl i 197R.
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Forscg..furmålet er primærl at undersoge. om lo
sprøjtninger med bladmidler udfort eflcr roerne"
frcm~piringbedre end en enkelt behandling kan fure til
en sikker renholdelse - helt til optagning - af rocmar·
ken.

Samlidlg afprøves i for'iogsplanen forskellige blan
dinger af blad midler.

Jordmidlerne blev udsprøjtetloilmtidig med såning af
forsøgene I pcnoden 11.-19. april. Generel! har Jord·
midlerne haft en svag virkning I ilrel~ fOr<"oOg. h\'IIJ..et
skyldes den ringe mængde nedbør. som faldt efler mid
lernes udsprøJtning. [ 5 af de R forsøg har Gol1ix i nor·
mal dosering - led d - klaret ukrudt~problcmet beds!.
UJ..rudtsrnængden har i årel~ forsog \'ærel meget beske
den. Kolonne l \ iser. at der vcd førsle oplælllng l lcd a
er talt 19 ukrudtsplanter pr. rn=. og al dl' fo~kellige

Jordmidler har nedbragt mængden lil 9-13 ukrudts
planter pr. rn~

Den f"rMe sprøjtning med hladmiddel er udfør!.
mens ukrudtet ~tud med 2~ l""blade. og de lcd ...om er
~pmjtet 3 gange er hchandlct igen 7 dage efler 2.
~prøJlmng. EffeJ..ten af (1I ......e bladmiddelsproJlnmger er
opgjort ca ::! uger efter sidsle spmjtelid~punJ..1. Del
hedste resullat - kolonne :1 - er opnraet i fnr...øg~led f. g
og h. der alle er behandlel 3 gange. GenereII er der en
meget la\ uJ..rudt ..be~tand \cd denne oplælling. J..un fra
2--f. uJ..rud"'plalller pr. m~

Vurderingen af ukrudl"irJ..ningen \'ed optaglllng gi
ver er utltryJ.. for. hvor ren de cn"elte behandlinger har
efterladt Jonlen efler afslutlel væksl...e'ion. En tilfreds·
<;lillende rcnhed på delle tltl...punJ..t er opn:'iet i alle dl'
lcd. som er behandlet 3 gange. lcd f. g og h. ~nH i lcd d,
M>1l\ er behandlel 2 gange

Ved tlptagning fandies der n~-65.000 planlcr I alle
led. og de enJ..elte behandlinger påVirker iUc udb~ Ilet l

rod eller suJ..ker med ..iJ..re ud... l<lg.

Tabel r. Ukrudlsbekrrnpelse i fabriksroer (109).

Udbyue 0l
o~--Anlal uLI\.d1'P1 • merudbytie ~>

" oE.'QFun.øgMIl'Ue P' m: • hkS pr. ha
~~ ~ 2
.0 o'
~'i: ~,

o~
.~ y

~1II Efr~r •• .2-,5
Hladhub 81adhcrb o..~

~
_ul::§; •• y

l ~plOJlmng ~ ~pr"Jln'"8 .1 ~prDJlmng 'plOJln ~Pr0Jlnm8 • .' ~!!
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8 fors"g 197R
a. Manuel renhold
b. 6 I Pyramin Fl.
c. 6 I Pyrarnin PI.

d 6 kg Golwc

c. 6 I Pyramin FI.

f. ~ I Pyramin FI.
g. 4 I p) ramin FI

h. ~ J..g GOllix

I " .1 -I S fi
19 (,.j -1.16 71.2 8

6 I BCl3nal Illgen Il 5 (,.j -;.-<] .;- I.fi 12
4 I Bctanal +
3 kg GOItIX ingen (, fiS .j 0.6 1(,
~ I Belanal +
3 kg Golllx ingen II -I fiS 7 1.1 IO
5 l Belan<ll +
3 l Carbyne ingen (, 64 II .;- 1.9

" l4.5 I BCl3nal ~,5 IDetanal 1.1 .1 65 -I (lA IO
~,5 I Betanal ~ IDetanal +

3 kg Goltix .1 fiS 5 0,(, 9
~.5 l Betanal 3 kg GOIII" +

5 I SutlOil I I E 9 " fi-l I" :!.O S

I.SD N 2.-1



Kernikalieprisen for de afprøvede behandlinger har
pr. ha i 1978 andragc!:

b. 6 I Pyramin Fl. og 6 I Betanal .. ca. 1030 kr.
c. 6 I Pyramin Fl., 4 I BClanal og

3 kg Gollix ca. 1310 kr.
d. 6 kg Goltix. 4 I Betanal og

3 kg Goltix .. ca. 1760 kr.
e. 6 I Pyramin fl., 5 I Belanal og

3 I Carbyne ......... .. ca . 1100 kr.
f. 4 I Pyramin Flag

2 x 4.5 I Belanal ca. 1150kr.
g. 4 I Pyramin Fl .. 4,5 I Bctana!.

4 I BetanaJ og 3 kg Goltix . ca . 1570 kr.
h. .. kg Goltix. 4,5 I Betana!'

3 kg GoJlix og 5 I Sunoil II E. ca. 1590 kr.

Den anfoflc pris omfauer ikke morn!'> og udbring
ningsomkostninger.

Forsøgene fortsæucs.

Tre behandlinger mod ukrudt i fabriksroer har som
I'ellln vist sig Ul være en mere sikker fremgangsmdde elld
IO behandlillger. I forsøg, hvor lwlælder« har været
fremherskende. er det bedste resultat opllån. h~'or GolttX
har wrret en del af behandlingen ved sidste sprøjtning.

6. Ukrudtsarter og herbicidvirkning.
I samlligc forsøg i korn og bederoer er der forelaget

oplællinger af ukrudtsplanler, og dissc cr sorterct eher
arter. I label I IO i labclbilaget bringes resuilaterne af
234 forsøg i 1978 fordelt med 134 forsøg i vårsæd. 47 i
vintersæd og 53 forsøg i bederoer.

De allvcndte navne t:r ikke helt botanisk korrekte,
f.eks. indeholder gruppen »agcrkål« allc korsblomslre
de ukrudtsaner. som agerkål. kiddike og agersennep.
Grupperne pileurt. Iveland og ærenpris omfatter og
nere arter,og gruppen kamille indeholder bl.a. lugllø~
kamille og agergåseurl.

V,.... VmlC'1'\2'd R~,

Pileurt 7 2
»Mældc« 2
Hanel..ro 3
Fuglegræs • I 3
Agerslcdmoder , • •Ærenpris. " 2 ,
Kanllllc 7 3 Il!
Agcrkal R
Tvcland 9 , R
ForglemmIgej Il!
Enang rapgræs "Burre...ncrre R
H,rdt'ta ... l..e 9
Vålmue IO
r..."ælde

";..,:usl..~gge 7
Spergel 9
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I opstillingen ses det, at flere ukrudtsarler kan fin
des såvel i kornmarken SOm i roemarken. Dette gæl
der bl.a. pileurt. fuglegræs, kamille og »mælde«. Sted
moder. lveland og ærcnpris findes ligeledes meget ud
bredt, og disse planter er vanskelige at bekæmpe. Det
har derfor afgørende betydning for en effektiv ukrudts
bekæmpelse, al der i den enkelte afgrøde vælges et
middel. som kan bekæmpe det fremherskende ukrudt.

I 1978 har de dominerende ukrudtsaner i vårsæd,
vintersæd og rocr været SOm opstillingen viser.

Tabellen angivcr pladsnumrene. Eksempelvis angiver
tallcl 2, at den pågældende art ligger på 2. pladsen i
udbredelse i dette års forsøg.

I tabclbilaget. tabellerne J Il, l 12 og 113 meddeles
virkningen af henholdsvis 18 typer af ukrudlsmidlcr til
vårsæd, 38 handels-- og forsøgspræparalcr til vårsæd og
9 præparater anvendt i bederoer.

I label s er anført et sammendrag af tabel III. Kun
de mest anvendte præparallyper er medtage I i denne
label. Midlernes procenliske virkning er anført. d.v.s.,
at et højt lal er ensbelydende med en god ukrudtscffekt.

Betragtes label oS i lodrctte kolonner. f . Cl udtryk
for. h\'orlcdes dc enkelte kemikalie typer virker p.3 de
forskellige ukrudtsarter. På den vandrette led ses de
forskellige præparattypers effekt mod den enkelte
ukrudt~rl. Man må dog være opmærksom på. al præ
paraterne ikke er afprøvet i de samme forsøg og
under de samme beiingeiser. F.eks. vil man ved at be
tragte effektcn på hanekrose. at MCPA+dichlorprop har
tallet 73, og dicamba + MCPA lallcl 86. lier må man
huske, at kun dicamba-blandingcn er afprøvet under
vanskelige betingelser, hvor hanekro har spillel en slor
rolle i ukrudt~beslanden. mens MCPA + dichlorprop er
afpmvcl under belingclscr. hvor hanekro alene har
udgjort en mindre del af ukrudlsbestanden.

En virkningsgrad på Q\'er 90 må anses for påkrævet.
for at en ukrudhbckæmpclse med det pågældende mid
del er tilfredsstillende.

J label t ~l'l Cl sammcndrag af tallene fra fabel l 13 i
tabelbilagcl.

I labellen er anført bcderoemidlemes procentiske
virkning. d.v..... al jo større tal ct middel viser, des bedre
effekl fas af midlel. El lal ovcr 90 angi\er en rilfreds
"liliende dfdl.
I tabellens 1000rette kolonner fas el udtr} l.. for midlernes
\ irl..nmg p~ dc enl..elte ukrudlsarter. Og ses der på ta
bellens \andrelte hmer fås et udlf}k for. h\ordan den
enl..elte ul..rudhplante reagerer på de forskellige beo
hanulmger 'Jar man ser pa den vandrette led. må man
husl..e pa. al milllcrne lUC er afpro.. et i de -.amme for
søg og ah~ Ikl.C under helt de: :!lamme bctmgclscr

De for"I..ellige I) per af roemidler viser cn .. arierende
\lrl..ning pa de for"keJlige ul..rudtsplanler. Ændrede an.
\elldel~e..mctodcr af f.el..s. VenLar viser. al del er mu
Ilgl al forbedre midlet:!l dfcl..1 overfor sanllnt' ul..rudts
art \'enLar \ l\t:r en forbedrcl effel..l mod ,il almindelige
plante ...om fuglegræs. mællIe og pileurt. nar det am-en-
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Tabel s. Ukrudlsrnidlcl"nes virkning i pct. p de vigti~sfe ukrudlsarler i vårsæd (I JI).
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~ co ~ , Q ~ <5 ,+
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o~

.Agerk.1. 100 100 99 100 97 100 100 IUU 100 100 IUU 100 IUO 100
Ager-stedmoder 71 81 86 88 92 74 80 ~6 7R 92 89 97 96 95
Forglemmigej 55 31 69 77 96 92 82 94 67 RI 94 65 94 91
Fuglegræs 7R 96 94 95 94 92 95 97 77 9R 97 98 99 99
Gulohcøje 43 26 98 75 45 15 79 6~

Handro 69 73 75 88 83 ~9 57 86 92 87 97 92 84
Haremad . 74 95 46 93 100 100 26 100 77
Kamille . . 68 83 ~3 93 91 95 95 100 66 76 97 100 96 99
Krumhals ~4 63 86 97 77 94 92 96 90 95 54
.Mælde. 9R 97 9~ 9~ 99 IUU 98 99 98 99 99 100 99 100
Pilcun .. 69 ~9 91 95 97 99 ~9 97 93 95 97 IUU 99 97
Spergel R7 ~5 91 75 9U 9U 9~ ~2 89 97 97
Tvetand. 69 65 69 81 90 94 46 8U 85 92 86 9R 9R
Ærenpris . . RI 84 89 9U 96 93 ~5 91 92 99 90 99 99 94

des 2-3 uger for roernes saning i stedet for umiddelbart ninger , il g.\'e den mest cffekl1\'e be"æmpeJM' af
før såning. En anvende"'c på dette tidspunkt t:T tillige ukrudtet.
mere skilnsom overfor roerne. Blandingen af TeA +

Valg af IIl..wdt!!>IIlicldel m(1 /loje afuemme!l effer den
Venzar har ligeledes overfor vi!tSc planter (oroget d-

IIkrlllllsflora. der forekommer på del areal, som skal
fekten i forhold lil Venzar alene. 5prøpes. Opl\'snjflRfmf j Ol'fl/Slående afsnif 1..(", l'(Ut' ell

Effekten eher ~ liter Betanal på u~rudtels 2-blads god hjælp til at traffe det rigtigt' mig
stadium t)der p~. al en nedsat dosis af Betanal har en
lilfred":-lillende effekt, n~r sprøjtningen udføres pl
ukrudl af en beskeden ~Iørrebe. 7. Anvendte midler mod ukrudt.

KUli i f~ lilfæh.h: har cl rocmiddcl over 90 pet. effekt, I tabel u er i alfabetisk orden efler navn eller forsøgs-
og da ull.rudlsbcstanden i de neste mar~er bCM5r af en belcgnd ..c anfor! de præparaler...om er omtalt i fore·
ræHe for..kcllige arter. ~an man ogs."I I tabellen fa Cl gåcnde af~llIt om u~rudl. Efler de en~c1lc præp.1rater cr
lIldiT) ~ af. al en ~omblnalion af 2-3 for..kelllge ..pruJI- anfur! dis..c.. mdhuld af vlrhoml ..lUf.

Tabel f. Bederoeukrudtsmidlernes "irkning på enkl'lte uluudlSllrler, pct. ,irknin~ (113).1,

i
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Æ~N ~~N

»Agerk'-U", ".
Ager-..ucrle
Ager-..tedmodcr
Forglemmigej
Fuglegræs.
GulokseoJc
Hancl,ro .
Kamille.
Krumhab
_Mælde« .
Pileurt

Blcg- og Fcrsl-.-plleurl .
Sncrle-plleurt ,
VCJpllcurt

Rapgræ..
Spergel
Tvetand,
Ærcnpns

67
7h
53
S7
61
78
43
9:1
60
69
63
60
69
~9

89
77
60
79

6~

HI
20
S9
H2
93
59
96
73
67
75
6U
84
95
96
9U
71
73

h8 78 91 91
6S R5
60 42 tiO 85
64 90
75 90 91 82
88 80
49 53 67 92
1)0 100 100 70
61 92 S7
57 80 82 87
54 79 86 60
47 78 57
56 76 74 71
92 47
93 27
72 96 IUU 72
62 65 7" 90
~4 62 74 7H

93

S7
~4

7"

H6

61

83

99

92
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Tabel u. Anvendlc midler mod ukrudt.

AClril4 ..
Anitcn S .
Antcrgon 30
ARD 12180
Arclon .
Arclon P . .
Avadcx BW .
Avengc __ .
Avengc CP _ _. _.. _ .
Bamon Plus (Wl43425)
BAS 46300 II .....
8asagran 480 .
8asagran OP .
Basagran MCPA .
BASF-DP/MCPA 750 ..
Betanal .
Bladcx
Blalat _.
Cambilcnc
C-G 7801
C-G 7802 ..
CL 13939 EC
CL 13941 EC
Dico-Banvcl-M 75
DlG O·prop-mi:< 50 .
DLG M·propacid 60
Dosamix
Fancron 50 WP ...
Faneron 500 FW .
Faneron Comhi 500 FW
Fenox S.
Fen'in ...
Goltix
Grallloxonc .
Herba-Banvcl-M 750 .
Hcrbalon 620 (K VK 753(17)
Herbavcx 630 .
Ilerbaloiin-M 650
KVK 7530/6. . .
legumex . .
Lindinger Combt K .
Lindinger DM 68 . .
Lindinger p) Tazon 80 .
Lomrel OP
Mil 560
NA-MIX DPD
'ortron.

PLK-DPD 667
PLK-OPM 750
PLK-Malcinh)'drazid
PLK-Trifocld 50 n.
P)ramin
Pyramin F1.
Pyrazon Rustica
RC2Jonc
Ro:l\ccl fl E
RoumJup .....
SlOmp
Tanlllon OP
TnbUOlI
rnhuOl!·("umht ~1

TrifnmJ r
Trinulan
\'enzar

ioxyml + bromox)'nil + MCPA + dichlorprop
nurccol + MCPA
malcinhydra7id
io:<ynil + bromoxynil + MCPA + dichlorprop
isoprOluron
lsoproluron + mechlorprop
triallal
difen7..oquat
difenzoqual
namprop-isoprop)l
bcnlazon + MCPA + dichlorprop
benlazon
benta1..on + dichlorprop
benla1..0n + MCPA
MCPA + dichlorprop
phenmedipham
c)anaLJn
c)'anazin + MCPA
TBA + dicamba + MCPA + mechlorprop
MCPA-cslamin
dipropetf}n + MCPA·CSlamin
pyridalc + ~lCPA + mechlorprop
pyridalc + t\·fCPA + dichlorprop
dicamba + MCPA
MCPA + dichlorprop
2,4-1) + mcchlorprop
mClnxuron + simazin
bromnphcnoxim
bromophenoxim
bromophcnoxim + terbulclhylazin
dicamba + MCPA + dichlorprop
allox)dim-natrium
melamitron
paraqu3t·dichlorid
dicalllba + MCPA
dichlorpicolinsyrc + MCPA + mechlorprop
dicamba + MCPA + mechlorprop
bcnazolin + MCPA
dichlorpicolinsyrc + MCPA + dichlorprop
MCPB
~,1CPA + 2.4·0 + dichlorprop
dinntcrb + mechlorprop
pyra70n
dichlorpicolin~) re + dichlorprop
maleinh)'draLid
2.4·0 + dichlorprop
ethofumesat
2.-l-D + dichlorprop
MCPA + dichlorprop
malcinhydra7id
O~OC

p> ralon
P) ralon
pyra70n
diqu31·dibromid
c.. c1oal
gi~phosat
penoxalin
I')omelhiozin + dichlorprop
methabenLlhiazuron
melhabenzlhiazuron + mcchlorprop
D 'oe
trifluralin + hnuron
lenacll
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Ta~1 v. 0lsetvper og sprøjleteknik (114).

Try' TO' TO' ll)k
l.O \;.glo.:m' I.S \;'1;cm l 3.0 kg'cm1 6,0 ~gcrn'

P/U" I
2,0/ DLG D-prop-mir 50 e ~ E 2 e 2 e .

<

, 200 / \'om/ E E .. E .. .. .. ..
2 forsøg 1978 f c ~ 1 1 E s- .,

1: 'j ~ 1: ~ 1:

~
~

~ :; ~ ::- ~
~

~

< < <

a. Ubehandlet . ...... " ...... 95 52,3 106 53.9 91 50.5 10R 51,4
b. Hvirvelkammerd)'se, hul kegle """." 19 -;-1.2 15 0,3 13 1.6 12 0.6
c. F1adstrAledyse, 110" . 16 2.1 7 0,1 14 0,9 23 4.5
d. Reneksdyse 14 0.5 17 0,2 18 3,2 15 0.5
c. Skumd)~e 17 1.5 23 0.6 25 2,7 32 1.8
r. Regndråbedpe .. 26 1.5 7 -;-2.2 14 1.7 16 2,R

P/an 11
1,25 I..g Funeron 50 IVP
j 400 I "and
3 forsøg 1978
a. Ubehandlct ....... " ......... 209 48,2 239 4K,4 206 46,4 264 41.9
b. HVlrvelkamrncrd)'~e. hul I..cglc 63 0.3 94 1,(1 77 2,0 R4 0.1
c. Flad<;trålcdyse, I lO" . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6~ 0.5 78 0,7 66 1,4 19 1.5
d. Hvirvclkanuncrdyse, fuld kegle 60 O.R 69 1.1 83 2.4 91 0.7
c. Skumd)'!<oc. . ................... 105 0.9 130 0,4 143 I.~ 8~ 0.1
r. Regndr5bedysc 107 0.7 138 0,2 136 0.2 9~ 1,4

IV. Andre undersøgelser.

I samarbejde med Slllten ... Ukrudt!lforsøg og Jord·
brugMckm...k In ..tilut er der i 1977 pjbl"gyndt et tvær·
fagligl projekt vedrørende 'tpmJtetcl..nil..

Under!<oogehcn't hovcd<;lgte er at frembringe \oejled
ning i den I.orrclte brug af sprøjteUlht~r med 5<1 la\
dosis kemil.alie ~om muligt for at opna en tllfredsstil·
lende effdt uden risiko for \ lIlddrift.

I under-.ogcl<;en indgår :lfpro\'ning af fon;"'dligc d).
<;et~pcr i I.ombination med for~kelligt tr~k.

Ved land!okontorct er der konstrueret en !opcdel
spmjlc til dis."c undersøgelser. Under k"lrM;,1 er det mu·
hgt vcd et enkelt grcb at s\.iftc mellcm 5 dysct)'pcr med
forskelligl tryk.

Ocr er genncmført 5 forsog efter 10 plancr I 197~ og
s.1\'el forsøgsplan lioom rc..ultater frcmgår af tabel v.

SproJtlllng og optælling af forsøgene er foretaget af
mandskab fra landskontoret. mens hmt er foretaget af
den lokak kon!>ulcnl.

I plan I er anvendt 2.0 I DLG D-pro~mix 50 - et
:lImindeligt hormonblarH.ling!omiddcl - i 200 I vand. I
pl'ln II er anvendt 1,25 kg Fflneron 50 WP - et bredl-

virkende kontaklmiddcl- i 400 I v:lIld. For begge præ
parater'S vedkommende cr dcr tale om ca. halv dmering
af dct. ~m disse normalt anvende!> med. Den lavcre
dosering er valgt for bedre at få cvcntuelle forskelle mel
lem d)'tct)pemc til at træde frem.

Dc pro\ede d)l>t't)per er enlt for de to plancr, n:tr dcr
')es bort fra led d, ltOm i plan I er en rencksd)'se og l plan
II er h\ irvclkammerd)sc med fuld "'egle. Alle Jy~t)'pcr

er PW\Ct \cd fire fOf)"'ellige try"'.
I 2 for~g eftcr plan' er optah ca. 100 ukrudtsplanter

pr. ml i ubehandlet. Der er opnået nogenlunde el\S ef
fek! efter de forskellige dyser. 10-20 ukrmh'tplantcr
levnel. dug undtagc! lcd c...kumd~sc, der har gl\Cl en
lidt d. r!lgerc effdt

I 3 forsøg efter plan Il er optalt godt 200 ukrudts
plantcr i ubehandlet Led b, c og d har \ ist nogenlunde
.;amme effel.l. mens led e og f. ~"'umd)lte og rcgndr be
dyse. vi ..tc den JårltgMc effekt p. nær ved det højeste
Ir)'k. hvor deres effekt var på heJde med de øvrige dy·
sclypcr.

Forsøgene fortl-<ctlcS i 1l.J79.
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F. Gødskning og kalkning.
N K. Skriver.

Under Gødnings- og Kalkudvalgel udføres der
hvert år et stort anlal markforsøg Iii belysning af de
mange spørgsmål omkring rigtig og rationel anvendelse
af de typer af handelsgødning. der - som supplement lil
de begrænsede rådighedsmængder af husdyrgooning 
er et af landbrugets vigtigste hjælpemidler lil opnåelse
af en kvalificeret og rentabel planteproduklion. For·
uden at resultaterne af disse (Ofsøg er direkte \'ejleden
de for den rette gødskning, giver de tillige mulighed for
en god kontrol med. om de gødningsmængder. der ge
nerelt anvendes i landbruget, er af en hensigtsmæssig
størrelsesorden.

L Kvælstofholdige gødninger.
1. K~·ælstofmar:ngder.

I dCl[c afsnit meddeles resultaterne af for~og med
stigende mængder kvælstof. Endvidere behandles her
kvælSlofgødskningens økonomi. Andre spørgsmål om
anvendelse af kvælstof indgår i særlige forsøgsscrier.
der omtales i senere afsnit.

Det største antal forsøg med stigende mængde kvæl
stof udføres i afgroder med b)'g og vinterhvede. Der
foretages beregninger af økonomisk ophmal kvælstof
mængde i ~mtlige enkeltforsøg. og resultaterne heraf
er meddelt i tabelbilaget, hvor enkeltforsogene er op
ført. Beregningerne giver grundlag for al belyse årsva
nationerne i kvælMofvirkningcn generelt og indenfor de
enkel le landsdele. De fundne varierende u(btog for
kvælslOftilførsel fra år til år er tillige baggrunden for cn
større og specifik forsøgsopgave. som gennem flerårige.
flyttelige kvætstofforsog på udvalgte ejendomme skal
belyse mulighederne for at forudsige nlveauel for optI
mal ha:btofmængde på grundlag af bl.a jordanal)scr
og olxe~ationer omkring klimaforhold I del forudgå
ende halvår før kvælstofudbnngningen.

I 1978 foreligger der tillige resultaler af forsøg med
stigende mængder kvælstof lil vinterbyg. I rodfrugt fo
religger resultaler fra en forsøgsserie mcd sligende
mængder hæbtof til foden.ul..l..erruer. der er tilført
storc mængder husdyrgødning. Endvidere resultater af
forsøg med hælstofmængder lil fabrikssukkerrocr I
græ~afgr0der er der udført forsøg ul bel)snmg af de
meSt hensigtsmæsSige hælslofmængder III klovergr.r'i
og ren græ~.

Enkeltresuhaler af de for..."g. der cr udfør! eftcr fæl
lesplancr I de forskellige afgroder. er s...mlet i tabelaf-

snittet under de tabelnumre. som er angivet i parantes
øvcrst i de følgende tekstopstillinger. De forsøg, der
refereres i tabellerne. danner med de tilhørende oplys
ninger gTUndlagct for de folgende opstillinger og over
sigter i delte afsnit.

a. KOrD.

8yg.
Forsøg med byg gennemføres med 4 kvælstofmæng

der op lil i alt 160 kg N pr. ha.
I den følgende opstilling er materialet opdelt efter

forfrugt korn og rocr. og årets udbytteresultater er
sammenholdl med gennemsnitlet af de foregående års
forsøg. Resultaterne er tillige ,rist i form af merudbyt
tekurver i fig. I.

8)'g (J J5J

1978 197t77
ku. for
Iejcø:d hkg kerne hkg kerne

For[mgl kom
AnIlIl forsøg 82 142 ,.)
Grundgødet . . . . . . . . . .. 1 29,3 30,5
~O

, .......... 1 B,7 B.3
BO ro; .......... 2 14,4 12.0

120 N .. . . . .. . ... . . 3 16,B 13.2
160 N .............. 5 17,7 13.6

For[rugl roer
An'" fori\0& " " 177
Grundgødet 1 34,5 36,8

40 N 1 9,2 6,B
BO N . ............. 2 14,5 9,4

120 N 3 16,5 9,B
160 N ......... ~ 17,0 9,6

Det fremgår af så'-el merudbyttelal som merudbytte
J...uf\-cr i figuren. al kvælstofvirJ...ningen i byg generelt
har været høj i 1978. Især i byg med forfrugt roer er
merudbylterne for de tilførte kvælstofmængder belyde
ligt over de foregående 7 års gennemsnit.

I de viste gennemsnitsresultater skjuler der sig imid·
lertid en stor variation i kvælstofvirkningen såvel fra år
III jr som mellem forsøgene indenfor det enkelte år.

Til belysning af årsvariationerne er der i den følgende
opstilling opført de sichle 8 års resultater af forsøg med
stigende mængder kvælstof lil byg med forfrugt korn.
Som næ"n! har der i saml lige enkeltforseg værel foreta
gel bcregOlng af økonomisk optimal kvælstofmængde.
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O/u/mllh' ÅI'æ/stofmll'ngder til h\'g

Opllll1all'.mængde III b}g
beregncl 1'<'1 cnl..ehfor.."g

1'j71

-I"

2<

50

.!5

p.:1 dl
for"'ljo\l'l1t"

"

I~n INI ~on

01"11111,11 ... llla:n~Jc

t,~ \'~'~"Ar"'If1tr I "p"m.lll_zl_"'lrmr"l'JIl'

ollcn l IlJ77. ForhulJet var deflmod llTT1\Cndt i fel.. ...
1l.J7h. hH)r }4 af (nro;ogene .. ar optimalt godet ml.'d
I..\ælmlfmængder unda 80 I..g ;'\ pr. ha

J (lp«illlhngen side 1 I '" er \ iq de 0\...onOm\~1.optimale
J..væh.tofmængdcr lilll)!!. i c..Ie enkelte land~lkle i IlJ7l'l

Kvæl"lofbcho\et hf.!!cr ..nm I tlJligere ar I..lart hnJ\I I
Vest og t"ortlj\lIand I de '" ar, h\or denne opgorel..e
er foretage!. har de oJ..omlllll'.I.. opumalc hæl-.Iof·
mængder s<'ilcdes h\crt .ar ug uanset ni'c<lut'1. ligget
.!U--30 I..g 'hoJcre end pa F.n og SJa.'!Itmd K\æl'ilof-

,,,,,

,,

Ill~ l~rTle pr 11;1
1<J71 I'H2 Il/H 11,114 lv7~ 1'/7h 11,177 11,1711

J3 MI '1\ lili Il~ lh~ 1M 142

31,1 28,331,333,1 38,330,1 31,1 29,3
7.9 Y,2 8.3 K9 H.S (,.1 9.6 R.7

11.5 11,5 10.8 14.0 12.lJ 7,4 I·U I-L-t
I·L) J·L:' 10,2 17.S 14.H 6.7 15.6 Ifl,R
14.5 1-1,2 1U,lI 1\).5 16.:! O.Y J(l...!. 17.7

IO

Il

For/ruR'
I..OfJl

Grundgd.
40 N
~lJ N

120 N
l (l(l :-J

og nederst I opstillingen er der angl\et den gennemsnil
lige optimale kvæbto(mængdc fur de enkelle ,Ir. Sum
grundlag for bereglllngcrnc er der i 197R am'endt en
I-vælstofprh pa :!.75 kr pr. k~ :-J og (}5,()(J kr pr. hkg
b)g. ror de foruJgacndc år er 3mCntlt lilwarcndc ak·
tucIIe pris.er p kvæl..lOf og b~g fur del p~gældende ar.
men llch 'torre Ud«;\ll1g l di,-;c priser har i øvngt kun
nnge lOdt1)'dd~ pa den optimale k\æl'iIOfmængde.

Op..tllllllgcn \ i"Cr. ;11 det gennell1~llitlige l.. \<l'b,tofbe·
hm til b~ g I 1978 hilr • ærel hUJI. ncmlig l.! I 19 i\ pr
ha. De ulunnml"I.. (lpllmalc b :c1"lofmængJer varierer
ImidlerTIll "lærJ..t fr~ ar lil år. vg lh:l frelllgar tillige af
opstillingen. at tlen mC'oI hCII"I~I ..mæ.,,,igc bæl"lOflll
fm~e1 I..an IiUe rCI 'a.'''''nthgT under dl.'n ".æblofmæng
de. der efler lillæggclIl.' pa ·m I..~ ;'\ pr. ha ud\l..er del
største udb~ lic. [n upddll1g af lkl ~amlcdc materiale
fur 1971\ I hcnhold.,\I\lerJord og 'i3ndJord \iscr\o\rigl.
al der I..UIl er megel nnge for!l!..t.·1 I de upllmak hæl
!llofmængder pa de lU JmJt~per

I den grafiske opstilling. i fig. :! er foruden olrs\ aria
lionen tillige 11lu\trcrct <;"predningen pa rC'iuhalerne in
denfor del enl..che år I 1978 har 53 pet. af fon.ogenc
således optimal I..,'zl.,tufmængdc (ner I.!O J..g i\ pr. ha.
3U pel. har liggeT mellem 80 og 1.!1I I..g N. og i ah 17 pet.
har været optimalt J...æl\tofgodcl med mængder under
S(I I..g r-.; pr ha, Fordclll1gen minder en del om situall·



Op/imal hælstufnllrngde til hyg.
Lalltl~tlele 1978

hlg kerne pr ha
!:k>rn. SjZlJ -°l hll.ilM
hulrn LoU-hl F," ø" \'C:~l .... l)fJ

Anlal fon.n8 7 " ,. lO ~3 ,.
For/mgt
kom
Grundgødct 33.5 3~,5 29.9 29.5 21.3 29.8
~O N 9.9 8.1 R.5 9.1 9.6 7.9
80 'J 15.6 11,6 1:!.8 1..l.5 16A ).1.8

120 N 16,7 13.6 13A 17.1 lO. I 18.6
160 N 18.6 13.6 1~.4 18.3 21.5 19.3

Optimal \'·mallgdt'
kg pr. ha II; 103 107 125 I-'tl 131

., md :' r<lNlg fra u,lI ·Fahl

114

mm nedbor
september - marts

Or-TTT"T---rrTT--r>-rT"--rTTT'"-rT"rr-TTT"I

200

400

600

kg N pr. ha
O-50 cm, forår
100

o Ammonium - N

~Nltr.t _N

75
bchmel I Ø~lhll3nd ligger I 1978 r~lat1q hOJcrc end I

de forcg;lendc ar 50

KI·U'lstof-obst!n'arum.se}endommt!. Som næ\nt i ind·
ledningen gennemføres dcr en ~ærlig forsøgsopga ... e.
der 51..al bcl~ se mulighederne for al \ urdere ni ... eaucl
for optimal hæblofmængdc pa grundlag af jordanal~·
!>er og klimaforhold l det forudgående \interhah'år.

Denne opgave blev starlet ved. al der i eflerårene
1975-76 landel over ud ... algles i alt 100 obscf\ation\·
ejendomme mcd Cll\3r1cde \ædsJ...iflcmarl.:.er. h\'or der i
cn årrække anlæggcs kVlCl~l(Jff()r,øg med sammc ~æd·

...kiflemæssigc placering (nerOrige. 11~llelige forsøg).
læng:.t muligl fra hllsd)rgodnmg og bælgplanlckuhurer
Forsøgsjordene ,1Il,-d}',ere~ i pløjclng og undergrund for
tekstur saml indhold <lf Intal J...vælsloL nilr;llkvæl... tof og
anllllOllluml..væh.lof Gennem udb~ ucmålingerne l

I..væl ...wffor.-.oget undersøgc'! de! hl ,a .. om dCI h\erl ~r

er (.It' ",amme cJcndommc. der J...an betale for ~Iorc

I..vælslof mængder For al fa udlr~ I.. for hælstofUljva.,k·
ningen regislrcre\ Illlige ncdhørsforholdenc pOl den en
kellc cjcndom gennem dCI forudgaende vinterhal\'ar
En lidiigere gennemførl rcgi..,trering nf jordlemperalu
rer. m311 ~m \'armesum \'Cd ..ukkail1\crsion, har I

vlIllerhalvårcl 1977- 71': kun ... æret udføTl pOl en del af
ejendommene lil helysning af cvcllluelle ars\arialioner.
fordi metoden I de fnrudgacnde ar iUe har I.unnet \ i!\.C

o;;ikrc ..ted\analioner
Resultaterne af di..,se undeTSogcl...er. saml de rcgi

..tre rede dala i 1l.)77-7S. er \ammen med reo;;ultalerne af
cnkchtnf'.0gene opfon i labclbllagel. tabel ) I()-I 11'0

L'db} t1Crc<;ullalerne af "- \ælsloffor.."gene pJ. llbsef\'a
tion"ejcndommenc danner tillige ho...cdmateriale! i de
foran refererede fOl'Cg med hæ)..,tof til b~g

Fn del af de h:glqrcrcdc data er end\idcn: \I\t I hi
... ltlgrammcl l h~ J. der ..amlilllg I.an Illustrere. hnlrk·
dt·... opl~ "'OIngernc ""g.e... Ulh1) ttet III al udarbejde en
l..\æl...ttlfprogno'o.l.' om foraret

I liguren er \ 1...1 indholdet .11 mtra!1. \ ælstol Ilg ammo
muml. \:t'blol l I..g pr. ha indtil 50 cm jordd\ hde l g('/l
ncm ... ml af for'ololg ....trcalerne IIldenfor de enke/Ic land...·
dt'k om Imarell lIf70 -s I---nthldcre aoplOTl de gl.'n·
nem"lIlh~l' l1edl'Xlr...mæn~der l land...dc!cnt· I det forud

25

J8n7ll 7&"11

Sjælland Lolland
Bornl'lolm Falster

Flg .\ J.~nkn. Indhuld M h'JI:IMof lidli~ forJr og ncJoor l pcnoU~n -.eJ!.
I~ml'lcr_m~fl'

gaendc halvår ...eplelllber-ll1arts, og der finde .. her cn
TImelig gm.l sammenhæng mellem !>torrelscn af vinter·
ncdbøren og. i...a:r jordens nilralindhuld.

Dd er en forlld\ætnmg for denne sammenhæng. at
der arneJdt:~ med gcnncm"l1ll for landsdelene. dot usik·
J...erhei.Jell p~ del enkelte forsogsareal (orl<;ut er stor.
tJl\e1 hvad angår de nævnle fi.ll..torcr som relalionerne
mellem k\æl ... tnfindhold i jord og rc..uhaterne af J...\"æl
stoffor:.øgcne pj lokalitelen. Der er flcre årsager hertil.
bl,a. problemer omJ...ring dcn biologi<;ke omsætning af
hæls1of l jorden under forsendelsen fra for••ng...arealcl
III lanoraluriUIll Disse problemer er endnu il..kc lø<,(
tilfredsslillcndc. og de medforer naturligvi.., ug..a en vis
u<;il..l..erhed på de præsentcrede re~uhater i fig. 3. Det
fundne meget høje J...\æISIOfni\cau I det I forsogsar
1976 kan såledeo;; næppe alene lillægge.. den ...paf'omme
\lll1ernedhør. men sk}lde... antagellgl ogSJ delvi<; de
næ\nle ... anskcligheder

I '" rigt .. il del i allc ulfælde ... ære \'anskcligl al bygge
en k\æl... tofprogn03e alcnc p.3 jorden... indhold af uorga
nis"- l..\æISlof l jorden om foråret, fordi \ariallonerne l

jorden... I. \ælSIOfmdhold kan O\'cn.l..)gges af l.. ...æl... lOffn·
gorcl...en \cd mineralisering l løbet af væhtperioden

'len dct er P'" grundlag af dct foreløbige underso
gcbe'l<!rbejde rimeligt al antage. al dersom Jorden om
forarCl Indeholder feJ...s ~n kg ">l mere eller mindre end
'lIoTlllah • er der en U\ef\eJend~ sands)'nligheJ for. al

dcr med fnrdell..an h h \ "'pare .. eller menilfcreo;; :!O I.g
'\; \cd gnJl1lng...lllfm~1en

Delllle anlagcl ...e \ar h~lggrunden tor, at lanJ~l..on-
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KVÆLSTOFKURVER
merudbytte
hkg kerne pr. ha
28

t\nl~J fllt"lg -- ~~

Grundgødcl [O.~ 10.7
.!':O :'ol , .. , ...... 11.7 11,6

120 ""J n.o 12.6
160 ,'J 14.0 13.7

pl.·1 råprOlclll
afllH<lnf

1977 19711

VOI/f'lbyg. Pa de frigivnc lol..aliteter lil fon.øg~nl,c"'''lg

d~ rl..lllllg af \ inleroyg er der l 1971' gennemført 6 forsog
med \ligende mængder ha'blof til Jerme afgmde.
For~'gcne er udfort efter for.. l..elligc planer, og i 2 af
fon,øgene er der anvcndl \;d~lregulcringved uJ\pmjt
iling af :!.5 I Terpal !o.id~t i lnaJ Ill;~ned,

"' .. r.. i.l"'l fvr hi.~ hrnc
Iqe'>&"d rr h"

AtIl,.1 {"N'S
(jrulldgødl'l O 25.1

4() :'ol O 13.1
X(J N O 21.3

120 N O 10..1
[(,[1 N O lU
200 N O 37.1
Anl,,1 (M~"&

(jrundgCldet [ 37.5
50 ~ [ U.R

100 'l [ ~4.2

1)0 j\' l 26.1'
100 1'\ 2 33.9

,""et! 1'll'k.I,tl"egulerillg
Anl,il r"r""g

GrullJgøJd 37,(,
50 N 2 11,4

100 N 2 23.1
15(1 ;.J 3 ':!7,l)
20(1 \l • 3.1,5

rialiont'flle i øvrigl en del. Niveauet for protcinindhnl
del cr ved de ~tore I..v<cb.tofma:ngdc.:r en smule l:lvcrc
cm.! i 11.)77. mcn fort"al generelt hØjl, og højere emJ
fundet i ældre analyser af byg.

rrolt'llIbl',\'(('mmelsn i byg

Fur.wg lJu'd \·tignulp /1/ll'l/gila J.. l'ælslO[
lIll'ifl(Pr/Hg (IJO)

170 190
kg kvælstof

••" 4

70 90 110 130

20

hg -l \lttudh}llt~lIrH'r ,·ed Inn'l< IlldchnJt .Ir
IO lI!. ' I't h"

loret for Planteavl i det tidlige forår 1978 for første
g<lng uJ~l'1HJlc en kvælslofprogno~,der opfordreJe lil.
al man forøgeJe kvælstofmængderne i de forskellige
land~Jek med fra 10-20 kg N pr. ha i forhold til. hvaJ
Illan ellers villc anse for hen~igblllæ..sigl. Høstresulla
ternt: i prak!>i~ og i ,hel:- kvælslofforsøg viste. at denne
vurdcflllg VM rigtig.

Dc hiJtil opn<1l'de erfaringer med hælslofprognose
arheJlh:t er værdifulde. men usiUerheJcn pa cnkcltr..:
...uhatcrnc er fonsat fur ~tor. og derfor fonsælter un·
dersøgcbc ..arhcjdct med det forrn1l1 al sl-affe et enJnu
hedrc grundlag for vurdering af kV<l'b,lo/behovel forud
for va'I..~I!K"t·"UllCI1.

12

24

1\1'({'ISfO[J.. 1m '('r.

Til dl;' for... l..cJligc heregninger af optirnale hæbl(Jf
mængder ..,artH okonomien l Udn)ltcl ...cn af kvælstof·
gødningen <Ill\cndes der forsl..c1lige ligninger for uJ·
hytlekurvens forløb. Til unJcr..øgd..e af og kontrol
med, (Jill de anvendte ligmngcr er hen~igtsrnæssige. t:r

der de sid... tc par ar uJføn enkeIIe fon,~'g lil belysning af
udbyllcl..urvcn:-. forl",h gennem kvælstofforsøg. hvor Je
:-t1gelldc m:cngdcr tilførc'i i trill på kun IO kg N pr. ha
Re!'>lJ!latcrne af sadanne 4 forsøg i b)'g 1'11 forskellige
lol..alilelcr og Jordtyper er \ i...1 i fig. 4. De tilhørende
udb~llelal er opfun i IHOclhilagct ... label nr. J 19,

16

1\l"ll'I.HO/glJr/.\!...lIiflg og proll'iflindllOld I Ing. Til bt.:l)~·

iling af I..Va'I\lOfgødsknlllgcn\ lIldn)dcl<,c p:"i bygkernens
indhold af protein er der i Cl repræ~entalivt udsnit af
forsøgene med stigende ma'ngder kva'l"'lof til byg i 1978
udlaget kerneprøver til hc!o.lelllrlH~l ...e af indholdet af
10lal kvælstof Prøverne er udtagel i de kvælstofgødede
fOf'\øg:-.Ic<.l fra RO til InO kg ""J pr, ha. og prm'culilag
nings<'ledcrnc er fordelt J:CVIlI O\er lalllh:t med del for
mil at ftL t'l inJtryk af proteinilllJholdl'1 i årets b~ghosl.

Gcnncm"nit~rcsuhatctaf 25 prmclllltagnings"leder i
l C)78 er vist j følgende opslilling ~allll1lCn med re~uha

terne fra lY77,
BJggen~ llHJhold af råprntem uge ... betydeligl med Je

sllgende mængder kvælstof, og herved udlignes stedva-

])et er en tidligere erfaring. at \Intcrbyg htJr ochl)\
for store I..væbtofma:ngJer. og gt'nnem"'lllt'irC"ultalernc
af for...øgcnc viSl,.'r, .u del I 1~7x Iwr været rentabelt ilt
tilfmc op til 200 I..g N pr, ha tillklllll' afgrøde. Kun i cl
enl-elt for~0g har gra:nwll for kv.cl ... tofanvcnC!cl ..en lig
get llInl-ring 150 kg N pr ha, VækstreguleringcTl har
iI.. I.. c haft nogen siUcr ilHJnydd~e pil re ...ultalcrr1c.
t\labirnumudo)l1erne i de (1 for"{lg har varieret fra ca
:'illtrl ca, 7:'i hkg I..ernc pr ha.

ViII/eri/I'et/l'.
I Villlerh\ei..le gennemføn::-. for""gcne med 4 1..\'3.'1

~tofllla'ngdcr op till all 2UO kg N pr. ha, Af lllerudbyt-
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letallene i opstillingen og af kurverne i fig. 5 fremgår
det. at der i 1978 er opn~et store merudbytter for til
førsel af kvælstof til vinterhvede.

Ih~l..k. forlrugt ~orn Hvede, forfnJ@1 ohq1lame-r

Fig 5. Virl.nu.gcn af Mlgcndc h'ZklOfmrngdcr l vinlCrh"cde

Vårhl'ede (/22)

o O SJ.... 100'\1 150N 200r-. 5Ot-. lOOl\J 150!' 200!'

pr. ha. En deling af den store kvælslofmængdc har heI
ler ikke medført væsentlige ændringer i resultatet.

I gennelll~lIit af det samlede forsøgsm:lteriale over 8
år har den økonomiske gr<t'nse for kvælstofanvendelsen
ligeledes værel 50 kg N pr. ha. og det er i relation til
andre kornartcr i alle tilfælde beskedne merudb)'ucr.
der er opn:\el for denne kvælslOfmængde.

/~~7~_--

Ildh"e-rc år

,
,/1978,,,,

I lldli@~re år,,,,,

20

IS

IO

J97R 1971-78
karakl f
lejco;æ,t hk8 lernc h~g ~crnc

Arllal fm""g 1 3 "
Grundgødet O 24,0 39,S

50 I' . O 7,4 3,6
100 N .. O R,4 4.2
150 N O 8.2 4,5
IOON+50N
~ uger senere, O 8,7 4.6

Sammelll/rag {lf forsøg med kvælslOf fil kom. f tabel x.
side 117. er anførl resultaterne af de sidste 8 års forsøg
med stigende mængder kvælstof til -t af kornarterne.
Dct store materiale er opdelt efter forfrugt. og da grup
pen med korn som forfrugr er særlig stor, er der i denne
tillige foret:lgel en opdeling i henholdS\'is Øerne og
Jylland og i lerjord og santljord.

Ved denne opdeling bemærkes for byg og vinterhve·
de. der dominerer materialet, at udbyttet af det grund
gødede forsøgsled cr betydeligt højere på lerjord end på
sandjord. \wllket formcntligt ogs~ er medvirkende til
det hojere grundudbylte på Øerne end i Jylland, hvor et
forholdsvis større anral af forsøgene er udført på sand
jord. Men det er for byg bemærkelsesværdigt. at udsla
genc for de tilførte kvælslOfmængder som gennemsnit
foren længere årrække er meget ens for de to landsdele
og de to jordt)·per. Det indicerer, al del ikke er disse
faktorer, der er afgørende for det niveau for kvælslof
gødskning, der skal stræbes efter til byg. men al forhold
som furfrugt og driftsform under cns klima- og ned
børsbctingclser er af større betydning.

For I. vælstofansællelsen til vltltcrhvede synes jordty-

Vtlrhl"el/e
Der er i 1978 I..un gennemført 3 forsøg med k\'æl ..tof

til vårhvcdc. 2 af f(Jr~øgC'nt: er udført på lerl11uldet jord
og I på humusJord. mcn uan..ct Jordtype og forfrugt har
tlct ikke \'ært't rt'llt:lbclt at anvende mere end 50 kg N

Det har således i 1978 været rentabelt at anvende op
til 200 kg N pr. ha til hvede med furfrugt I..orn og frø ..
græs og ca. 180 kg N efter forfrugt olieplamer. I alle 5
forsøg, hvor der i 197R har været bælgplalllcr som for
frugt. har denne bælgplanteafgrøde været ærter. Der cr
også her betydelige merudbylter for tilførsel af op mod
200 kg N pr. ha. Dct ~amm~ var tilfældet i 1977. For
holdet kunne tyde på, at hvcden ikke er l ~talld til al
udnytte det eller!> lettilgængelige kvælstof. som ærlerne
efterlader. men ..om i nedbm!>rige efterår ogs..1 er udsat
for nedvaskning. KvælstofbchovCl efter ærter er ~ålede~

noget over lidiigere års anvisninger, hvor bælgplantc
kulturen har værct lucerne eller kløvergræ~.

V;lIIer"vecfe (/2 l)

1978 1971-77
kar f. I<:](!>Z\J hkg kcf11(' hl.g l.UTlC

For/mgl kom
Antal fOfS0g " IB

Grundgødet I 33,2 40,9
50 N I 1l.5 9.9

JOON I lR,3 la
150 N I 22.5 16.6
200 N 2 2-tA 17,0
LSD 2,3

For/rugl frøgræ!>·
Antnl fOl'S0g , 6 61

Grundgødet . o 39,6 38,5
50 N o 12,4 10.3

100 N il 20,R 16.1
150 N o 2.1.3 17.1
200 N o 27,R 18.9
LSD .. ' ~.O

For/rugl bælgplolltl'r
Antal fOIS0g , 41

Grundgødet . O 32.2 49,8
50 N O I 1,4 6.7

100 N O 18.8 9,9
150 N O 2..U 9.9
200 N .......... O 26,2 9.3
LSD 5.3

For/rugl olieplal/fl'r
3 9AnliII forwg "GruOI..Igødet . O 37.3 42.5

50 N O I I.9 I 1.9
100 N O 1R.3 17.9
150 N 1 20,9 19.3
200 N 2 22,4 19.7
LSD 3, I
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Twbcl ~. Sligende mængder hæl~fof fil kom 1971-7H
UoJb)'ltc og merudbvllC, hkg kemc I" ha

Forfrugl

Plan KOrD

IS'"'jo" I I "<o,.., IR~, Kar- Olle· Bzlg- IKl.,,,
Øerne Jylland I Lerjord Ioner planler planter .,a

KJ'g
~H.jAm,,1 tor~s ~'l.s .~59 '" .'11 " " " 3 "CirundgøLll'\ 3./.6 27,(i 34.2 22.8 36.5 17.2 3ti.7 32" 40.6 .37,6

..Ul N ~.6 H.5 8.8 X,:! 7.1 I 1.2 H.1 tJA 8.3 4.1
HO 1'-: 12.2 J:!.H 13.0 11.0 10.2 10,1'3 JO,X 12.4 8.3 6.2

110 l'\ 12.9 I-1A 1~.2 DA 10.7 lY,S I J.~ IH H,:' h.9
lMl:'.J 13.6 I~U 15,0 U.t) lU.6 19.6 10,0 I J..1 7.4 6,6

Ihede
1\1\1:11 for~~ '" :'i0 In , 9 l "' '.7 ,, Il
Grundgodct 42,4 35.7 4U.9 25.6 40.8 3·U 41,8 3M ~7,9 42.9

50 :"l 9.9 HU IO,! 10.2 11,l} 13.8 I 1.') 10.5 7,2 0.5
[00 N 14,9 IS.S 15,4 11.7 17.9 l6,S 17,9 16,5 10.1) 8.3
[50 :--J Ih.H 18A [7,6 13.1 20.5 13.8 11).5 17.H liA 7.5
200 N 16.R 11./,-1 [H.O 12.9 22,1 10,5 20,0 ]1).7 11.1 6.1)

R"~
Anll.1 fO~11.\ 7 " I

GrulldgøuC:I 21.0 18.8 lUI 26.H 26.3 17,6
50 N 9.3 7.Y 8.7 1-1.6 9.6 1.1

HUJ i\" 16.0 1.1.h 15.0 19.H [-1.6 ~A

150 N 18.8 15.9 17.h 18.3 14.8 '2..7

Vårhvede
,'nInI fONlg , l , I "Grundgodcl ~2.0 25.6 34.1 32.~ 38.5 30.5 25.0 ](I,K 32.7 41.1

50 f\ :lA 6.1 n 5.1 h.9 10.7 7,9 2.-1 K6 0.8
100 N 1.0 6.1 J.7 5.8 10.5 11.0 IJ.b ::,9 9.:1 0.3
150 N 1.5 (lA :1.:\ 6.5 10.5 ::S.2 16.2 2.-1 11.5 0.2

pen derimod al ~kullc inddragn, Ilgc<;Q!ll dcr og:,>a (.'r
fors~el pi' land..dclenc. Den opl1malc græn:'>c for kvæl
~tofanvcndclsell har ...;\ledes ligget nuget højerc p:t ler
Jord elld p.l "mt!jord. men nugl'l lavere ph Øerne end i
Jylland. I vlirhvcck cr rnateflHlct Ikke stort. idct alte
for!>0g. der er udfort pa d~ nd og hurnu<;jord ikke Cl
medtaget, fordi der I for~gen(' 1'.1 Ji.....c Jordt)pcr iHe
har værel mblag for ha:btofttlfor!>cl o\erhovedcl.

b. Bederoer

l·o(/erSIIJ. !..arver.
Spørgsmålet om. Imlke k\a:l"l(lfma'ngder Jer oor

Ijlført's f(1tll.:rroel'. SOm grundgødc!> lIlcJ slore m<l'ngder
:-taldgodning. ajle cller g) Ile. h<lr været rilunJl·r...ogelst.' i
en lorsøg~"cflC. der ble\ paheg~lHlt J 197-L

l3aggrunden for opgaven er den stigende knntcntra·
lion af husdyrhold fl;l lH'gle ejelH.lommc, som lllcJførcr.
at e1er kan værc bct~,t1c1jge !.laldgøJning~mængdcr lil
rådighed lil Cl ofte begrænsct rot'areal. Delte øger in
tcrc!>Scn for t'll ..ærlig bc1:-~ning af bæISlo1behm'cl til
roer under ldanne JyrkningsfnrholJ.

Ocr har i renes løh værel udfmt Cl "tort antal for..øg
mcd opg;lvcn. $om i I97S er vi<.lercført lTleJ yderligere
39 for!.og. Gcnnem!>llll ... rl'sulrater er \"i:-.( i folgende 01'
.. 'illlng sammen med rc~ultalel af =' ars forsøg.

SI/ge/l(/(' mængder ~ I'æl.swj /II :lwldg(}(/l'l/e
foduwHerroa (113,

h\.,~ IH h..
l'} lml1~ 1')'711 224fllrd"g 1'174 -711

fud IIlf"1'l tOp [(lU lI",!uf wp

urundgm!l.:l 569 97.1 400 5H2 102.9 313
5(1Nika~ " 1.6 lo 13 1.5 17

I (j(l .\1 i k~t .. !4 2.5 3t1 20 2.0 29
15(1 :'" l ~a" J l 2.H 47 20 1.1 36

(Jennem .. IlIJSrcsultatcfIlc "i!>er. <lI det Igen er megel
he~kedn(' meruJhylter, der er opn1lc1 for de :I kv:cl
<;lofm<f"ngJcr ....om her er tilført l form af kalkamll1on
...alpctcr.

Af opl)sningt'flle i lahclhilagct frclllgår Jc!. al 2(', af
de 39 fur~"g er tilført 100 ton:-. eller mere af fa .. l stald
gmJning t- ajle eller g) Ik pr. ha. Anvcndelse af~:I ,IOfC

m:l'ngder hu:-.J)rgødnll1g er ikke ualmim.lelig \ed 1I11en
~i\ I hu!>J~ rhold. og der h<1r under ..adanne vilkrtr d<'lrligt
nok været ukonomi i den mindsle llla'ngJt· bl kam
llIo11s<1lpClcr.

I cnkellforsogenC' har de lilførle ma.'ngdcr hu!>t.J~ r
gmlning naturlig'i ... slor InJfi)dehc pj rc ..ullatct af
:-uerligcrc k\'il'lslOflllfør..el. ~um I ficrc tMidJe har
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medfor! nedgang i ICrstofudbynel. Sehom genncm
snitsresultaterne dæk~er ovcr storc variationer. viser
for'"gene klart. at kvælstolbehmel reduceres "æscnt·
ligt vcd staldg,x1ningilamendelse. hvilket der bor tages
lltærkt hensyn til i godnmg<;planlægningcn.

Fabnl.ffllJ,;,/.;,aroer

Under ledell>e af Forscg~stationen• \1aribo. ble\ der
i årene 197J.-77 gennemfnr! forsøg efter en flerfakto·
riel plan. som \ed sammenligning af 3 godningslypcr
bely'ste sligende hæl\tufmængders indflydelse P" roer·
neo;; fremspIring. udby tiC og safthalut'1. I forsogenc an
\-endtes der fra HO 1I11~O kg k\'ælstof pr ha. og formalet
med den slore hælstoftllforscl var ..t få fastlagt yder
grænserne for k\'ælo;;tofuO\ocndelsen. som 1 prabi.. ofte
har været ho)ere. end del anses for formålstjenligt

Forsogenes resuhaler \ Iste. at der I fabriks...ukkcrro
er. som iHe tilføres hU'idyrgodning. opn:1s det hOJe'iite
sukkerudbyllc \ed lilfor~1 af mellem 80 og 120 kg N
pr ha

Efter di"e resultater er afpmvnmgen af de meget
Slore hæl'iitofmængder nu indstillet. og I 197R er for
...ng...planen ændret til en særlig bely ... ning af delt tllfcr'iiel
af mere moderate hælstofmængder til fabrik,roer. der
iHe tilføreo;; !lt:lldgødning.

Fnr.!>ogsplanen fremg~r af den f"lgende opslIlhng
Den SlØr~te kvæl,tofmængdc, 160 I.:g l' pr. ha. dele!! l

80 N. der som de ovrigc I.:væliltofmængder tilførc' i for·
hllldch.e med Jordtilberedning før "ilning. saml i ~(J ;\I

tilført ca 4 uger cher "~l1ing.

fJeff kl'(l'!.\lofllla'IIXtle fil fahrihroer (fJol)

l(HIl1rJ
pr ha \ IX' h~~ pI hd
opIat/il )1J~~C'r ,nd Sll~~cr

21 forsøg 1f}7l'~

Grundgooc( 73 17.1 386 66.1
.1(1 N før s.1mng 7J 17.2 .2 7.2
Ro N før såmng 72 17.0 ". 10.6
120 N for såning 71 16.9 77 12.1
SO:--J f. 'ii3n, +
80 N ca. ~ uger

...enere 7~ 1/'1.7 80 I 1.8
LSD /2 2,2

Som k-.æl ... tufgødning er amcndt l..all.:ammon..... lpe·
ler, og plantetlIIlet er i 1978 kun u!-ikkert påvirl.:el af
kvælstofmængder og tilfltf!oclsmådc_

Ocr er i de neqe af for'iOgene pæne merudbyllcr for
1..\'ælstoflilfor'I,Clcn i 197~. I gennem..nil har det \æret
rentabelt al tIlføre 11U I.:g 'J pr. ha. men I'j af fON,genc
har dog \ærel optimalt gødel \cd 80 I.:g K. og det har
iHe I nogen af de 21 forMlg været renlabeh at amende
de 160 I.:g N pr. ha fordelt p3 2 tilfør..lcr. Denne god
ningsmængde har i hahdclen af for-.øgene medfmt ud
hyltetab i forhold til 110 kg :".J pr. ha.

Roerne .. !!aftl.:valitct er l lighed med tidligere ar un
dersøgt \-ed analysering af 'iiaftens lIldhold af natrium.
kalIUm og amidhæl..wf. Den samlede skadelige effekt

af disse urenheder udtrykkes ved IV-tallet (Impuflt)'
value). Saften, urenheder forøges i ta~t med stigende
kvæhtoftilførsel. og den delte gødskning har iUc ænd
ret ~ delle forhold.

Også De danske SuUerfabriHer ved Forsøgsstation
.f\larib()t: udforer nu orienterende undersøgelser ved·
rørende metoder til \ urdering af roernes hælstolbchov
gennem udtagning af jordprøver til bestemmelse af
k\ælstofindhold 01.\. Også problcmatiUen "edrorende
fahrik ... roernes I.:aliumfor<,ynmg søges inddraget l disse
undcr<;ogel,cr

c. Økonomien \ed kvælslofan\endelsc.

Op... tlllingell i tabel y. sidc 119. bel}ser øl.:onomien
\ed all\'cndel"C af I.:"æhtofgodning til korn og rodfrugt.
Beregningen,e er o\'eneJende- foretaget pa grundlag af
forsøgsresultater indenfor de seneste 111 ar for de af·
gruder. h\'or der har \";eret gennemført et antageligt
antal for'iiflg.

d fra forsøg"fe'iultatcrne er beregnet den oplimale
godmng'iima:ngde i I.:g:-ol pr. ha. som dct \'il kunne betale
'ig"lI tilføre de forskellige afgrøder eftcr forskellig for·
frugl m.\'. \'ed en hælslofpris pa 2.00. 2.50 og 3.00 kr.
pr I.:g. og n~r pri"'Cn pr hl.:g korn er henholdsvi ... 90.00.
lOn.OO eller 110.0U I.:r
LIgclede~ er heregnel. hvill.:e hælslofmængder. der

rnc\t fordelagtigt kan amendes Iii bederoer. o;;nm kan
om...a:lIe\ lil henholdsvis 511.00.75.00 og 100.00 I.:r. pr.
afgrødeenhed (a.e.). til fabriksrocr, når '\ukkerpriilcn er
115.00. Il0.nO eller 125,UO kr. pr. hkg. og til kartoner,
m'h hkg-pri<;en er hcnholthvis 30.00, 60.00 eller 90,00
kr I fabril.: ... rocrne er bercgningerne foretaget p. ml'·
rud bytter \'cd lImendelse af chilesalpeter. for de øvrige
ufgroder ved kalkammon~alpeter eller kalksalpctcr.

I:h::regningcrnc over de okonomi'k optimalc kvæl
!>Iofmængdcr "iser, al der kan ske ret slore udllving i
lIfgmdcprbcrne. uden at del forr} Her den optimale
godningsma:ngde. medens de vi"te forsl...elle i kvæl
..lOfprisen har en lidt \IØfre indnydelsc på gødning..•
m;cngden.

Amendes tabellen... am I.!>ninger som retmng...gl\'ende
for I.:væl!>loftilforscl. bor disse gennemsnit'iiresultater
nalurlig\i ... tillernpes lol.:alc forhold. Har mali her
l.:endo;l.:ah til de optimale gødningsmængder under givne
\J1l.:år gennem pral.:tisl..e erfaringer eller udførte marI.:·
foN.l~. amiser labellen. hvilke relati .. e forskelle. der
normall hor .. ære i k\'ælstoftildclingen \ed bl.a forskel
lig forfrugt og staldg"dnlllgsanvendelse.

d. Græsmarksafgrøder.

I fur!>øgsopga\'cn med o;tigende mængder hælstof til
gl"<l"'marl'i<tfgmder er der i 1978 gennemført I I forsøg i
kimergræs og 3 for..,,!! I rent græs efter fælles planer.
Alle forl>og er hostet med 4 slæt. og der er an\elldt op Iii
600 kg pr. ha i form af kalkammonsalpeler udbragt
ad ~ gange. f"of"Cg...arealerne er grundgodcde med
10<111 kg PK 0-+-21

I :! af fo,",n!!enc= er amendl kun~tlg vanding. men i
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Tabcl \. Økonomicn \lcd luu'cndelse ar k'ælslor~ødlling,

"
OptImal N-gooningsmæng<le, Kg N pr, ha

• Merudbytte

" ~
hK!: kerne. a. e .. h~g ~u~I.:er l 1.:8 N ~osler,, eller hkg knolde

~. 2.00lr. 2,50 la, 3,OOh.~ .
Afgrøde ' "

~ ~~o ~o an\endle godnlngsma:lll:der I hkg !.:eme l h~g I.:erne 1 hkg kerne

" o. kg N pr. ha kosler I>osler kOSlerI' !L.:
;; ~~

o D~

I 1'00 I I 100 I I 100 I I 100 Io.

" 'O " 125 I ISO 'O 110 00 110 'O 110< ~.

Ihedc. kerne
Forfrugt ~orn

Forfrugt olicpJ.
Forfrugt Irngræ..
Forfrugl hælgpl.
Forfrugl ~l(l\er!!r.

Ru~, I..ernc
Forfrugl ~orn

17.t 39,1 ~.7 9.9 13.0 I :'i.0 I (' ..' [ 7.U l.t~ l.t:" I.X [ 1:' LW [.t2 129 lJ3 [3h
71) .t2.1 6.X l I.7 l.'i.!l 17.1 IH,':: I K. 7 L~.t U7 I.W I~X 131 [.'\.'\ [ 22 12.'i l~H

77 J~U h.l 10.7 l.t.o l ('.2 17.4 17.1) In l JY 1.1 ]JI ]J.t 1-'6 [2h 129 1.12
52 .t1(2 .t.:: 7 . .':' \).2 lll ..t ICl,l.} 11.1 112 ll." 117 1O:'i lIll} III IJIJ [O.' 1116
15 .t2.7 .t.h 0.9 7.1'\ 7.7 7.1 "A hl) 71 72 hil (,x fil) (1.1 Cl5 (,7

,10 IX.:'i 5.:: 9.1 I 1. 1) 1.'- 7 [ .1,(, 1.t.5 [211 122 [ 2.1 Ilh I \.'~ 12U Il:! 11:'i 117

B)J!:. kerne
l---orfrulH ~orn

J\ llaill! 61.<; 27A h.1 111.2 12.9 I.tA 1:'.11 1:' ..\ 117 [2 l 12.1 I 12 115 117 ]Oh 1111) I 12
Øerne .nl '·1.:" (',2 10.1 12.2 IJ.I 1.1,.~ 1,1 ..\ 97 lJlJ lIlli lJJ l)) 'J7 ;-"l} 'I] In

F-orlrugl ft)cr 2Jl Jh.:! 5.-' 1'\.9 10.;-, l 1.:" IlA IU,I} 'I] 42 ". x7 X" lJO x. l'ifl HH
F-orlrugt l.. lø\ ergr :".'i n ..t 'u, -',.7 (, ,l} 7.2 '.1 ('.X 74 XI 1'1.1 7. 77 7'1 711 7.1 7:"

Bederoer. a.e.
Grumig m lWllllg.. 2.\611-1...\ 1.::: 2,f1 J.S .t.) .t.) 1..t 7." 'II '/7 "i7 X. ()2 7S X7
Grundg. u naturg 107 HIU (dl I ~.h 17,K 21.9 2.t./'i .:!h.1 I 12 1.7 1.t9 IJs I.-l 1.7 IJ.t l.t.:! 1..J)

K:llroer, a.c.
Cirunug. m nalUrg /\0 HJ,) 3./\

h.
'
_

S.:'i ".(, 9.) ;-...2 K4 % 1(1(1 X.l ".1 47 77 xlJ 9:"
Grunug. u. nalurg. (,J 67.H (1.0 115 III.:", :!O,t :::.:! . .'i .:!J ..t 131> III 1.t1, t:n Ilt) 1.t2 12Y 1.1,(, I..JO

Fahrik ..roer. ~ukl..cr K7 ()I}.I :'i.J X.7 HU IO..... 10.lI ,'U, X(, ,'it, S7 ,. K. H" X~ H2 K3

Karioner. knolde
Grumig. 1Il. naturg. I:" .~30 .'i.l'i 17.7 2'). 1,.!.I} ::H.I '/7 "l'! ItUI 1)6 1)1) 1)1} 1)11 9X 1)1)

Grunug. u. naturg. .4 ::~6 2H.7 51l.5 h7. I 71'1,..\ ,",.t.h x:"." 1.1.t 1.1K IW [ 1,~ ]J7 1.1,9 13t1 11,(1 111'1

Til I dX, cr rcgnct l.1 Il"-g Im<.1of i LIlrnl'1 Il!!. IwuntlcI l'lIl'l 12 hl..g hl·lkltll'lllp. 1\1 hl'II'\11 (il Ilpbl·\'ll'ill,!!.,tab ,:r
dl'g fradraget 10 pet dl topudhyttct "~tlnll:'toppl'tl er i~"c ll1l·UIQ.!l1l·!.

alk lilfa'hk n dn 1111ll,JI:'t ml'ge( ... tore lidi" ltl'r i for'11
gl:'ne. Af Op"llllingl·n over genl1elll ... nihn.:..u[lalerllc
frclllg:'1r dct. ,11 ucr bade i I..\~L'l'I,)lgødcl I.. 1m l'r,!!.1æ... o).:

rl'nt gra: ... Cl' l'pnill'l I11l'lk11l 1.15 I'g e'l. [.t(1 h~g lllr"'l(lf
pr. ha.

I l.ahel /. "'Ilk 121). Cl "dlllk( rl·"'ul1alenll· df de Illl'~l!!,

der ,iden 1971 er udfml I11cd "'11g,cndl' lIla'nglkr I..\;t·l·
,t0f lil dl'::: (~pcr af gra,...t1glndcr t-.l:II<.:riakl Cl {'lxJdl i

J~llaTld og øerne. Il\Oldf del ... IIIr"'ll.' <lIlI,11 lor...'g pd
Øcrne dog. cr udlnn pa I-"~n

L"dh~l1ct at klm'crgra'" er lldl.'ll ha'hlllflilfm'l'l
,tørre cnd i rcnt gra' ... , ll1Crl fur ... ~dkl1 i "'<l\t:I udb~tll't at
t0r~wf ",nm al raprotelll udligne, hdl \cd de "'(lrl'

kvæl~lufrnæJlgtl\."r

I lahelop!-tlllingen ~tlef't til h'lJre er tier fon:ta~et en
beregning af foJcrværdicn al del h""'ll.:dc græ.. og at
gølhknillg"",~oll{}rnil:l1. idet tlt.:r tIl \."11 ;.Jfgrødl'enhed er
regnet 1.2 hl..g IONOf Udh)lICI l afgrøden er her he·
regnct ,om hrul/ulldhl'(/t'. (lg \I,'u ol..onolllit1l'rcgningcr-

)lIgt'lldi' lJl{l'llJ.:da f..l·td\wj 1111.."" t'/"

grll'.\ O,l!. n'lII ~f(n JI)78 r/:?51

(ldb'\1I', h~~ P' h"
~I"III !"I'i,,1 1.lpr"I<·1Il

" "n.'r,r.:J'll'.\
II !(lrI{)g
Grul1l1!.!lllkt JIJ.t 77A 11 .."1)

I.'iO " .'i.!.~ Ifll'\.J 1.t.H
1011 " (,1)7 IJtU ~ 1.15
.t ~l) 1\ 7X1l 1.1('.2 :::..J,IJ(,
(1110 1\ 71n 1.17,4 :::7.:::)

R('II1~r{l',\

3 [orløg
(Jrul1tlgollL'1 29[ h9 ..t 7.1 H
15(1 " .'i~.'i l I 1.4 11,.2:::
.lOU' hl).l 13::: ..t 1l}.6.!
.t50' 7(,2 1.'1.9 :::·U.1.
(,(lO' 7'. l.t 1.9 .:! 7.Jh
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Tabel z. Stigende mængder kvælstof til kløvergræs og rent græs 1971-78
Ullbyttc, hlg pr. ha

Jylland Øerne Hele landet

u"o .~

"" ~.

Plan
~ ~ ~ ~~ ~a..

~ • • .!:l,;
~.

., • • • .S ~:..2 'O • .2 'B .2 • ~.,j, " e ;; E o [ .. E B [ ':::.!:!
;; ;;

~
2 u .• o

• e
~

.'i E e • ~ " e ~ .~ ~-g
< '" ~ < '" ~ ~ < '" ~ :li:' ;:>~

Kløl'ergræs
61,3Grundgødel 76 34~ 71,9 11,29 50 360 75,~ 11.87 126 353 73,S 11,52

150 N 473 99.6 14,22 483 101,0 15,60 477 100,1 14,77 83.4 22,1 20
300 N 587 118,1 18,59 579 116,3 20,08 584 117,3 19,18 97.8 14,4 31
450 N 648 124,4 22.01 622 121,8 23.09 638 123,4 22,44 102.8 5,0 90
600 N 666 126,9 23,93 638 123,9 24,61 655 125,7 24,20 104.8 2,0225

Rent græs
266 63.2 7.88Grundgødcl 40 269 63.6 8,U2 6 240 61.4 6,94 46 52,7

150 N 435 95,4 12,98 439 101,0 12,76 435 96.1 12,96 80,1 27,4 16

300 N 548 114,7 18,10 582 120.0 18,06 552 115,4 18.10 96,2 16,1 28

450 N 614 122,2 21,76 656 128,2 22.19 620 123,0 21,81 102,5 6.3 71

600 N 633 124,7 23,63 671 129,2 24.36 638 125, l 23,72 104,3 1,8250

Til l a.e. er regnel 1,2 kg tørslOf. Der er anvendt en gødningspris på 3.00 kr. pr. kg kvælstof.

ne er der anvendl en gødningspris på 3.00 kr. pr. kg
kvælstof.

Det fremgår af kolonnen helt til højre i tabellen. at en
brultofoderenhed ved anvendelse af 150 kg N pr. ha er
frcmbragl for 20 øre i kløvergræs og for 16 øre j ren!
græs. Denne kvælstofmængde har således været særde
les rentabel. Ved forøgelse af kvælstofmængden lil 300
kg N pr. ha har en bmltofoderenhed i kløvergræs kostet
31 øre og i rent græs 28 øre. Her er således også god
rentabililet i kvælstofanvenddsen. Ved yderligere for·
øgeIse af kvælstofmængden til 450 kg N pr. ha har en
bnlltofoderenhed kostet 90 øre i kløvergræs og 7 J øre j

rent græs, og den økonomiske grænse for kvælstofan
vendelsen er hermed over~kredct.

Ved disse beregninger er der imidlertid ikke tilget
hensyn til den forøgelse af r~proteinindholdet,der sker
ved kvælstofgødskning. Tages dette i betragtning, bed
res økonomien i kvælstofanvcndelsen væsentligt. Ved
tilførsel af kvælstofmængder udover ca. 350 kg N pr. ha
til kløvergræs og 40/)-450 kg N pr. ha til rajgræ~ vi! den
økonomiske græn~e dog let kunne overskridcs. De
nævnte k....ælstofmængder forudsætter tillige en effektiv
udnyttel~e af især foderels protcinindhold.

2, Fastliggende kvælstofforsøg,

AIs/Il/f('II(/e bernI/ing.
2 fors"g<;scricr. der var pabegyndt i 1966 og 1967

med samlllcnligning af J\ PK-gødning. og. de ITlC~t al·
mindeligt all\endte kombinatioll€'.r af PK-gødning -I

enkeltgødninger (lf kvælstof. henhold~vis kal!-.ammoll
~alpeler. urea og n~dende ammoniak. hlev afsluttet
med et sammendrag af re~ultateTl1e i »Oversigtcn(\ i
1974. Fonn;'l1el med forsøgene var at bcl~se kvæbtof-

gødningernes langtidsvirkning, herunder også gødnin
gcrnes indnydelse på jordens reaktionstal.

Alle de gødningcr eller gødningslwmbinationer, der
blev afprøvet i disse serier. er kalkforbrugende. omend i
nogen forskellig grad. Opgaven blev derfor i 1968 og
1969 suppleret med nyanlaglc forsøg, hvori dcr tilligc
indgår PK-gødning + kalbalpeter. idet denne kvæl·
slOfgødning i det lange løb nænncsl virkcr hævcnde på
jordens reaktionstal i mod~lning til de øvrige prøvede
kvælstofgødninger. Desuden er de nyanlagte forsøg ef
ler 5. forsøgsår, i 1972 og 1973, tilføn 5 tons kulsur
kfllk pr. ha i halvdelen af forsøgenes gentagelser med
det formål at få yderligere oplysninger om gødninger
nes indnydclse på kalkforhrug og kalkbehov.

Alle gødninger eller gødningskombinationer prøves
med samme mængde kvælstof. fo~for og kalium. Efler
de oprindelige planer \'ar mængdcrne 80 kg N, 24 kg P
og 60 kg K til kornafgrøder og de dobbelte mængder til
rodfrugt. men i takt med den stigende kvælstofanven
delse i praksis er næsten alle korn forsøg med forfrugt
korn j de senere år gennemført med aJlvemlel~e af 120
kg N, 38 kg P og 90 kg K pr. ha.

Forsøgene hHr nu været gennemført i IO år. idet de
senest igangsane forsøg Fm 1969 er afsluttet med høst
1978. og i alt 21 forsøg har kunnet fastholdes hele pc·
riodcn igcnncm. Ved forsøgenes afSlutning er der gen
nemført en omfaltcndc jordbundsanalysering til yderli
gere oplysning om gødningernes indflydelsc på bl.a.
jordens reaktionstal.

Q. Kvælstofgødningernes udb):ltt.'virkning.

Fursog i kom.
I 197t; forcligger resultHtcr fra 8 forsøg i byg. der er

vist i h~lgende op~tillil1g.
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FU5tilgge"de klælsw[[or:wg 1C/7X (/26)

~ af de 8 forsog er gcnnemfnn pa Lulland-ral"'lcr. og
her er "om hO]l.: ... te l.. \ æh,lOfmængde ;)ll\cndl 80 kg \I pr
ha De gennem ..nllhgc ud... lag for g,mJllIng~lilfor~d er
nll:g~t st{Jre. da lk ugoLlcLlc for..øg..h:d iI.. I.. c er IlIfnrt
n('lgen fmm fm gndnin~ gC"l1l1cm lI) ~lr Fl~dende am
monia I.. har givet Jet Jmjc<;lc Illcrudh)llc I 1975. dn
llæ~l fulgcr kalbalptll:r og Jc øvrigc fn\lc, IllCll alllll1(l
niumholdige k\':l'l"'lUfgmlnin~er.

OpMillingen Q\er re..ullnterne af ...all1lligc fur~ng 1

korn o;iden fm...ngcne... anlæg 1 196R og 1969 viser lige
ledes - med drwarialinncr - "lIgende mcrudhytler fur
g0dnmg...tilfnr~1 cfll'rh mJcn :.0111 det ugodcde for
søgslcd udpines. Derimod er virknlllgl'n af til' I..alkfor
brugende godmngc.:r. NPK-godning. "alkammons.,l
peler, urca og n}dcnde 'lIllOlUnial... iUl' forringe I i J.r~

Ile ... I"b l sammenligning med "al"salpelcr. der de ne"rc
tlr har placerct <;lg mcd ct merudh}lIe, der er en smule
laven: cnu for Ul' øvrige kvæl<;tofgødnmger. Det ",ti 'lf
de h'[g.endc rc ... ulwler fra jort..lbumj..llllJer,øgclseflle
fretllga. al de ammnniumhokhgc kV.ll'htofguuningl'f har
ml'tlfUrl en ,'av. ..a.'r1"ning af jorden.. rc",I..tlono;lal j for
hold III bll.. ..alpetcr. mel1 dellc fnrhllkllwr ..,jlede\ iUc
hafl uheldig indn~dcl"c r:'ludh~llcrclallunefl1c.

I genncOl.. nit af ~lcl "amlede fm..og...malcnale l I..orn
gennem de IO dr har de fa ... le "\æhwfgcKJninger \irl..cl
en... uan\el I..,,<t'I'lOflorm. Denmud har dl ......e godIlInger
\ed den arl\endlc udllringninge;ldnil.. gl\CI fra 0.9 Itl
1..'\ hl..g "crne IJllndre pr. ha end n~dcllde ammonia".
der er nedfældel. men... de ta"'le godIlInger er ud"lruer
og ~;\ledt's jUl' bc\ jtl .. t nedbragt j jorden. udo\'er h\'ad
t..:n rlld ...~tma ..kllll· I nogle IIlfa:ltle malle ha\c he\lrl..l'l.

Forsog i bederoer.
BI~ndl dc fa'ithggende (O!"S()g har i ah lO for..og i

årt:nes lob hafl bederoer som for'mgsafgrnde. Gen
ncm..nlt..re~ultalel af disse forsog er ,ist i følgende op
slilhng.

82,0
~l.tl

~9.:!

JO.I
~S.4

17.4
26.0

h~~ nlNof, rod pr h~

20 for'IØg
l 97(}..n

Fastliggeflde k~'o:IH()ffon.OK

Ugodel
1'1 t-.PK.
I 'PK
I PK + n.a.
I PK + Ufea
I PK + "a~
I PK + I..~

SUkkerruer

l3ederoerne har nled en enl..cll undtagelse \æret ...uk·
kerrocr lil fahnk. I gennclIl ..nil :.af de 20 fOI\ug. i
197(}-77 har n~dendc ammOl1la" placeret .. ig. en uheh
dchghcd hedre end de 4 fasle hæblofgoJmngcr. bkllldl
h\Jil..e kalhalpcter har klaret sig c1arligsl.

b. ""æl... tufgHdningcrncs \irknin[!. pl'i: jordeno;
reaklionslal og \'irkningen af kalklilfør...c1 p:l

rcaklionsfaJ og udb~l1er.

l op~tlllingl'n ~idl' 122 t=r opført ot= gellllelll\llltllgt'
JorJan[ll)'sere~uhntcr for de 2 l fon\{lg!';Healcr. der har
kunnet fa"lhtlldc~ i alle IO år.

Tallenc ,cd anlæg rcpræ"'cn\crcr hde fur .."g".lreilh:1
Pw\eme efler del 5. år og for kal"ning er udtagel l Je
re..pckme furo;Clg.. led, og efler det IO. år er prCl\crnc
udlagel pa li!e;\arende made i henhold", 1\ "al"el ug
ukal"el afJeling. Til anaJ~setallcnee; lll\eaU hcma:r"c"',
.tI fore;ng..are<llerne mCf\eJendc repræM'ntcrcr de bedre
jordt~per End\ idere aT sma fOf"kcllc l jordanah\Crl'
..ultalerne ma lage!> Illed forbehold. dele; pa grund af
u"'IUerhcd \cd pm..eudtagning og anal~seflng sallll
afrunJinger \cd beregning af gcnncm<;llll. del......0111 fnl
ge af uundg.lcllg merslæbning mellem foro;og<;lct.ldel1e

24.3
I~,I

Ud
19,5
16.4
~7.J

18.7

/,8

h"',: "'('10(' 1'1 ha
ij f0110"1

Ugouct
l,: NPK
I l'PK
J PK i n.a.
I PK + urea
l PK .. ka'"
I PK + "s
LSD pa fuldgodede fnr"og"lcu

FtJjlltggt'mJt' 1.I'(I'/HoJlorwg

l'ur:.æd , l. .. , ~. ,
" ~ a.

"
l. , j. , j. y j. III ,h 1.11

Formg mdugr I CJfl8-bCJ Il,ll.>(-t.l,l !'if,Q 7" 1"17<1 '1 l'nl 7: I'n:_7~ 1l,l'H_74 1"1"7+."1'< \"17 ......7" 147/_"7"1 \q1~ " 1%10. .,~

AOI.1 f.w.,,!! " " '" :11 :~ " " " " :11 :t"l

l'g"tlel. .H,l N.K 25,0 l~.R 21 .... 25.~ 23.8 19.4 19,7 19,8 2~.O

1'1 NPK 1II,) LUl 12,~ 1~,8 19.1 I (l.~ 17,1 16,4 19.3 19,2 15.~

I ;\!PK IS,S 211.6 17,7 20.9 27.4 22.0 27.1 23.3 25 ..'\ 28.5 225
I PI< • Ila. ......... 17,h 21.8 20.2 :!2.lJ 26.lJ 1~,4 27.tl 2-1.4 25.3 JO,J 2:\.7
I I'K + ure;l [5.7 20,9 IS,II 21.4 27.5 :! I.7 26.4 24,0 25,1.) 28,6 22.7
I I'K • k<l~ . lh,~ 20,(1 17,5 21.3 27.5 11. 7 27.9 2~.~ 25.7 :!4,~ 22.H
l PK • k.... IhA 20,3 17,1 W.7 26.7 11.4 20.9 2J.2 24,(1 nu 12.~
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FasfliggclUle J..1'æJsIO[[or5øg,
l..alJ..lirJ..niflg i byg

Fasflig!:e",le I.. ,'ælswf[orsøg.
kalI.. "irl..flillg i [abriksroer

hl! SUlr.lr.tl pr hil
U,Jb\IlC mcrullh)lIc

ulr.lIllr.CI lr.allr.C:1 rUl hllr.nmS
---------

Heller Ikke i sul..kerroern~ har Ir..alktllfm.;e1en haft
nogen !>iHer \lrlr..nlllg p.l udbyttet Dc sure Ir..\-ælslof·
former har gl\-el de højeste sukkerudb~tier l begge af4
delinger. og trods en \"æ!>entlig forskel mellem realr..·
tionstalni\caut'1 efter dis"" gødninger pj ukalkct jord

O.H
0.8
O,.j
0.7
(l,)

0.2
O.~

I.H
n.::!
1.5

+1.7
L::!
1.5

~::!,.:!

23.6
-t I,S
.jR.9
50.0
.j8.9
.j9.3
.jH.O

55.!'!
13.0
77.2
76.7
75.11
75.11
735

:!2.8
.j(l,7
.j8.5
.j9.3
.j8.6
.j9.1
~S..:I

hlg h'mc f'I ha
udb\llC mClu,JhlllC

ulr.allr.cl . lr.allr.cl f~r lallnll\'

5·UI
72.8
75.7
7S,-l
70.2
70.5
75.7

G'li. CJ! [S.
f>.-IO. [oTsogsilr
Ugudet
1:1 :-..lPK .
l PK ..
I PI' + n.a.
I PK - urea
l JlK • ka ...
l PK .... k!> ..

Deles samtlige 9~ forsøg i b)g op efter realr..tionslal
henhold"'l'" under og o\"er RI 6.6 for kalktilforseJ. er
der 41 fo~g i førstnævnte gruppe med et gennemsnil'
Iigl RI 6.0 og .:19 forsog i den anden gruppe med el
gennemsnitligt Rt 7.0. Ved denne opdellng licie" for4
'iOgsarealerne tildels og\å op eftcr Jordt} pc.

Tilfur..c1 af kalk lil arealerne med de la\cSh? reak4
tion"lal medfører intet siUerl merudhylte i nogen af
forsogsleddene. De gennemsnitlige merudb)lter er
uden ...Iurre åro;variationer O. Ved tilforsel af kalk. h\"or
udgangspunklet er RI 7.0. ()pn:i~ derimod Cl merud·
b~lte p<'l LO hkg kerne pr. ha.

Delte resultal kan antyde. al reaktlon:-.llIlIet .. højde
mere er el ~porg~mal om jordslruktur end om reak·
lion"lalniveauet for planterne. Forholdet kan yderligere
bekræfte!> af. al gennemsnit<;udbyttet efter de sure gød·
tunger p~ ukalket Jord er fuldt så højt ~()m efter kalk...al4
pcler p<'l kalket jon1. hvor reaklionstallet er 0.7 Rt-cn·
heder højere.

Siden 5. forsøgs.:'Ir har der i 7 af for""gsarealerne.
IH'ora! de 6 er beliggende på Lolland-Fahler. været
fahnbroer. og kalk tilførselen.!> inliOylichc pa udhyttet i
denne afgrøde er vi .., i følgende opstilling

Cm. 7 li
h.-CJ. formgmr
llgodcI
I Z :-..lP"
I ;..Ip"
I PK .... n.a.
1 PK - urea
I Ph. .... kas
1 p" + ks

Fasfliggcmlc I.. I æIJfO[fon.og.
Jnrdallalyser. glls. 2 I [orsøgJllreuler

~ ir f0r IH ~I

kalknIng ukallr.tl lr.allr.tl

GIIS. Rf I uf/læg 6.8
Ugødet 0.0 6.7 7.1
1.'1 J\PK 6.5 0.0 7.0
IIWK. 6.5 0.5 0.9
I I'K + na 6.5 0.5 0.9
I PK + urea 6.5 0.5 fI.9
I PK + urea 6.5 6.5 0.9
I PK + "'a<, 6.5 0.0 7.0
I PK + Ir..<, 6.6 O.S 7.2

G"s. f'f I' u"/~g -:.9
Ugødet 7.9 9.0 lJ.2
1 2 J\PK 8.4 9.8 9.7
11\PK 9.1 itU 10.7
I PK + fla 8.7 lU) 11.1
1 PK + urea 9.3 10.6 HU..
1 PK + ka<, 9.3 10.6 10.8
I Ph. + Ir..~ 9.3 11.1 11.0

Gf/S. I\r \. ulllæg 11.5
Ugodel 10.5 10.0 HI.7
'.'2 NPK 11.7 1~.5 11.9
l NPK 13.9 1.j.9 14.5
l PK + na. 13.9 15,J 1~.6

l PK + ure,1 1.j.1 1.j,H 1.j.H
I PK + b .. 13.7 14.J 14,5
I PK +Ir.. .. 13.9 1.j,7 14,7

mdbyrdes i henholdsvis kalket og ulr..al"'c( afdeling gell'
nem den lange fOf'ogspcriode.

Dc ammoniumholdige og kalkforbrugeru.le gmlmn4
ger har efter 10 ars anvendelse bevirket en mindre
sænlr..ning af realr..tlonstallcl i forhold (il kaH..salpclcr pa
0,3 Rt-cnhedcr l såv'cl kalket som ukalket afdeling. Dc

5 tons kulsur Ir..alk pr. ha har I 5 <Ir efter tilfør.;elcn
rc..ulterCI I en reaktionshævning på 0,4 Rt--enheder I

alle forsøgsled. Reaktionstallet eftcr anvendcl..e at
kallr..~alpeler er hen·ed hlc\iet 0.7 Rl---enhed hOJere cmi
efter de .. ure gødninger pa ukalket jord. Dell ..t""lc
sænklllng af realr..lioll!>lal!ene efter de ';Ufe gødninger
S) Iles i ",,'rigl at \'ære skel i de første 5 <'tr fra anlæg. iliet
reakllOn<;tallene efter disse gødninger iUc har il'ndrct
sig pa ukallr..et Jorli fra 5. til IO. ar.

Fo~for~H~- og Ir..aliumtallcne udviser cn s\ a~ Migning
fra ugøliet til hah og hel gødningsmængde. I lic gødede
for<;ogsled \ar der Iillige !>ligning fra 5. 11110. forsogs;lr
De an\-enlile hæblofgødningers sammen~lning er
dog helt uden indn~delse på godning~lalknc.. hn<r·
gelsc

Kalkningen.. mdn\debc pa b~gudb~tterne fra fl. III

IO. for .."g..ar. d,\ <; I de første.5 år ~fter kalkulfnr"CI. er
som gcnnem.. nil af 9:! fOf"Og I denne arræUe \ l<:t 1

f"lgende up'llllIng
De opnJedc mcrudh~l1er for Ir..allr..tilforsel er meget

..ma og U\llr..rc. s~hel dc enkelte ar ..om I det \'I',te gcn4
nemsnit af S-år!> perioden. I alt har kal"ningcn med fOr!
et gennem'llltligt ikke-signifikant årligt merudb}ltc pa
II.S hlr..g kernc pr ha
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og real..tiOIl~tallelefter kalbalpeler p:. kalket jord. har
I..all..'i'llpeler totalt gi'ct del la,e ... le ,uUerudbYl1c.

I urH'K 11/('" PUllkuwtlfældmug lIf }h dem/e
ummonial.. li/ \'II11('nætl (117)

01.'11 t1~dcnde ammonial.. er nedfældet I pl'fiuJen 12
111 20, apnl. og den fa,le I..,æt"'lofgudlling er udbragl l
sammc pCflodc.

Dl' rndaniskc "kader pa afgrøderne \cd l..or..c1 Illt'd
punklnedfælucrell var Illt.:gCI hc ..kcdne. Alligc\cl er ucr
i t'nl..dltor""gcne ret ofle ...wrc varialioner l merudh}'t
Il'rne fur dl' IO I..'æbloffurmt'r

I rug hM 150 S i n~l.knJe ammomal.. l 197M}!" Cl ca
I hl..g I..erne mllltlrc end kall..arnmon...alpcler l gCIl
nem,ml iJf ut' J Ms forsng er "lfl..ningen af dl' IO god·
ning,furm1.'r pral..li~1.. lagl'1 t'os. og del cr fur alll
rnonial..l..l'll'" '-cdl..ommende et ,æ~cnlilgl hcdrl' re,ul1at
end der tIdligere er -,pn':)l'l I rug fur n~d('nde ammum·
al... nedla.'ldcl rnt'd Iradllionclt nt.:dfæIJl1Illgsuu'l~r

I fllr"'''gt'nc meu Il\\"dc har n~dendt' iJrnrnonial..
PUlll..lllt'dfældcl været en ..mule bcurc end I..all..am·
rnnn ...alpl'll'r. ,..ær ..cd den nlllul ... te l..\a:J..toflllængde. I
gcnnelll..rut af.3 ar... for",~ har !lydendc ammoniak \il'U
den '11lf"'ll'l..væbtofmængde gwcl ca, J hl..g I..ernl' mere
end l..all..alllIlHlIl ..alpctl'f Og!.:. dclle re,ultal i h\Cllc er
nO~l'l h\,'ure end i lidhgere for'"g. h..or dcr har ,ærel
ilmcodl Iraditiunellll'ufa'lunlng,

h...,lc
II"N'j. II fu,,,,,~

l'n~ 1'171"> 711

,..
lU ll'r""g:n ("')Øj.

1<,17,.. I"'~l') ~l\

lo:. Sammendrag.

D(' l()-lIr1gt' {astllggt'lIde {tHJOg fIf('d 1..00I-'1('J..n'/I/ mI
I ellt/d.w a{ ammulliumho/digt> og 1..1I11..{urbrtlgt'tlt/t' god
"/liga, flydt'nd,' a/JmwllIlll.., \ Ph-god/lillg. Urt'lI .samr
I..U/l..wlIl1I{)//,sa/p('(l'T har l'IH, at tll:Ht' got/ningl'T pfll'lrl..a
Ion/eliS real..twflJwl i fI('garil' (('fIlIlIg, mf.'II Il..l..e l t'I om
fUIlf" (la IlfIr forrll/gel 15mlllluf,al/t'5 I'Irl..flllI15 l feJ"wlll
/II !..{I/kw/pf.'/a,

V;rl..nillgl'lI af di' !a.s/l' I..l'w/HojKodlllllga Imlbyrd/'\
har gt'lIIlf:'1II (in'1/I' I'ært'! ri'll'll\. Jlloril//otl flyr/nldl' lillI'

/fulf/ial.., der Ilf'd[æltlcJ. dl' fh'sll' ar Itar KIl'!'( 1,0-/ ,5 hl..g
I..erll" merl' pr ha. (Jg.HJ ni mdfrlif.1 har flydende tI/IIIIlO
II/ll!.. /:1'/lfIemguel/t!t' I'æn'/ de fult,' I.. \tl'!.Iroff.:odllillf,a og
Hær I..all..salpf.'ll'r m'n/egen.

Om·I..l'\' rt'al..uoflswllel1e,s lIin'lilt 0prI!(holdt t'fwr d('
U/r(' Rodningn\ I..a/I..furbrtlg. ma dlHl' 8"dlllllf,H\'P'"
hr/a.H".s med ('11 l1lt'rlU/glfl ni I.a/I.m"g \11'11 da f:od
Il/llgU\'pt'rtlt'.\ HI'fll..mll,': af}(Jnlhwlthrt.'tll...tlolU'lI 11..1.." har
m('d!orl f1edgallg l "db\'(/(:me ella"tI {orr'flgell..læ/<;w/"
('flt,l..t, ftJTI'l..o//lmer dn Iml1ldfl~1 /orH(l1 Ul fU.\llwltlt' el
ticlllgere' r('lIl.. lIml \wl, slIlænge' 1IIl'I'tIlH'r for ,h,tfl, 11..1..1' i'T l'f

\/mr/:.smlll Oll/ lon/.wrul...lUr.
\1l'd,'"I..l'1ull' (il, til forwf.:\OI'/:1I1 t'l1 hll'l' lar:el op. 1'(";

Ol ngl fn'm.lUt/t' IUIIII/:dSI'r aJ. /1/ lIflIlI netop I'ecl [on\/I/
cUlI('mle/sl' II/ cl.' tlmmcmiumhflItl1f.:" I..I'æiJlUlRvdllillgl'T
ACl/l ,HtI/e nUKf'rI' I.. ral' ul rt'U!..III111\wlllil't'lIlI{'( Rell!..·
IIOII\WfJf'IIt' l'tI 1'Iler/leul/h'u \/lfJ,'\/): ( \Ihalm/tc'<, /la ('I

Im'c'rt' /1/1'('(/11, IIl'tln'l,tf tiet lolaf/' ~ o/I../If'JrOI', der O//(/Ilf/I'r
forhmgC't l'I',IIIIII\((,lIIillg I ford OK /lIllIIla Hl/W laf} H'd
w/liHJ..llil1g, I..UI1//I'lbæIfI'S, /),'11I11' II/I/(ll:d~eer ht'l..r(l'!u'l
(lf !llnt}).:.sn'I/l/fIIlC''''''.

Grulldgødcl
75~11...1"

150~lka'

75 "'" l n ..
Isn;.J I n ,l.

I.SD

32."
~IU

25.0
22.0
2h.H

2H.9
15.3
~ I.9
17.9
22.!'i

21.0
IX.H
:;0,2
~ I.J
~1J.1

3,1

23.3
17.7
~5.0

IH.7
:!~,4

3. Nedfældning af hælstufgødninger.

a. ;\'t'dfældning af n~ dendc ammonial.. med
punktncdf~ld('r.

I 1l/75 Ulhll..kde Supcrfo... <J .. en hdl n) I)PC Iledfæl
der III n~dende >l1l111Hlllial... h,m ;Il1lnH\lIial..l..cn n1.'\lfil'l
de'" i runl..ler llInil..r\l\c i .. It'del fur "I..ær. f'\edfællit:rl\
!"X'n dfbeJder ...alede' mcd rullende ncdfælderaggfeg.l·
ler. og Jen har' 1"1 "'Ig ....'trJig 'degnet til nedfældmng I
frem"'plrede (Ig elilhlert'dt' iJfgrUlkr Afpro\fllngen hil"
pdbeg~ neil 1 11J7h. og der har "'Idt'n 'il'rcl gt'lInellllurl
I\lr...ng i '1IlICf'<cd ...arnt I b~g fm '.lIlln!: og e1lcr 1(1.'11\

...piring, hllividl'rc cr punl..tlll·Jfælderen afpm"cl l 1..1,,
\'l'r~ra's. og re ...uitalernc af dl"t' fOI ...Og medddc .. I ahnil
J (ml ~ruvfuderprnduktion, Alle fnr",g er gennemfllrt I
NordJ) Ilaml

Joor.wg I l'I,,(ef\crt/
I forsøgene ...ammcnlignc .. nHkndc ammonial.. Illed

I..all..ammoll_...alpctcr H:d to 1..':l'l,wfm\l.'Jucr I 197X t'r
der gcnncmfnrt Il) fON)g I rug. ..amt ct cnkelt I 'llllcr
h'edt', og gennem..nil~rcsultaleflle frcmg<.lr af folc.elll.k

'1INlIhng.

JonnOR l blg,
I lnr"'lgene i b,g ..anullcnllgnc... n~dl'lIde iJlllmnnial..

ug 1.. .. ll..anllnon ..alpt'ler 'cJ udhringning fur ..iJmng (Il? "

uger dIer ..alling End\ldl're iJfpro\e.. n}dende ammo
ni.ll.. \'ed nedfældning (\ uger citer ...anin,!!. III særlig tk=
I~ ...nillg af punl..tncdflddlllugt'l1S rnck<!m..l..c pa\' Irl..l1I11g
af h'~l'l1 pa delle frem ... ~retfne ud.. il..lingstnn

I I Y7H er der ,!!ellllemfnrl H for"",!!. i h~ ~ Gcnncm-
"'n1t"'fl',ul!att'fIle af dl""l' t'r \ i..1 l op'!llhngeo ide 124
"ammt'n med gennelll"'lIl1,rt' ... uhalernt' al dl' amkJ\,'
f<.lr",g Ira 1'17h-7S.

Til \' urdcnng af uJb~ llL'~tlf\t'll' hlrl~,b er der illln'IlJt
IO mil'llgdl'r l..all..amnHHl"dpdcr lør ...anl11~. lig l "lmtli
gI.' en~c1IICJN'g har (kr \;l'f"l'l udh}tll"llgnlll,!!. ffOlhlk til
'lUf I..\,l'l'lofllla:ngut'.

l 1Y7X cr Jl'r 'iom I IIJbgl'rc ar nrnilCI dt'lJ hcd...rl'
k"il'hlOhlrl..llIog .. eu Illfur'cl fil( 'dlllng, h'llr n,Jendl'
antrnolllal.. har gl\'t'l el il..l..e ... ignltil..alll 11ll'fudh~lle pa
I.X hl..g I..erne overfor I..tlll..:tlUllloll ..alpeler I gl'llIlt'lll
"'111 iJl dl' _1 ar ... ft1rl:oug har nHlendt' iJllHllllmill.. lur ',l11lllg
gl,el l,S hl..g I..crnc merl' end I..alkammnn...alp,:tcr, ud·
br..gl p.l ...amme lid..punl..l \ l'd udlmognlng " uger d·
ler ....IIUIIg har n~dcnde .lnullonial.. ,!!.I\et O..:; hl..g I..crn1.'



Forsog med p"flk11ledfæld"jng af f1}'dendl'
ammoniak ril byg (128)

hl& kerne pI ha
It fOfSØ& 211 fOf~

1971\ 1970.-711

Grundgødet ..
60 N i ls'i før mng

120 N i las før nlng
120 N i las 3 uger efter s.."'tning
120 N i fl.a. før ning ..
120 N i O.a. 3 uger efter ning.
120 N i fl.a 6 uger eftt=r !>åning

LSD . ..

23.2
12.8
19.8
19.1
21.6
18.6
10.4
J,J

28,6
9.5

13.9
12.-'
15.4
12.9
7.4
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ca. 26 cm mellem gøuningss\:ærenc. men samtidig vil
gødningen også i nogen grad blive nedbragt i jorden af
de umiddelbart efterfølgende såskær for komsåning.

I h'or mM lokalt har ansat 80 og 100 kg N pr. ha for
at værc for ringe en kvælslofgødskning, er der istedel
anvendt 100 og 120 kg N. I et enkel! forsøg, udført i
vårraps. cr der am'endt 140 og 180 kg l pt. ha i NPK
21~1O.

Der er i 1978 gennemforT i alt 25 forsøg med opga
\en, fordelt på 2 godskningsniveauer. Gennemsmtsre
sultalerne er viSI i følgende opstilling.

Hovcdparten af fors\'lgcl1c cr anlagt omkring midten
af aprilmllneu. Af merudb)'ttcsligningen i enkeltforMJ·
gene fra lille til stor N-mængde fremgår det, at de
valgte /"\ mængder har været læt på 0plimum. I samlli
ge 25 for""g er der opnået det højeste udbytte for pla
cering af den sløfste gødningsmængde. som i bcgge se
rief har gi\et et signifikant merudbytte p5 henholdsvis
4.6 ug 3,7 hlg kerne pr. ha. I gennem'init af alle 25
fOT'iOg er I1lcrudb)t1Cl for placering 4,1 hkg pr. ha.

De: opn:ledc merudbyttcr for gødning!>placeringen er
nugel størrc cnd fundet i den tidligere forsogsscrie. mcn
i \ urderingcil af disse I års rcsultater bør inddrages det
rarhold. al \ækstvilkårene i 1978 var megel torre i en
lang pcnode efter godningsudbringning og sAning

Forsøgene fort!>æller.

mindre end kalkammonsalpeler i 1978. men i gen
nemsnit af de 3 års fOTS0g har flydende ammonial givet
0.5 h1.g lerne mere Ved punldnedfældning af ammo
niak 6 uger efter såning er udbyllct hvert år blevcl
stærkt n:duceret. h\·il1.e! må tillægges del sene udhnng
ningslid'ipunkl. idet nedfældningen hvert år har kunnel
gennemføre~ uden !>t"rre mekanisk p:h:irlning af b)g.
gen.

b. Placering af gødning.

f'orsøg ; kom.
I årene 1972-77 gennemfurtes et slort anIa l for!>ug til

belYSning af værdien af dels nedfældning. dels placering
af NPK-gødning til b)g. Forsøgshehandlingerne. der
omfallede udstr0ning. nedfældning og placering af en
og samIlle mængdc NPK gødning. hlcv gennemført
med en kumbinerel sållla~kine. Nord"ten Cornbi-Ma
tic. fra land'ikontorct!> ambulante forsogsvirhomhcd. I
en del af forsøgene lIldgik tilligc flydende ammoniak til
sammcnligning af de 10 1.vælslOfgodningers virkning
ved den anvendte (eKnik.

Resuhaterne "iste enlydigt. at g'1dningsvirkningen
blev mindre tlfhængig af del enkelte ars ncdbørsforhuld.
der!>om \lPK godning m:dbringcs før korn!>:'i.mng. sanll
al der uarhængig af vækstviiUrene kunne opnås en
)dcrligere effckt \cd samtidig placering af godningen 1

forhold lil del udl>åedc korn.
I 1978 er forsøgsopgaven ændrel lil at omfatle 2

. PK-mængdcr. der ligger tæt på for.entet N-optlnlUm
på lokaliteten, De 2 mængder udbril1ge~ dels oven på
Jorden umiddelbart for kornets l>åmng. dels placere, i
forbmdclo;c med ~ningen dter nedenstaende plan

Grundgndct .
80 N i NPK udstroet .

100 '" i ",PK udstrøet.
100'" i 'PK plaeerct .
~O N i NPK placeret

LSD

Grundgødct .
100 N i NPK udSlrøel ..
120 N I NPK udSlrøt'1
120 N i NPK placeret.
100 K i NPK placcrct .
LSD

7loneg

J
3
4
4
3

810""&
O
3
3
3
3

" .....
30,6
17,7
19,8
24,4
21,7
2.3

l", IOf\Ø!

23.3
19,7
20,1
23,M
22.3
2.8

a. L:gøtkl
b r;n '\lI '\lPK ~ I 4 IO. udhragl for ,>åning
l· HlO"" I 'PK ~ 1---J-IlI. udbragl for ~anlng

d. IlIU' I 'PK ~1-4--11I. placeret \("d ,amng
c XU 1\ II\PK ~I---J IO. placeret \cd ..an ing.

Godning)wJhnngnlng og placenng \<lmt kornsamng
sler nu tillige mel! lolah matencl. efler at Comhl-\.I
ma~klncrne har faet 'tUTn: udbredelse

Ved dt'n all\cndtc teknik. h\or der Ilr:d b og C' kor...,
med lnrtt'dc gødning!.>s1.ær. vil gødnl1lgen i dis,e fm
,ng'h.'t1 I Ilo~... n grilu nh\c udbragl '>trlhe\l\. Idet der er

forsøg ; bederou.
Siden IlJ77 har sporg5målel. om der ogSå lan opna..

e:n clstra godnings\olrkning gennem placering af
i\PK gcdning til bederoer. været bel)'.. t gennem en
ændrt=l for..ogsplan. hvor der anvcndes mindre
1\ PK-mængder end I en tidligere forsøg)~rie. Grunden
hcnil \ar. al der ofte ble\' konSlaterel manglende ud
b) lIe!>l1gnmg fra IOn 111 150 kg ;..: pr ha. selvom for'!>,,
gene gcnnC'mføres i beuerner. dcr i1.kc er tilf"r! husdyr
gødning

ror..ngenc gennemfør..... efter følgende plan:
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PlaaT/IlK uf \ P1\ -sodmIl}: td b('duoer f JJO}

a. Grllndgodcl.
b. HO 1\ i 1'-PK 1-1 17. lld...lrm:L
c HU 1\ I I\PK 1~17. placeret
d I:!() 1\ i ~PK 1J.-l--17. ud!o>lmet.
c. 120:'ll" I 'JPK l+-l 17. placcret.

.. ~J 350 77.3 153 ~y 381 90.0 lS4
h. ~-l XI Ih.H 78 711 73 1~.3 X5
c. "" I:!I 2-1.9 100 71 9R n.2 Yt>
d 63 IO~ 19.9 102 "7 R6 18.7 1(17
c 65 1.11 27.6 1-13 illJ III 24.6 I ..W
L.lf) N 7.9 -I!

Dcr er Igen 1 1'J71{ .. tore IlIl:rutlO)ller for de lllfnrtc
gødlllllg:-.ma:ngucr. I'lanlcwlkl vi ..er falden lit' lellllL'nr"
for uell Slør.. le NPK-rtIa.'llgdc. men er ved begge gnJ
Iling.. rnængder hOJe..!. hvor gudl1lllgen har va'rl'! plac\.'
rl'l I gcnnenl'1ll1 af IOl''Ogenc h;lr gudningsplacl'f1ngen
nlcdfun et !!lgrllflLll1t merudb)lle 1 roctør!>tof p:\ hl'Tl
hllld<;vi" l( I ng 7.7 hkg pr. ha \cd nllndsle og .. lnr'tc
:-.lPK-mængde. eller t'11 udb)'IlL'lomgebe på ca oS pc!.

I ~enrll'm .. nl1 af for",'gene cr uer opnaet del !llgmfl
~alll h\ljntc udb~tle. h\llr hele k\a:bwfm'l"llgdcn er
udbragl pa ell g.ang om~nllg I maj. I)ellt: er tilfælc.lel
~I\d udcn '\;lmpehek<l'lIlpd'l·. ~om hvur t:1I ....\dan er
gennemfllft. og det geIHlcm'lmtllgc udb~lIen1\eaU I de
{(l afJI.'lInger er i c\ rigt hcll ens.

Fngilng..mlbnngnlllgcll at hele k\æblOfrnængllcll ga\
dl'! bed"le udh~ Ile p.l 211 .tf for~ogsar~akrne. og pa dl'
1-1 <.If dl"l' har Ul' upl1;lede merudb) !ter \".t'rt't ..igmfl
kant Ol'ule enJ efter LIdI IJlfm..e1. KUli i 3 for",!! l'r der
..iglllfik:lIl1 "'lkkcrt Jllerudh\tll' fl.lr enten 2 eller 3 gange
udhnnglllng

Alle fur",,!! er gcnnemfun pa lerjord. (\g. h\eJen er 1
dt:: 22 af Inr"llgene !kIel mellcm ~1I. l)g .\0...eplembt'r .l
fONl!! l" ".lct mellcm lJ ng I~. oktollcr IJ fllr..og ha\
LIe korn '1111l forrrugl. heraf:' h... ede. I X fo!""ug \ar
forfruglen rap!!. 3 ror""g ha\Jc: ærtc:r og I for\ng \al
muer !ll)fll tnrfrugl I -I ION'!! er første tildeling af Jen
3-dclle 1..\.ehlOfmængde udført fra 9. til 13 milrt.. I lIc
mnge Ir.l 2X. mari .. III (l apnl.

hvellen!l udvikling. Del er bær i foroll1dl'l~1.' meJ kon
sekvcnte ~proJtningcrmod ~vampes)gdol1ll1lt:..am! ....ed
an .. enc.lchc af vækstTl:gulalorer. der dtt:r Opl)Slllngernl'
"kulk kunne opn. s cl generc:lt Slorre udb)rteni\eau I
vinterh\edt'll.

Sporg~ll1:Uet bkv bel)lol I en Slørre for~gsseric under
Kornudvalgc:t i 1')77, I IlJ7R har ud\'algct videreført
opga\ en med henblik pJ !>ærlig bcl~ ..ning af bcskytld
sc~<;prnJtllillgcr saml \ærdlen af disse i \..ombination
lIled \æk\lrcgulcring og delt kva::htofgødsknlllg. Rt:
'lultalerne er refercrel i U\er~lglens af'il1l[ D Kornd)rk
ning. ~Idc 51 I det følgende refereres re..ul!a[erne af en
f(lN)g!l'>l'fle 111 særlig hd .....mng af \ lrklllllgcn af c.lelt
I"-gmhknmg !!CllnCm dohhcltrorsog mnl og udt'1I
~\allllX'bd.a::mpchl'

Dcr er i forsogsplanen til lIette fonnal dl1\C'ndl de
nOrdl) ..kc al1\l'ninger p:\ en hcn~igbIlHl'''''lgdeling af
h.cl'lUfma'llgden og dl' hcd... tc lid<;pullkler for ud
hnngllll1~l'lnc Den tlhtra::hte meget tidlige udhringning
fnr't I ilian .. I lcd d har 141 !!-rund af \'cJr- ug færd<;eI"for
holdene 1 marken dog lUC kunnet gcnnemfnre... pa allc
lokaliteter I hn\t~dparten Jf tor.."genl' har de ("r'tc Hn
kg , Ildlig..1 kunnel udhrlllge ... I pcrintkn l'a :!8. man ..
til 6. 'lpnl Dell ~idste udhrmgning pa slad1Um IO efter
1-("('1.1',\ ,J.lllu (!lidc )4) er udføn l f"r~!c halvdel af JUIll

Som nplllllal kvælswflll'l'ngde er ... algl 160 kg i\ pr.
ha elkr lidt unJer fOr\Clllct optimum for kvæl<;tof III
Inede for her\l.'d bedre al kunne bel)~c effekten ar de
for,kelhgl' udbnngnlllg"lll ..hkr. Som k\æl..tufgødnlllger
amendl k<tlkaIl1111011Salpeler.

[ dobbclltor:-.ugt:I1L'" .tldcllng meLl ~valllpehd;a::m

pehe er der genncmtøn .' ~pmJtninger. Den før!lle med
O.) I)eft)..al 60 pa ~ladlum 5-h moLl knæHefol!!l)gc.
Den anden \prnJllllng fM ..tad1tlm 10.1-10.5 med 0.5
Dcrm;i160 + ~.5 kg rnaneh mod akss~g<loml11l'.SPWjl
nlllgl'lllc cr udfml meJ almindelig lI1ark .. prujle. og lil
udligning af nwlrge \'Irkrllll~l'r af ~ørc"rxlrer lier kon c!
lib\,;lrende anIOlIlræk I den unehanJlede ;l!Jcling.

Re'ul!alcrne af ~5 for'ug gennemfurI dier plancn er
...i~[ I I.lp..lllhngt:11 uH'r..1 'Hlc I ~h.

11 1.-.,_ 1977 ill
1'"1l1 hlf:, pI h.;I

f!l~n'tf roo IUI_' h'f!

<; ,.." 1"'711
l'""' hllt, 1'1 h..

rl<l""tl ,,><1 1""1 u>p

-I. Udbringning~lider for kvælstofgødning.

Il. l dbrinl:nil1~"ilider for ku:I!llur liJ ,·interhH·dc.

El ~l(lfl anlal rm:-'ll~ gennem mangl' ar har \i..t. al del
gun..tig!llt' tllJr"punkl for t:llg.. ng.. udbnngnmg af k...æbtnf
lil \lOlerh\Cde fr"l't;lr trl et iU1{kt kan \arierer fra rUr"'l
I april 111 nudt I maj I dl' nt'~te tlll:ddc har udbringning
"Id'l i april dllg gl\ct dt:l hUJC.. Il' udb~ltc. og da ud
hrmgning ca Il d ..gl' lidligcre eller ...cnere end norm.tll
Ikke har medført nogen !>tura' ændring I udb}llCl. har
konkhl\innen hidtli \ærct, al nlilll er ret frit ..111Il'! tIIl'd
hell~)n til udorlllgn1llg!ltid<,punklet for k\ælslOll1l \'111
lerh\cdc. Et mindre .. ntal lur!>og med en dehng af
k\æl~totma.'ngdel1 I '-'n nundre og relali\ tidlig uJtmng
nmg. fulgl op med udllringlllng af den r~!lterendc gnd
nmg..ma::ngde ind Ima). har hl'lkr ikke \1.-..[ mcrudh~lIer
af renlabel ,Imrehe!lordcn

Imidlenid er der ()p«lael en forn~L:[ intere~"ie t"or ..:n
ændret god..klllllg"leklllk for k\æhlOf til h\t'l.k'. 1I1"PI
lefl'l af opl~"l1Ingel fra T~ ..kland om gode re...ul!alt'r
\'ed en tredcllllg ..1 k\a::I'lOfmæn.!!,den. hHnaf den ror"le
mængde IlIfme, meget Ild ligt ug dell ..idslc relatl\ ..cnll

f{ne...inil1~ ug plal'cring af godning udfores af et rCJ
!!c:huld fra landskonwret. <.,om dder over en Stanhe)'~

præci..ion..ma!lklllc mcd udst~r III plaCt::ring af godmng I
ræUeSåcdc afgmder GOl..Iningen placeres l samnu: ar
hcjd...gang !lom rOCSJlllngen I h-H cm d)bde. ea, .5 cm
\ec.l "ic.len af merækkc:n

I c.len følgende ()p"lIlhng er "'1 ..1gellnemsnitsresultillcl
I JY7S af 5 fur ..ng. h... oraf de 3 er m1fml i fabrikssuk
kerroer og 2 i foc.lcf"u!d.t'rl'Toer



Forsøg med delt J.. \'æ/slO/gødskning til hn:de
ude" og med smmpebekampelse (J 3 l)
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ForJøg meti tie/t h'll'/slo/godsAni"K
og urkstreKu/er;ng i vitlterbyg (J 32)

Kv for
mddul
9 fl100l

M'I ~C'rM

p''''
2~ rorwg

Slri
benede. cm

9'.....
hlt.&lt.C'mC'

P' h.
JO foneg

En opdeling af forsøgene efter disse kritener med
forer ingen sikre ændringer i relationerne mcllem de
fundne gennemsnitlige mcrudb~lIcr "ed de forskellige
udbringningsmåder i dCI samlede forsøgsmaleriale

På den enkeile lokalitet giver dobbclforsogene ikke
nogen heil sikker belysmng af værdien <lf svampcbc
kæmpclsen. men h...erken I gennemsnit af det samlede
maleriale eJler \'ed opdeling efter forfrugter er der no·
gen sikker målelig effekt fur 'i\'ampcbdærnpelsen I

1978.
Forsøgene fortsætter.

b, Udbringningstider for kvælstof lil \'interb~g.

På en del af de arealer, h\'or der efter dispensation er
givct lilladebe til foro;øgsmæssig d}rkning af ... inlerbyg.
er der bl.a. gennemførl forsøg til bel)'sning af virknin
gen af delt kvælSlof til denne afgrøde, Forsøgene gen
nemføres som dobbcJtforsog med og. uden \'æI.;~trcgu

lenng (~Iraforkonning).og formålet er. <;om for \inter
h\·cdc. at afprø\'e I)'ske d)rkningsan\'isninger.

I for:!l0gene ..ammcnhgnc!t tngang~udbnngmng i det
tIdlige fmår mcd en todelt gød..kning med I. halvdel ~
tidligt efter vinterens ophor, som det o\'erhovedet er
mUligt. og 2. halvdel på stadIum 7-8. h\'llkcl I ~r \'ar ca
15.-18. maj. Den meget tidlige lilførscl. der \ar plan
lagt til først i maris. Iod 'lig tiog il-kc gennt:mf"n: fm cnd
i sidMe halvdel af måneden. Som kvælstofgødning er
anvendt kalkanllnoll~aIJX·tcr.

Væhtregulcringen i den cnc afdding af fm'iøgcnc er
gennemført vcd udspruJtmng af 2.5 l Terpal pil ~ladiulll

7.lø\figt er forsøgsarealerne behandlet ...om den omgi
vcnde mark. d.\'.s. med bl.a. de med d~ rkningstilladel·
sen påbudte ..prøjtninger mod meldug og ru.....

I alt er der gennemført III fON~g efter plancn landet
O\'Cr. heraf ~ pil. leTjord og tl på sandjord. of!. gennem
!init!>re~ultatcrneer ,i ..1 I følgende o~lIll1ng

Uden s~'ampebekampe/se

a. Grundgødet _.
b. 80 N ca. I 5
c. 160 N ca. 1/5
d. 80 N 10/3-1/4+20 N ca 5

+60 N stadium 10
e. 100 N ca. 1/4+60 N <;lad. 10
LSD

Med s\'Qmpebekæmpel~e

a. Grundgødcl
b. 80 N ca. 1/5
c. 161) N ca. 115
d. 80 N 10/3-1/4+20 N c<. 1 5

+60 N stadium 10 ...
c. 100 N ca. I 4+60 N ~tad. IO
LSD

o
l
l

2
2

o
O
1

41.2
lU
20,)

17.2
17.1
2.ol

40.9
14,2
20,2

17.4
17.5
1,5

Uden \ækstrf'glllerlllg
a Grundgodet 53 25.5
b. 75 N ca. 28 3 64 15,7
c. ISO N ca 28:3 66 21.6
d. 80 N 10/3-114+70 N

~ladium 7 -8 . 64 23.2
1-.50 .............. 5,3

Med væksrregll/erillg
a. Grundgoder .. 47 25,4
b. 75 N ca. 28/3 57 17,4
c. 150 N ea. 28/3 58 23,9
d. RO N 10/3-1/4+70 N

stadium 7-8 . 58 24.7
LSD 6,3

Der er i gennemsnit af forsøgene et lidt hOJerc ud
b}lte eftcr deling af k...æl~tofmængden. men forskellen
er ikke signifikant, ligesom \'æksueguleringen iUe har
haft nogen Sikker indO}del~e på resultaternc. Derimod
har vækstrcguleringen medførl en sikker strMorkort
ning på 7-8 cm. Indflydelsen heraf på leje!>a'dlllboJelig
heden har ikke kunnet vurderes, da der ikke på nogen
af forsøgsarealerne var lejcsæd af betydning.

I 4 af enkeltforsøgene er udbytlct ens i lcd e og d. I
andre 4 forsog. heraf dc 3 på lerjord. er der Cl signifi
kant merudbytte for deling~n. mens 2 forsøg. begge på
~andjord. har givet SlørSI udbytte ved engang~udbring

ning. 7 forsøg havde b)'g ~()m fnrfrugl, de øvrige ærter,
kanoner og græ~. men der kan ikke af fOT'!*lgsserien
udledes nogct vedrørende forfruglcns betydning fOr
forsøgsbehandlingen

Forsøgene fonsætter.

5. Forsøg med nydende gødning.
a. Forsøg med n)dende kurlslorgødning.

Forsog i byg.
I forsøgene afprøvcs en flydende lrykfri hælstofgød

nmg. der marked~føre'\under betegnelsen N-30. Gød
ningen indeholder J5 pet. k\ælstof som ammoniumm
Iral og 15 pet. amidk\'ælslof (urea). i alt 30 vægtprocent
-..: Vægtf~ Iden er 1.30. svarende til ca. 39 kg N pr 1001.
~-30 sammenlignes i fo .....ngenc med kalkammonsal

peter ved 2 kvæhtoflllvcaucr. og der er j 1978 udført 12
forsøg i byg. hvi .. gennclllsnilsre,\ultater er vist i opstil
lingen. Gødningerne er udhragl efter kornet~ .\oåning. i
enkeile tilfælde dog umiddelbart før.

Virkningen af 1'\-30 har som i tidligere ar værel en
...mule ringere end af kalkammon..alpcler. I gcnnem~nit
af 5 års for~øg er mindreudbyltCI for N-30 ved den
l1Iind~te hæl'i1ofmængde J.O hkg kerne og ,,"'ed den
... lorste hælstofmængde 0.5 hkg kerne pr, ha. Disse
for'ikelle er Ikke "ignifikantc. mcn linien i hæl"loji,'lrk·
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'-(lT$og med V·JO ItI byg (/31)

197.t 1~7" 197" 1~77 197" 1974 ili
Anlal fOI\0j!; " N' .. ~1I " ISil

Grundgø-
<Jel 28.2 30.7 30.5 31.3 25.8 30.1

flUN i I..a.. 14.J 10.S 5.6 1:!.2 12.9 9.9
1.2CI N i 1..3\ IS.9 14.1 5.3 Ifl.:! 17.2 12.3
120 r..; i
1'·30 IH 13.3 5.1 15.H 16.7 II.H

60 'l I
7'J-JO I 1.5 Y,5 5.3 11.7 12.2 X.9

LSIl /.9

lllngen sync\ al være l..aral..teri'!i\1.. for goJnmg<;forml'll.
Idet del (l~~j efler andrc forsogsrc<;,ultalcr førsl cr \ed
de <;lore I..væhlufmængder. al den n~dendcgødning I..all
kUlllme r~ udhyllchøjdc med fa<;l kva:l\lOfgødning

Forsog i \/llIerhl"('dl'
I 1975 llk\ afprmningcn af '-3t1 mJ\,ldel mcd fnr

...og 1 ... inlcrh\cdt', og i I Y7H er der gennemført 7 fnr<;,,,g I
dcnne afgrode, Godningsudbringnmgcn er foretagcl I
"Id'!e halvdd af april. og re\ullatcrnc fremgar af fol
gl'nde op\l1lhng.

ForWR mell V·JO ItI hl'edc' (I.UJ

Igell l\1)"-<;u<;pen<;,lonl'r m~ derfor <;farlig !..unlll' 0111
rurl" I lagertan!..c og <;proJter

1 1<J77 hle\ der udbudl en dam.!.. frem"'lillcl
NPK-~u,pension med ...ammc forhold mellem nætlng"'
slOfferm: <;flm i fa~1 'lPK 25 3--f. m \lg. ml'n mcd
'-.'11 \(llll !..\æISfoO... lcle og der11l1'd en anden ...am
mensælmng af hæhtofindholdct end i den fasle
~P"-~odning. '1 H~cn" I.. \(rhtofindhold be\lar \alcdc't
af 50 pcl amidl..va:I\lOf (lIrea) og 50 pet. allUlloniulllni
traL 1l1('l.kns hele l..\d'l\tl.lfllldholdet 1 den upnndelige
t~ pc fra 'lm~!.. ll)dro forcfand!c\ \(,tIl ammonllllnnllral
lige~rn I den tl!warl'nde faste NllK-gødning.

Dl'll Il)l' l) pc suspcn""on med N ,30 som kvæblofkil
de blev i 1977 afpmwl i byg og vinterhvede. og rr.:~lIl

lalernl' vi'ite. al g'ldning\t)pen var fuldl pA hl"Jde med
s3\e1 fa\! 1\PK-godning <;om den llut~ke r..;PK <;u"'pen
sion

I 1978 er afpnwnmgcn af dansk produceret
:-.JP"-"'\I...pcn~ion 1'<1 ha"" af 'l-JO furtsat. Godningen
producere<; af firmaet Elias B \luu.... Oden~ Den an
\Cndll' \are havde ..ammen'Ml'llllllgcn :!1-4-IO. og I~

pen er l Cl mindre anlal forsng \ammenlignel med den
ltbvarellde faste 1\ PK.-gødning efler den plan. der
frcmg:lr af følgende op-;;lilling

Samme"liglllllg u[[Ujl og [h-demle
VPA-gødnillg (1.i.JJ

Anl~1 r,,,..,Jt
197~

"
1977 h~!! kerne pr ha

li\!! Ihnlt
~ fOJ<,tog ~ rnr'i'g

Grunl.lgødl:1
60Nika..

120 N i la ..
1:201\ l ;""-30

Ml 1\ l 'l-.lfl
L\1J

39.9 49.1 3X.3 41.9 43.2
13.7 6.7 [4,5 9.0 10,f) Grul1dgødl:1 25.2 3S.2
~2.1 X,6 ~([.I) 14.1 15.9 W'liNPK21-t 10 HI.! IX,X

19.X X.h 21.4 I·L! IS,~ I:!O 'l I NPK 21--4-10 IS.O :!7,1

1 I.~ 5,9 14.5 ~.~ 9.5 (,:! 'l I NPK-suspen.. ion. 9.5 1.1.1
4.4 JJ4 'l i 'lPK-suspcn .. loll 14.7 255

LSIl 2.9

I de ,id\lc .'\ 3rs for ...ug har l..\a:I"lOhirknin!!l'1l af
'\;-111 III \intcrh\ede \ært:t fuldt p.l hl.IJde med !..al
l..<lIllmon\alrx'ler_ I gennem<;nit af 4 Jr<; fOl'øg er \ ir!..·
mngen af lkll n~dcnde gudrung dog en \mule dttrhgerc.
l-.ær \ed de nund'ite k\-a'I\lnfmængdl'r

b. Forsøg med NPK-~uspension.

I :ltenl' 1l)7"~IY76 gennemførtc ... der Cl storl anlal
forsøg med l:11 n,dende 'lPK-gødning fra "IIorsk Hydro
a .. Rl· ...ultaterne \"i~te, at der hk\ opn~cf samme !..er
lleudh)l1l' af den nydr.:nde i\:PK-gødnlllg som af den i
\amnH:n"ælmng og Indhold helt lilwarendc fasle
Nf-lK-gØJllIllg.

Gndlllllg"'lypcn. der ikke var lllarl..cd~f0rt, er en ,a
laldt su'>pcn... ion. hvor lkke-nplw.tc forbindelser er brag.l
i o[">lelTlllmg \'ed tilsætning af krmineralcr. Der !..an
herved upnll!o en bclydclig højere næringsslofkonccn
tralion. end der er mulighed for i en rcn r..;PK-opto!o
nmg. En ~\aghed ved ~u\pensioncrer Imidlenid. at ler·
panil..lcrne med næring"...altcne relall\'1 hunigl bund
fælde't I en form. der I..Ull \an... keligl lader sig mre op

Bcggc l~per fot~g\godning er udbragl Unllddclhart
cher b~ggen" samng_ Udbringmngen lil h\l:dc fandl
sled den 25. april i o\-cr..kycl ug Ict fugligt \'eJr

'P" su<;pcnsinnen ha\-de efler an<II~ ..ering. Cl hOJcre
1..\,l"I ... tnfmdhoJd end opgl\CI af firm;:lc!. Het\cd l'r dcr
med !lU"pcnSloncn IIlfet! ca IO pet. mere hæt"'lnf cnd
med fa~t gødning. h\ill..ct efter hæl\IOhirklllngcn l
korn t 197X er en fa\ori'iering af 'tu.. pensionen Alhgl'
... cl har ellekten af ..u~~)Cnsionen I..nap været ptl hnJde
med fil ...1 1\'PK-godning III b~g. og i de kun 2 for ..og i
hwde har vIrkningen \æret betydelig ringere

J)i\~e rC"'ultatcr er \akde!l i!.. le ..ammcnfall..!l'ntle llIcd
for""gcl1e i 1977, hvor kvæl'lOkffe!..lcn af dell alllid
holdige (1\-]()) NPK ~ll~pen"'1(lll \'ar fuldt p:'\ IHlJdc
mt"d alllmoniummlrat 1 fa~t r..;PK gødnlllg.

Fnr\l.lgt"llc fOrt.;;.,..tlcr

6. Nalriumholdige kvælstofgødninger til
bederoer.

I denne fOf<'Øg"\l'rie belyse'i fnr-.!..l:Jlige natriumhol
dige I.. \a.·I"'lllfgødningers lIldn~ dcl"l' pOl udb~ llCI .If ".hd
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fabriksrocr. der lUe cr tilført slaldgødning. som fo
derroer. der er tilført staldgødning.

I forsegsplanen anvendes kalkammonsalpclcr. chi
lesalpetcr der indeholder ca 26 pc!. natrium. ~amt en
ny nalriumholdlg kalkammonsalpeter fra Dansk-norsk
kvælstoffabrik, Grenaa. der indeholder 20 pet. I..vælstof
(N). 10 pet. nalrium (Na). 2 pet. magnesium (Mg) og
0.1 pc!. bor. (B).

1afprø\'ningen af disse kvælstofgødninger er 311vcmlt
følgende forsøgsplan:

hkg pr. ha i forhold ti] kall.:ammonsalpcter uden natri
umindhold, men disse merudbyuer er ikke signifikante.
I gennemsnit af de 2 års forsøg er de tilsvarende mer
udbytter l,S og 2,5 hkg tørstof.

Resullaterne af en opdeling af de 2 ars forsøg i 8
forsøg i foderroer, der er tilført staldgødning og i 10
forsøg i fabrikssukkerroer uden tilførsel af staldg0dning
er \'il'ot i følgende opstilling. Tillige er her anført analy
seresultaterne for natriumindhold i tørstof af rod og top
i de w ryper af bederoer.

NatrillmhoJdige gmlflitlger (135-/36)

a. Grundgødel
b. 375 chilesalpeter (60 . 100 Na)
c. 750 chilesalpeter (120 N. 200 Na)
d. 600 natriumkalkammonsalpcter (120 N, 60 Na)
e. 462 kalkammonsalpctcr (120 N)
f. 231 chilesalpeter + 319 kalkammonS3lpeter (l:m N.

60 Na).

"af arct~ 9 flln.'lg er udfnrt i fabrihrocr og 4 forseg l

foderl\uUcrrner. dcr alle har været tilfert ::.taldg'ldl1lng
I gennemsnit af ~amlligc forsøg har der iUe været ud
hYllcsligning fra 60 til 1:':0 f' i chik ..alpcter. Inill..ct I

nogen grad 1l1<;lørcr effel..tcll af natriumtilførsekn. Dcn
Iilk nalriuml1l~l'Ilgde.60 kg Na i nalriurnkalkarnmOll
<;alpclcr samt l chilc'>alpelcr + l..aILllumnn<;alpcter. har
ogel lor!>tofudh~IlCl i rod med hcnholdS\IS 2.:: og 3,1i

I forsøgsled f tilføres loamme natriummængde som
ved anvcndelse af natriumkalkammonsalpctcr i for
søgsled d med del formål al belysc effekten af ~mme
natriumtilføf'icl i de to kvælstofgødninger.

Der er i 1978 udført 9 forsøg med opgaven. Gen
nemsnitsresultateme af disse er vist i følgende op'ilil
ling. De sædvanlige jordpr",,·er for anal~se af tckstur og
planlenæringstoffer. som er meddelt i tabclbilagel.
omfatter tillige bestemmelse af natriumtal i jord End
videre analyscres der i forsøgene for natriumindhold og
kaliumindhold I lurstoffet af rod og tOp.

I de ~taldg0dcde foderroer er der kun små merud
byller for kvælslof og kun usikre udslag for natriumhol·
dig gødning. I fabrikssukkerroerne er merudbyttet for
kvælstof Slørre. men og her er der kun behov for
moderate kvæbtofmængder. Derimod kvitterer fa
tnikssul..kerroerne for natriumlllførsel med noget Slørre
merudbytter. varierende fraea. 2 ti13 1/2 hl.:groelørstof pr.
ha

Fn yderligere analysering af enkelt forsøgene efter
forsøg~jorderneskaliumtilsl3nd \'iser lillige, at der med
faldcnde kalium tul er stigende udslag for anvendelse af
natriulllholdig gødning. især i fabrikssukkerroerne.

Af opstillingen ses desuden. at nalriumindholdct i
rodtørstof er 3-4 gange høJcre i de lavprocentige fo
derroer end i de tørslofrigc fabrikssuklo:.erroer. I roe
toppen ligger natnumindholdel på samme niveau i beg
ge roct~per. Herved bln-er n3lriumindholdet i roe·
toppen af fabriksroerne op til 20 gange højere end i
rodturstof. men.. del i foder\ukkerroer l.:un cr mellem 5
og I() gange højere.

7. Andre forsøg.
[ afsnit D »Korndyrkning«, side S l. cr gennemført

for<;ogsserier med korndyrkningssY<;lcmer. der ;ndbc
fafler delt kvælstoflilførscltil \interhvcde og vinlcrbyg.

Natriumholdigf! godmIlger (/35-/36)

ret. n&tnum hl! lento'
Il"r~of p'''

'od 'OP ,od '.p

Foderroer
sra/dgødf!t
8 fo...-.øt. 1977-78
Grundgødel 0.25 1,49 J03,1 40,J

60 N i c 0.29 1.85 7.fi 4.8
12U N i c 0.36 1.97 7.9 10.5
120 N i Na-kas 0.31 1.65 6.9 8,7
120Nikas 0,27 1,44 7,2 7,5
37 N i e+83 N

i l.:as 0.29 1.70 85 7.1
SuJ...kurot'r
III fOOollg 1977-78

Grundgødel O.Ofi 1.36 107,4 41.5
60 N i e 0,07 1.70 14.3 9.1

120:"ol i e 0.10 1.92 135 15.9
120 N I Na-ka~ 0.08 1.50 15.0 17,4
120Nikas om 1,41 12,1 15.6
37 N l e+83 N
ikas 0.08 I.M 15.fi 15.1

40.9
7.2

13.5
13.5
1::!.n
11.5

37.1
7.0

I J,.;!
13.0
115
11.1
3./

97.0
12.5
12.5
14.1
11.9
155
6,7

105.5
11.3
11.0
liA
9.9

12...

hkg 10r~lof

pI hø
rod tOp

57
56
52
55
55
56

LlltlCl pl. pr ha
~ Opl

/8 jlm'øg /977- 78
Grundgødet

60 N i C •

120 :-.l i c ..
I:!O N i :-.la-I..a..
I:!tt N l !l.a..
37 1'\ i c+83 , l b'i

{I [orsog /978
Grundgodet

60 'i c
120 N i C •

120 N i !'.a·l.:as
120. ikas
37 1" i e+83 N Ikas
LSI)



Desuden er der lokalt arbejdct med samme spørgsm:\1 i
fUrM'g efter andre planer. Blandl forsøg i hvede L.an der
hCO'wlsc'\ lil forsøgene I Tllreby-Køge og oUlegftS Laftd
bo/mening, nr 3()6-J07. Endvidere forsøgene nr. 799
og nr. 21 S2. forsøgene nr. 2095-98 IOdsherreds Lu"d·
boforellillg og nr. 2939-42 i Dl' stulll';rÅt'lUit' Lo(f(lllr/
P(llsterSÅt' L(lfI(Jb%rt'llirlger. I fOfsøgsnumrenc 291-92
og 985 er der arbcjdet med mængder og udbringning"'
tid ... punkler for kvæl ... tof til vinterbyg. ForM)gene IlT

560. nr 64+--15 og nr 1175 omfalter delt L. ..ælstoftil·
forscl til rug.

I Dc .HlUlv;rÅe1ld,. /f"""IUIllJs/orel/inger i Fyns Stift er
gennemført fors.og med sligende mængder kvælslUf til
hH~ med og uden ~amtidig an... endc1sc af gylle. udbragt
på forskellige :\f\tlder

I DroflrU1IgJfUuJ /fnreds L(mdbojorellillg, forsogsnr
217 og i AJborg Amts Landbofurening, forsog... nr.
24lJ6-97. genncmfmc~ der forsøg med affaldsproduk·
let kalikalk (røgk;:1l1lmcrsI0v) fra cemcntindustrien.

rr. Fosfa r- og kaliumgødninger.

l. Økonomiforsøg med fosfor og kalium.
Dt>lIne forsog'i'Crie ble\ påbegyndt for IO ar siden

med dcl formål al bcly~e okonomien \'ed 3O'w'cndel-.e af
fo<;for- og kahum!!ødning p.:l del fmfor· og ~ahumni·

vcau. der er gældende på de nesle landbrug. l\toti\'crin
gcn var bl.a. fors~elligc opfauelser .11, om den stigende
kvælslQfanvcndcl...e op gennem 6t)'crne nødvendiggjor·
de C:1l \Il~varende forogd~e af fosfor· og kaliumforbru·
gel, der lorhlcv rcl Konstanl.

J-orsngenc. der er I-:\rige. gennemføres "Olll dob·
behfurscg efter fnlg".'nde plan.

I. Fosforfors(lg
a Grundgooel
b 15 P (192 ~llpcrfmfal).

c 3U P (JX5 '>uperfosfat)
II. Kaliumforsøg

a GrundgodeL
b. 50 K (IH:! ~alig0dning).

c. lOa K (2114 ~ahgn<.Jning).

rorsøgene har I l'l vist omfang været udført i cn år·
r;d~e på samme eJendmn. h\'or de i ...å III fælde følger cn
oc!olemt afgrode i 'iæd'ikiflcl (ner~rige. nyllclige for·
..og) I de sencre ~r er der dog lUC kommel <;ådilnne
n~e 5-års forsøg til. men i tidligere ~r.. berclilinger er
der 81\el en O\ersigl O\er re~uhat('rneaf fOf')(,g i denne
gruppe. hvor hevægcben i rea~li(ln ... taI. fosfors~rc- og
kahumlal tillige er af ren !ltalislisk inlere'i\C. fordi der er
t•• lc om de samme ejendomme.

ror'iugene gennemfmes i vårsæd. roer eller græ'i. og
der llll\'endes normale ~\'ælstofrnængdertil forsøgsare·
alerne. Derudovcr grlllldgndes fmforforsøgcne med 50
kg kalium pr 11:1. ug ~aliurnforsngenegrundgødes med
15 ~g fosfor pr ha Magnc ... ium og lIlikrona:ring:.~loffcr

tilfl"e~ eftcr hchO\.
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a. Forsøg i " mrd.
Der foreligger resultaler af 18 forsøg i vårsæd 11978.

og i all er der gennem de IO olr udført 6t1 I for...,,@. i
denne afgrøde. I den følgende op'itillmg med udby tie·
resulta[erne fra de enkehc • r er øverst opført de gen
ne.lllsnitllgc re:lk.tionslal, fmfor~yr~- og kalium lal p~

'forsøgsarealcrnc før gødskning.

Oko!lomiforsøg med /mfor. ug "'(lliuUI
tlJ wlrS(l'd (137)

Ci~nnC'm'l1Iltl~e

"Ol""npJl Anu.1 'oJ,lo'tll: R, ,. ••
1969 127 6.5 h.7 9.0
1970 Ilh 6.h li.5 95
1971 92 6.7 h.9 9.3
1972 HI 6.h 7.1 9.X
1973 h9 6.7 H.O 8.5
1974 50 hoS 7.1 9.7
1975 50 hA 7.7 IO.l)
197h 37 fl.2 5.6 10.9
1977 21 hA JA 1.1.<1
197H IH hA 9.1 12.0

/9h9-7X. hhl tI.5 7.ll 9.7

l't!b~1lC' (>g mC'rudh\HC'
h~~ lerne '" ~

(jrun,lg t~ r lUP GTu"d~ ~II " UXI'"

1%9 -IH 1.1 1.7 43.2 I,U I.2
1970 37.2 0.6 1.0 37.2 lI.tI 0.9
1971 44.0 0.9 lA 4-1.3 0.7 1.0
19n 42.7 1.1 I.R 43.2 0.9 1.1
1973 44.f1 1.0 1.) -lU ().~ 1.1
197-1 50.5 1.0 1.5 51,5 O.tI O.R
1975 .",H.I 1.0 1.:'\ 39,0 O.H 1.1
197h :!.X,4 I.:!. 1.7 2~.f1 Il.X 1.5
1977 43.7 1.2 LX 43.1 O.R 1.1
1978 :lX.6 0.9 lA') 41.7 (I. I 0.4

1969-78 -al .." 1.0 1.5 -11.9 O.X LU

') LSD - !J.9

Udh}ul:rli\'callCI l for:.ugcne varierer ell dd fra .:Ir lil
ar. men dcl er bcrn:l'fkehewærdigt. at merudb)llerne
fur fosfor og kahum til lrod, herfor er af rncgel nær
samme ,Iørrcl<;e<;orden de enkelte år Dog afviger ka
lillmvir~nlllgen i 197M \'a., ...enlhgl fra de foregående år

Der er med de gældende pn ...cr for lo...for og ~lIllllm l

<;amgranulcrede gudninger l" ke fuld renlanililel ved
(ilfof'c1 af blOl den mind... le mængdc fosfor og den
mindsle mængde' kalium III ~orn. beregnet ud fra Cl
genncmslllt af for"',genes I <'Ir .. \Irkning

Opdeles fnr""genc l \'<Ir-..æd. h\or byg CJ den dOllU
nerende afgrøde. dcrilllod eflcr fo... forsyrclal. fas der el
mere nuancl·rclmdtryk. En ..!Idan (lpJding aflle III ar...
forsøg i hH~ efter fosfor<;) rl:lal er vist l (lm... tående op
~Iilling. side IJU.

Af tahcllt:n~ o\'en,le af...nll mcd Jordanal),cfl· ... ull.. •
terne frcmg:lr del. al di!>:.e i hOJ grad er ~ohlcdc. Idel
m;:\Ieriah:t cftcr en opdchng efter fo<;for... ) relll! og<;:'!
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lysclaIlene som ved opdeling efter fmforsyrclal. Ocr er
del ~tørste udslag for lilførsel af kalium i gruppen med
kaliumtal under 7. og her er der økonomi i at anvende
mellem 50 og 100 kg K pr. ha. Gødning~virkningcn er
praktisk laget ens ved kaliumtal fra 7-10 og ved ka·
liumtal o\'cr IO. og ved begge niveauer er dcr kun et
ubelydeligl merudb)lIe for at øge m:rngden af kalium
fra 50 lil 100 I..g K pr. ha

b. Fors..g i bederoer.

I 197R er der ikke udfort forsog med fosfor og kalIUm
til bederoer, men resul!alerne af de foregående 9 rs
forsøg i denne rodfruglsafgrøde cr vist i oversigtcn
1977. side 116. Del vil heraf fremgå, at ~elv om roerne
lilføres huMlyrgødning. er der i gennemsnil god renla·
bilitel i at tilføre rocr op lil 30 kg P pr. ha på fosfors)·
retal under 5.0. og 100 kg K pr. ha indtil kaliumtal ca
II. Ved højere f05for- og kaliumlal har lilførsel af fos
for og I..alium, også i de halve mængder. i de nestc
tiJfæltlc værel urenlabelt ...ed samtidig anvendelse af
Maldgødning.

c. Forsøg i grItsmarksafgrøder.

Di~e forsøg gennemfores i kløvergræ~ og rcnt græs,
og der all' endes dobbelt så store godningsmængder af
fosfor og kalium som til korn og fodersukl..erroer For
sogsgødningen er udbragi lidligt forår og efter 2. slæl

"'ormal! hostes der 4 slæt i disse forc;øg. men i del ene
forsøg, der i 1978 er gcnnemført i rcnt græs. cr der I..un
høstet 3 slæl. Rcsultatet af dette forsøg er sammen med
gennem~nillel af de foreg:'\.cnde års forsøg vist i de fol·
gende opstillinger.

OJ,,01lomiforsøg mf!d fosfor og kalium
ril gruJ og klovugræs.

121 folseg 1%9-11
~runl IØrst liprol

"o.
~rilnl

F, F, HIi.1l
under 0.0 (\.0-7.9 ~ JCIO~CI

-\nlal f('\I!>Ø~
", HJ '"

Gns. Rt ... 0.1 ~.~ ~.8

Gns. Ft ... ~.3 7.0 10.~

Gns. Kt .. 7.7 10.0 11.8

hlg li.eme pI hil

Grundgødet 37.6 43.~ 44.6
15 P 1,4 0.8 H.h
30 P. 2.1 1.3 0.9

Grundgødet 38.1 H.7 45.0
50 K 1.1 O.~ O.~

100 K 1.3 ILY 0.8

Økonomiforsøg med fosfor og kalium ril b\g
/969-78.

Opdeling af 62 7 forsøg effer fm!orsyreral

sor1ere~ efter reaklion ..lal og kaliumlal. Samlidig ~or

tere, der også i nogen grad efler Jordbonilet. idet de
lavestc jordanalysctal gennemgåcnde findes på de let
tere jordtyper. og delle forhold er formentlig hovedår
sagen til del lavere udb)tteniveau i gruppen med de
laveMe jmdanalysereo;ult:uer

Opdelingen vio;er god o...ercnsslcmrneh.e mellem
fosfors)retal og merudb)ller for tilført fosfor. idet de
største udslag t)deligt er opnået l gruppen med la\'e
fosfor5}retal under 6, Merudbyt1ernc er her ca. dobbelt
så Slore wm ved fm,fur..~relal mellem 6 og 8. og der er
økonomi i at anvende op imod 30 kg fosfor. Ved fos
forsyrelal over 8 er det I..arakleristisl... al der kun er en
lille ftln.kel i merudb)llerne for de 2 fosformængder.
Merudbyttet for den rif/e mængde er af en !>lørrelsesor·
den. der formentlig altid vil kunne fOT\'ellles som en
umiddelbar effekl af n)'tilførl. let tilgængellgl fosfor.
også ved høje fo<;fors)'retal.

Fn til .....arende opdeling af b~g.for<;0gene efler ka·
liumlal cr \ ist i na:<;tc opstilling.

Opsullingen vi<;cr <;amme afhængighed mellem ana·

Ølwllomiforsog 1II('d fosfor og kllliwll til hyg
/969-78.

Opdeling af fI~7 forsøg eftet kalium ral

K, K, .... c lU.U
uooer i.O 7.11_1,1.9 ~,kl()~el

Anlal fe.r"'l: II}:: l'" !iI~

Gn~. RI td 6.6 ~.7

Gns. FI 5.5 7,2 h.~

Gno;. KI 5.~ S..1 1.1.4

h"'" lfrn( pr h.
GrulU.lgmlct 38.7 ~2.2 .13.()

15 r I.~ LU IU~

.-;11 p 1.- 15 1.2

Grundg'ldl:l 38.7 -I2.M H.3

50 " 1.2 n.7 ilA
100 " I.~ U.9 0.6

Gr.gød. 614 112.4 lij,3 515 101.5 17.0
30 P 52 8,4 1.5 25 ~.3 O.~

~O P 5~ .9 I.~ 38 6.3 1.0

Gr.god. 591 118.6 17.1 504 103.4 17,4
100 K ~2 8.ij 1.1 29 3.1 0,4
200 K 3~ 7.4 1.0 .~ 3.9 H.s

Forsøgel l 1978 er gennemført i I ars græs på sand
mulde l Jord, der er Idfø(( 325 kg ~ fordelt ad 3 gange.
FO!!'fnrsyre- og kaJiumtallcnc for forsøg~urcalet er høje,
mcn allige ....el er der opnåel betydeligc merudbyttcr for
tilfor~cl af fosfor og kalium

I gennemSnit af de 111 forsøg gennem IO år er Ole r
udbytterne for 30 og 60 I..g P henholds\i!i 4.3 og 6.3 hkg
græ!>Hlr<.lof. s,arendc til 3.0 og 5.3 a.e. pr. ha. ~1ed de
gældende pn..cr fnr (o:!>fm 1 <;amgranulcrct gødning har
en Le ko-.lct ("a. 65 "fe ved tilføro;c) af 30 ~g P og ea. 90
øre \cd lilfor,el af 60 ~g P
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For 1{)0 ug 2UO kg kalium er opn~iet merudbjtter på
henholdsvI' ),1 og 3.11 hkg gr<f~lørsIOfpr. ha. :ovJrende
III 1.7 og 3,3 J.C. En flll.icrcnhed er herved frembragt
for 54 øre \'ctl tiet for"'lc !!otlning!ltiJskud og for 105 øre,
når gødningsmængtlcn forhoJes fra 100 lil :WO kg K pr.
ha,

I følgende opslllllng cr de gcnncmførte for.;",!; i græs
afgrøder updell efler fmfun.) relal

llumta!. Også ved denne opdeling efter kllliullltal findc ...
ganske del ...amme knblingsfænomcn mellem analYlle
tallene !lom i dc forcgi:'tendc (lp~lillingcr.

Der ,kai geres opmærksom pil. at is..'Cr I forM>gene I

groafgrcder dækker gcnOl,'rmnitsresultatcrne I ana
Iyselalgruppcrne o\'er ,tore variationer. Især l gruppcr
Ilt: ml'd tie 1<I\e:oll' Jordanal)!ll'lal

Okoflf)l1l1for;)og /fIeel fm/or og I..olmm
/II Krtl'~ og kim C'r!':ra's.

Optldm~ (l/ I ICJ {O'H'.!: ('jlt·, {os/on.\rt'ral.

OI..OIIO"llforwg med /m/m og I..olmm
til MTlI'~ og kllH(·rgrcl'.{.

OpddlllJ: o{ I ICJ fcmø.!: t'/Ier kClli"mtal

Dc "Im,!c lllerudtl\ tier for titfurscl af fo..,for er klart
nrm1et vcd de la\C~IC f(),for~~ retal. og der er ~ålede,

ogsa I gnt:,rnark,,,fgrødcrne god ,ammenha'llg mellelll
fo,fors)rClal og mcrlldh~ttcrne, 'lurreise. Wh'Olll der I
gr:l"~t::t og':\ er opnal'l relativl r:cnc utlslag for fos.for
ved de IHlJere fosfur,yretal i mOl,h:l'llllng III, hvad der er
lilfæiJet i fxk .... ~taldgøJde bederoer. [)cl hl::lllærkc,
tillige. al uJslagcnl:: for kalium b!!~'lcdc~ er 'tørsl i grup
ren med la,e fo,for... ~r('tal [)el gennenNlitligc ka
llllrntal l Jenne gruppe er I-..t S.J

En lilwarende opdeling. dter kaliunual ... i,er. al !..il
lium ... ir!"1l1llgen hgdede<; er ..,lun.1 H~J Jc la\f~tC 1..<1-

" " Fr t>.~

under ~.tI ~_.I--t>.-l .~.kr<"eT

A"\~l r"""1l " 11 "
Gn... RI 63 6.4 65
Gn... FI J5 5.6 9.0
Uno;. KI ~.J IH.l IlA

II"F lør~t,'f pi h.

GrumJgodcl ')3.2 91.\ 110.S
30 P. 7.1 3,6 ~.6

6t) P. Y.l) 5.2 4.5

Grundgodel 93.\ 98.2 \13.6
lilO K .s.~ :2.3 ~.3

:200 K 6.1 J.3 :2.8

~ammcndrag

Ol..emomit''I l,t'd eJlIl'cm/e/5t' a/ fosfor og keJ/lllm til
n\'g. foclasllkJ,;('rrrot'r, gra';) og J../ol'ergræ5 er ~W"'lt'm ni

HknM l}t'node wgr ndur \'j'd gelmemfort'/5l' a/ et ;)Wrt
wltal l-ung(' marl..fonog.

Forsogt'lIt's n'eaulwler bl'l..ræ{tt'r, ar dl' l1ul"lIgder uj
fo{for- lig I..Clliumgmllll"K, dt'r gt'tIIfl'tPI5"illig elllH'mlc'5 i
Jcmdbmgt't. hur I ært'! bude tllsrr(l'I..I..~"g('og uf ell hell
\lgt~mæ5~i.s: swrrt'i.lt'~orde" tren/j ('" fortsat ogel 1..1,,.1
jtQftUlI""dt'1:if:.

Rl'}uIWlerJIt' n.H'r lillige, (II dt'r mnl/ortld n'l I..lIlJm'
g("lfIemfo"'5 ell mere IIIUWft'rel gOl/jAllillg e/ter fOjfor
Hr!' og l..alwmw/lt'fU.'5 llil'eUII, eml elel /luJ,; I abllltlde
lighed IJrtlI..IISt'rt'J pa det ('lIl..elte> Imll/bm/.{. I'ed god Mod
"iugsttlHtwd, /o5forJI'rt'101 ()l'('r al, 6 og I..olm/flwl ()l'('r

ca. 8. l..emalll.elltld;)t.lluffoslorogl..alium I 1/{lIIdd;)~od

lIillg~l1lj'dl'} IflllsAra'lIke} /II ('ti \ edligell()lclelst'sgod.\I..
lIlIlg, Vt'd frHfornrt' og 1..0/1111/1101 pd IOog tlnOIl'r ,d
c1n o{/t' I'(U(' lIllIlIS' IJ/I I..ort .Iigl (l/ lUlt/facie fm/or og
kaJiw1I/iI/onel /II! ('1.. \ I..om og ~taldgod('de roer ..I/er CIf

III/or(' lirlIge mæflgdt'f, der I'r mille/ri' "/lci a{Kroe/t>mt'\
honfM\i'I,

Daimod I"" cia InI jorl/(', /II('d /(lI j' /allll'U( ar ml
\·f'fIf/C'.\ goc/llil/g.mm'f1gder, (/n lU/m er tll ,I/I.r(' a{groda
f1t'~ behol' og lum!e)f.\l'/, med/o,er C'tI IW}Ill'I.H.' uf 1<01/
fliflK!atil.HUlldl'11 01-1 d('mlt'd 0MMi dlrl..wI1Mj;)iI..Anhl'Clnr
pa .llitIWII/f" ar{'ola.

2. Vekselvirkningsforsøg med kvælstof.
fosfor og kalium

Ajl/mrellllt' ht'rt'l1/mg
B.Jg!\runden for di~ ..c for ..."g. der nu har \ærcl gcn

nellllnn i 10 ar, \ar udtalle 'lll,l..('r om al f.l "'pørg,malct
om l\pllmalc mængder af fo ...fnr- og kahumgudning un
dcr alnlllldclige ...a:J,klflcforhold tagl::t op ul C'1l mcre
lang"'lglel ~1~~nJng. t:lId dCI hM ... ærel llIfældel 1',JlIdrc
fo""g......erier Samlll.hg U1h!..cdl' man hcl\'l. om ~t:l

forck(llnmer cn \ck,cl\'lr"lllllg mellem hmcJnærinp·
~lOffcrnc, dh~ om tllfm"-Cl af cl pI3ntcnærmg~~lnlpd
...ul..cr u..I,lagel for de andre, ~lcJ hcnhhk pa di ..,c for
mal hin dcr i Il)hY ra eg.IH..'de arl."alcr raheg~11(1t Cll
..,erte fa"'lhggendc rnr<.Og

Af r ah I~ pJhl'g~ndlt' !t\T\(lg har de" I..unnet 1.:1'1'
holde, i .. lIe IO al ....nr'n~t'ne cr gcnnemf"rt mcd J
fo"kclhge k\a'I'lntm'.l'nglier,.'\ fl'<,form:t'ng.dcrug ,l 1..:1
liumma.'rl(!Jcr. -.ait'dc'" al h\cr af de J k\æhwfmængdn
afprme' \ed h\l'fl af de J !mfurtrtn. ug h\cr af dl'\(.' (t))

kOlllhlll~1I10ner .. frf\l\l'''' \ed hH'rl ::If de .'\ kaliurnlrtl1
Med 1 genwgcl...er umfaller cl for..ng ~4 parcclkr

6.-1
7.~

15,6

104.2
3.:2
,),1

107.0
1.6
\.6

1\1 \ll.H
og JcrOH'l

'"

111.\
3.2
3.1)

g··U.
5.11
7.7

tI.S
7.0
S.lI

II~, 1~""'I"1 pI h...

85.2 109.3
6,7 J.7
9.3 5,6

Grundg"del
Ion K
:!oo K

Grundgodel
JO P
60 P

Gns RI
Gn~. H
Gns. Kt

AnUI f."",l/.
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De fors~ellige gødning!>mængder. der amendes I

forsøgsplanen er lil korn og roer følgende.

Mængderne fordobles til kløvergræs. Der er således
ikke nogetleLl uden kvælstofgødning. idet et s..\dant må
betragtes som en noget uheldig grundg0ds~ning i el
fosfor- og ~aliumforsøg.

Ved for~"genes anlæg blev der foretaget cn grundig
undersøgelse af jordvariationen \cd udlagning af et
større anlal jordprøver i ploJclag og i undergrund til
bestemmelse af reaktionstal samt analyscring for fosfor.
~alium, magnesium og kobber. Desuden er forctaget
tekstur- og humusbcstemmelsc.

Ved forsøgenes afslutning er endVIdere udtaget Jord
prøver efter særlige retning~linier samt igangsat en sær
lig undersøgelse på nogle af forsøgsarealerne omkring
forekomsten af lllykorrhiladanncnde svampe i rel:ltion
til især fosforgm.lskningcn.

a. Udb}lleforsøg og jordbundsundersøgelser.

Efterhånden. som forsøgene nu har \ærel gennem
fon i 10 år. er der på de fOr<\kellige for.-øgsarealer ~ket

cn stigende. men ..'arierende grad af udpining af Jorden i
de ugcdede og svagt gødede foro;ogsled. Hen ed er
der blc\'ct su)rre mulighed for at \ urdere en mulig
vdsel\'jrknmg mellem ho\cdnæringsstofferne Dc 5
førMe forsogsår var der s:\leues iUe nogen sik~er an
tydning af vckselvirkning mellem nogen af nærings
sloffernc. Delle hl cv først tilfældet med re..ul!:uerne i
1974. og iJe ...("r~te udslag ror ho\,-,iJnærlOgsstofferne
rrern~om i 9 forsøg~ar.

I ucn rnlgenLlc oJY.'lillmg er vi ... t resultiltcrnc i IO.
fur ...ng..ar meJ gcnnem~lllllct ilf X for...ug. I hyg ~Olll fur
..ng..afgrcde

I 'eJo.~dllrl.."lIIg mdloll I..m·(llUj. {mIm
UK kalilI"'. ((J. ar I JJ81

----

Vel..selvirkllillg mellem hælsro[. fOjfor og kalium.
JO. ar. Lavt FI I'. anlæg (Cns FI3.6)

hl. lm'nc pr Iu.. 4 fOlwg t9711
U.....

Vdnll'd
II , '" lU P I~ ,

50 N. 16.-1 31.6 33.0 6.6
100 N. 31.6 35.1 37.8 6,2
150 N . 31.6 36.0 3R.8 7.2
Ud... lag f. N 5.2 4.4 5.8

Udstl8o. 'o. 100 K for K

50 N. 28,4 31.0 31,6 3.2
100 ,

32.1 36.4 36.0 3.9
ISO " 31.~ 37.1 37.5 5.7

Udslag f. 1\ 3.4 6.1 5.9

l"'blllg
II. "'. IIMI K I~'

OP 18.1 31.0 30.4 2.3
IS p 31.1 34.9 36.6 5.4
30 P 33.0 38.5 38.1 5.1

Ud~lag f. P 4.9 7.5 7.7

I 'l'J.sefllrl..tIlllg melh'm kHl'lsroj. fOjfor og kalium.
JO. ur. Hojt FI I'. anlæg. (GI/s. fl8.n

De gennemsnitlige udslag for fosfor. kalium og kvæl
~tof er selv eflcr de mange Ars udpining relativt besked·
ne. og som nævnt mindre end i 1977. Resultaterne viser
ingen sikker vekselvirkning mellem fo~for og kvælstof,
men udpræget positiv veksch'irkning mellem kalium og
kvælstof og mellem kalium og fosfor.

En opdeling af de 8 for~øg i 4 forsøg p jord lIled lavt
fosforindhold \'ed forsøgenes anlæg og 4 forsøg på jord
med højt indhold er vist i de følgende 2 opstillinger.

50. 100 og ISO kg N pr. ha
O. 15 og 30 kg P pr. ha
O. 50 og 100 kg K pr. ha

Kvælstof.
Fosfor.
Kalium ..

l"hl~t: I'llnæt!
'" 1< , .," P 1I'1 P

50'"
.'iO N 34.1 37.1 Jl't-l -1 ..1 10{l N

IOD N ~~.l) -11.5 4~.6 J.7 150 :"l
l:'ill r.. . JtU -1 Ul 4~.9 -1.(,

LJtl ... lag f. N
lJd ... lag f ~ -1.2 4.4 -1.5

l ...t~I~~,,.
~u "'- Jtl( • h,r ....

:'iO :-- 3-1-5 :17.5 J"7.h .'.1 511 ,
IIIU , _'~.I -12.~ 4~_li 4.5 IlIn :-...
15t1 , 3,.1 4~.1j 4~.N 5.' l:'in l\ ...

ll'hlag f. ~ :.6 504 5.~ l·d... IOJg f. "I 1,ld~

". <, • 1 ~I .... f"l ....
Il P J4.}i JS.-1 3:-..1 J.J III'

l.'i r 37.1 41.1 -1~.O -1.9 15 I'
.1(1 P 37.7 -13.2 -13.0 'i,J :\0 p

lJ,hlag r. l' ?.lJ 4.~ -1.9 l,d... lag f. P

lj.h!al

" P
l.~ P lU P 1m'

-lI.X 42.7 43.8 2.0
46.2 47.9 47,4 1,2
-15.11 47.3 47.1 2.1

3.2 4.6 .'.3

l:dsJal

". ~Il .... lOU .... for "'-
4(1.6 44.0 Hh 3.0
44.0 48.1 49.3 5.3
42.4 48.8 -18.2 5.8

I.~ 4.8 4.6

'" <, • l',"la.
hM..... (.x ....

41.';; -15.7 45.7 4.2
43.2 47.3 -I7A 4.2
42,4 47.9 48.0 5.h

0.9 2.? 2.3
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"ekselllrJ..IIU1g mrllel1l J..1-trfslOf. fosfor
og J..ahunI

l~e:-lIltatcrnc ve<.l denne op<.leling ændrer ikke på <.le
fundne veksclvirklllngcr i <.let samledc materiale. Ud·
slagene fm fOlofor er \æsentligt ,torre på Jorderne med
den la\e fosforlll .. talld. men der er fort~t kun en usi~

~cr \lehehir~ningmcllem fOlofor og ~vælslof.
I årene I970-7h har l alt 9 af forsøgene haft bederoer

som forsøgsafgrøde. (iennemsnilsrcsullalerne i denne
afgrodc cr vi!>l i følgendc npslilling.

Ud ... lagclll: for øgel kv;cl~t()ftilfør~c1 er .. må. meLlCll"
rncrudbyltCftll: for tilførsel ;tf l) og K til bederocrne er
relativt pæne. Mellcm f()~for og ~v~dsrofcr der ill1iLller·
tid udpræget negativ \e~selvirknmg, ng mellem ~\<d

~Iof og ~alium 11& mclIem ~a1illm og fo ...for ... iser resuI
talerne lOgen "'I~~cr vd ...e1 ...ir~ning

Fra IY70 III 197X har afgrøden 1 lo for\Cg være! gnc....
Re ...ulta!l.'rne i denllc afgmde. der er tilført dobbelt ~~

"-lore mæng<.ler ~ v:r"lof, fmfor og kalium ..om ~orn og
rocr. I;r \iSI i ormlal'nLle op"'lllhng

I lor<;(lgcnc l ~nt.., \"l<;cr gennenbllll(,rc ...ultaternc no
gen \dsel\ir"mng mellem fo...(O( og ~\ælstof og mel
lem ~dlIUIll og ~ \a.'I ...wf. men en merc udprægel n:bd
\lr~lllng mellem fo..,for l'g kallul1l

Vurderes udh\lIcrnes hOJde \cd LIl' fo,...~ellige gøLl
ning..~nmbinalloner I dl' 5 opstillinger (it ... tilligc Cl ind
tn ~ af 1l1\ caucl for <.le 0pllmdle mængder af fosfor og
kalium. I Hl_ ar ... fm ...ugclle i b~g er der I gennem,nll df
alle forsøg\areall'rne opnacl del hOJeste udb) t1cni\cau
\cd dell årlige 1I1f~1f"'c1 af 30 ~g P pr ha, men merud
h)'lIel overfor 15 ~g P nlOd~\arer ~un godlog vel mer·
udgiften III f()~f4,,)rg(H1mng. I de 4 for""g på jordcrne
med de hOJc fm(O( ...~ tClal har 15 ~g P givcl mabimum
uLlh~ lic. men~ dCI pa jnrderne mcLl den la\-c fo ..forlll
... tand har \-<crCI rcntabell at am ende :m ~g P pr ha
Denne fo~formænglll' \'il imidlcrtiLl I løbel af nogle år
forbedre fOloforni\{'3uet. , .. ledes at den oplimale fll\
form<t'ngde fornund..,kc..,

IIkt UHllOf pr h. If, folW! l~7IJ.-7~
L:d..lnt

" p
~tI .. nll P 101 ..

7n.3 79.8 ~ 1.9 5.6
YO.5 9~.3 Y4,3 J,X
97.1 10-'.J 1116.9 9.8

:!(),8 1A5 25,0

l',l<.lillt
Il .... IIMI .... 1UII .... r.>! ....

73.J 8:!.U M2.7 9.•
R6.8 90.() 96.3 lJ.5
9~.1 106,6 1U7.6 13,5

20.8 ::!4.n 24.9

ll..l-l ..lt". \UO .... .::1111 .... fl>! ....

8~.1 B9.7 lJn.o 5.Y
B~.9 9~.9 9 .7 13.8
M5,1 I(I(I.n 9B.O 1::!,9

1.11 HU 8.0

1{..·,,~II<'n'lill. RI
R/I' (Ud fl,5 III' 15 r 3(1 .. U" ~ll K 1011 '" ("1'

50 1\ h.5 6,5 (dl 65 6.6 6.5 6.5
J(IUI\ (1,(' 6.5 1\5 6.6 6,5 n.6 n.6
1511 1\ h," 1\.5 h.S (,.4 6.5 h5 h,)

lin'" 6.5 h5 h •.'" ft.5 1\.5 65

II \.",11 5./1 1-000f,,,"«'I .. l F<
511 .... "'.:1 6.1 7.::! '0.2 6.::! n.4 6,2

I (III ~ 5.~ 6.1 7.11 n.1 6,2 n. I 6.1
ISO N 5.1 6.1 7,11 n. I 6.2 5.9 (1.0

(jn" 5.2 h.1 7.1 6,1 fl.::! n. I

A:l \ lUlf o. I ......ItIIl,,"'1 .,
511 " 9.J 9,2 8.7 ".h 8.n 1~.X 9,1

lilli 1\ 9.1 HA , 5.7 B.~ 12,11 8.7
150 1\ X,f, B.I X.II 5.6 B.I II.n X.2

Gn..,. (j.H 8.n 8.4 50.7 B.4 11.9

\lgl L al/l 4.0 \l..,nC'"uml.. l. "El
51) :-... 3.4 3.4 .L\ -'A 3.4 -'.Y :\A

lilO S .'\.J J.I .tJ .'\,4 3.1 3.::! 3.2

l Sil " :\.4 3.1 J.I ~.3 3.2 3.1 .l.:!

Gn..,. JA ' , l,:! J,ol .1.2 3.::!.'.-

H)() t' .
200 1\ .
300 t' ....

Udslag f. N

I'('/.. 1t'1l'1r/..njllg /1/('ffl'lJl k l·æl\Toj. fmf(}r
o~ kllfium, j(}rdwllll\'wr
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31) P
6!) P

l\hlag f P

V(·J...H;,ll"lr/..fllfIg mellem /.. I (('fslOf. fo·{for
og kofmlll

Græs
IUO/>
:WU " .
JOO t'

Udslag r. 1\

Den opllmalc fmformængde Iii roer har ligget mel
lem 15 og 30 ~g P og III græ~ på J(I "g P pr. ha.

lil byg har <.len uptimale ~aliulTlrnængde værl'l 50 ~g

K pr. ha. I bederoerne har græn~cn ligger mellem 50 og
10(1 kg K og til græs på 100 ~g K pr ha

Gennemsnll ..re'lIl!aterne al jnrdhuIlLlsanaIY\l'rne
efter det IO. høstår er VlSI 1 fnlgcllde op<;tilhng.

Gødnlllg~~mllhinatlollernc har værel heil uden illll
nyl.lebe på rcaklllln~tallene. En"clte arealer er i pl'rill
dens l",h ldfurl kalk.

~.9

~.7

1.5

l.'th.la~

'Ol K
7.6
6.2

11.2

Odsl_!
fOl K

7.9
8.9
8.2

2,7

wn ....
tJ7,6

IOO,Y
10-L5

n.9
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J(lO.8
99.B

lIlli ....
99,.

101.1
102."

J,I

II... 9 f~8 1970-76
Uds1a t

\0 p Iew- P

IIk! l11Ontof pr

Roer " p IH'

50 ~ 92.2 9~.n

10(1 ~ 9h.1 985
1511 ~ . lJl'U 9B.7

Ud..la~ f. n. I ~.I

'" .." ....
5(1 :"0/ 90.0 lJl\.4

100 ~ 9n 99.B
150 ~ tJ3.3 99.0

Udlolag r '< J.J 2.6lI. Sti ....

OP 91.5 95.B
15 P tJ:!.2 98.6
JO p lJ4,1 100.9

Ulhlag ( P 2.N 5,1



Kvælstof er L1el næringsstof, der generelt har p~virket

udbYllcrnc stærkest. og de stigende mængLIer h.ar med
ført et svagt fald i de gennem!>nitlige fosfors)'retal og
magnesiumtal, men et mere udpræget fald i kaliumtal
lene. Af oversigten O\:er kaliumtallene ses. at det klart
er ved !>tærk kaliumgødskning og høje kaliumtal. at
kvælstofmængdernes indflydelse er størst.

Fosfors)rctallene har ikke været påvirket af kalium
gødskning. Forsogsleddet med 15 kg P har med den
gennemsnitlige afgrodefordding (30 P til gra:..) f et
tilrort i alt ca. 175 kg P pr. ha i løbet af de lU år Denne
mængde har mere end vedligeholdt fosfors}retallet. der
er steget 0,3 enhed. mods\arende 25 kg P. Der har
således været 160 kg P til rå.dighed til bortfør~el med
afgrøderne eller 15 kg P pr. ha pr. år.

Forscgsleddet med 30 kg P har i alt fået tilført ca. 345
kg P. Fo~f(Jnyretallet er !>teget 1.3 enhed. mods\'arende
ca. 100 kg P Til bortførsel er herefter ca. 250 kg P til
rådighed. Da de gcnnemsOItlige udb}'tter kun er nogle
få procent større efter årlig tilfor!>Cl af 30 kg P pr. ha,
kan merbortførsclen be!ltå i en højere koncemration af
fosfor i afgrøderne. Afgrodeanal}ser kunne have bel)!lt
delle forhold. men sådanne er kun udført på 3 af for
søgsarealerne med korn I det IO. høstår. \lcn ud fra
disse resultater og andre erfannger med fosforg"d~k

ningen!> IOdflydeise på afgrødernes fosforindhold må.
det imidlertid konkluderes, at kun en mindre del af de
merforbrugte 100 kg P i delle forsogsled kan henføres
til en hojere fosforkoncentration i afgrøderne. Den
!lIorstc part af merforbruget, eller 15-20 pet. af IOtal
tilførselen. må antages at værc gået over i lien del af
jordens mere utilgængelige fosforpulje. som ikke regi
streres i fo.,fmsyrctallene.

El lilsvllrcnde for!>øg på al opstille en bClI:lI1ee over
kalium vil værc mere usikker. specielt uden afgrøde·
analyser for dette næringsstof. fordi der ud over en nlU·
lig luksusoptagclse af kalium ved rigelig tilfør'iel også
indgår ...avel kaliumudvaksning på let jord som mulig
heden for kaliumfngørelse po lefJord. Men af opslillin
gerne over jordanal)'seresultaternc ses. at kaliumtallene
var wagt ptlvirkel af stigende fo~fortilforscl. En årlig
lilførsel af 50 kg K pr ha har ikke kunnel \'ellligeholde
kaliumlallet, der er faldet med ca I enhed. modsvaren·
de 25 kg K pr. ha. Den dobbelte Illforscl. 100 kg K. har
medf"rt en 'itigning i kaliumtal1el pti gennem ..nillig
.kun_ 2.6 enheder. dier ca. 65 kg K. hvilket indicerer
en væ..cntlig ...tærkerc bortførsel i delle forsøgslcll gen·
nem storre kahumoptagelse ...amt en mulig større ka
liumud,'askning

Salllllll'ndrag.
Af re ...u!lalerne fra de IO. dnge fm'i0g til bel}sning af

fosfor og kaliumbt'huvct unller almindelige ...æl1<.klf
,dorhold ug af ,ckschlrkningen mellem hmednæ
rmg...stolfcrnt.: kan lIra~e... fnlgenLle konklusiom,'r

Del ~/lg('mil' forbmg af AI'æ/slOf, der b/.a. pa gm"d af
æru/redp (/nji\former og ufgrm/l"'ulg har væn'l nodn',,·
(Iigl fil fW.lholclt'lH' uf udh.\'ut'llin'tIIll'l. J..rll.'\·(·r II. AI' ('1/

13~

fUswm'lIde forøge/se af (Iel gen"emsllitlige forbmg uf
fosfor og kalium. Forbmgt'f af di!i!ie to hOI'ed"ærings·
!itoffer i hundelsgedninK hur gennem en lang drrQ!kke,
med relulrndrede radighedsmængder af hludrrgødning.
ligget omJ..ring 20 I.g P og ca. 55 kg K pr. ha. Forsøgene
bt:Arlrfter, al dette forbmg af en megel hensigtsmæssig
slørrelse, som Ildover al dække afgrødernes forbrug tilli·
ge hur mt'dforl en nag forbedring af dyrl.ni"gsjordemes
fosfor- og kaliunltilslarrd.

På lurdn i almindelig god gødningstilstami n"/ der
med disse gennems"itlige ar/ige mængder af fosfor og
/...alium J..,m ",,'ære ringe risiko for, al nogen af tlisse to
flærlllgS,floffer b/il'er begrænunde for udbyttet. ~·e/\' un
der Ufll'elldelse af store /...1 æ/.ffO/mængder.

b. Slrfljge undersøgelser \edrørende fosfor.

I forbindelse med \'ekselvirkningsforsogenes afslut·
ning er der 3 forsøg på udvalgte lokaliteter gen
nemfør! en \ærlig. men endnu ikke afslullct unders0
gebe vedrørende gødskningens indn)'dclse på fore
komsten af VA·my korrhiza på planternes mddcr.

iI,'f)korrhiza fremkommer ved. at myceliet fra be·
!ltemte svampearter omgi"er og trænger ind i planternes
rødder. hHlrved der etableres et symbioseforhold mel·
lem plante og svamp med gensidige fordele. Planten
forsy'ner !lvampen med !lukkerslOffer. og !lvampcn le
verer planten uorganiskc 'lalte. Disse mykorrhiza·dan·
nende svampe anses for ~rlig egnede til at forøge
planternt..... fosforoptagelse. idet svampemyceliet gen
nemvæver Cl SlOrre jordvolumen end plantcrødderne
~c1v er i stand til. Herved kan jordens indhuld af plan
telilgængcligl fo!>for udnyttes mere. effektivt, og un
dersøgelsen går specielt ud på at belyse eventuel sam
menhæng mellem Illykmrhiza-infektion og henholdSvis
Jonlcns nærings!>tofindhold og høstudb)'ttel. Konklusi
onerne drages på baggrund af omfattende laboratorie·
undersøgelser af Jordprøver og analyser af afgrøderne
fra de for ... kcllige for!log ... lcd.

Undersøgelserne udføres for Landskontorcl for
Planteavl af to cand. scientt.'r. AlIIli Jensen. og /ler Ja

cob~e". med økonomi ..~ stølte fra en 'iærhg Offentlig
bcnllmg til proJeklgrupper. Botanisk Institut \'cd r·
hus Uni\cr..ltet fungerer ..om "ært!linstitution. Som
nogle af de foreløbige resultater kan der henvises til
IlIu,uationerne side 135 o"er fmforsyretallene. my
korrhil.a-infckliunen og fosforoptagelsen på de 3 lo
kaliteter. Mors (~). Fyn (6) og Skjern (1(1).

Det fremgår af figuren. at \'A-mykorrhLZa·infek·
tlonerne generel! cr Om\eOlIt korreleret med Jordens
fosfonndhold og med ..tlgende fosfortllforscl Også
kvæl ... loftdfor!le1 hæmmer Ulhiklingen af VA-OI) korrhi-

'"
Der er ....gnifikante fnr...~ellc i afgrodemes fosfonnd-

hold mellem de ~ lokaliteter. men ikke sigmfibntc
for~kclle mdenfor de enkclte lokaliteter. h"llkct mulig
\j ... kan ...kyllles en kombineret effekt fra jordens fos·
forinJholLl og m)korrhll.a-uthiklingen, Ogs.a det for
holLI. al fosforindholdet i afgrøden fra lokalilc( 4 er
...turre cllll på l(}kalilet 6. som har el væsentligt hnjere



IIlO f'\ 1 I..a.. uU"lroct .':-.S .12.7
1001'\ + )0 p i I..as+"up luhtr :!.O ),J

100:'\J + JO P j N-30+i\P
10-15 m.l ... pr (l.{j :!.l

100 'J + .11l P i "a .. ud... troct
+ ,up. placeret .. 2.5 3.:

100 N -+ :m p I 1..<1 ... ulblroel
+ 'JI' 11-:!) placeret :!.S 1.5

L.I" I,X

eT I)pnilel meJ nedfældmng og placenng i1f f'PK·gml

IlIllg

I llr'''!tCl1c er o;ngt gennemfør! p~ an::'lkr. der er \ ur
lien" ,nm fmfunrængcndc. enten r~ grundlag af erfa
ring eller efler ht,'!!Itl'lllmclsc af fU!!Ifur!!l)Tctal eller fos
f:mal

I for~g ..plancn. der frcmg.lr af opstillingen mer
for-,ogenc .. gcnncm"mt,re ..ult:t1cr, er dcr ",m for~g,

gmJningcr anvcndt !ouperfosfal. del.. mhtroet. del.. pIa
cerct, fa ..1 "iP-gødning II-~) i form af munuamlllon
fmfat placerct ,amt en O)dcmk :"P-godmng 10-15
ud"pruJtct. Som rcn I..\æl..tofgødning er <tmenOI I..all..
alllmon~alpcler. oer er udSlrnet. og , -)CI. Oer cr ud

"pruJtet
Udhnnglllngcn af de fn..tnrhl\ldlgl· ~!"dninger

er udfMt af Cl rCJsehold fra land,,~(lnlOrl't Placenngell
af fa\t fo ...fmgndning cr foretaget 1 ,arnnu:: arhejll\gang
..nm ~()rn!!ljlllngen_ FnrM)gslcdcren har ""rgel fm ...alling
af OH I de U\ rige for..."g... lcd !!lamt foretaget ud... tronlng
af I..all..ammon ...alpeter.

to: af de l) for .."g i llJ7H er udfort pa millcralJord. øg
rrod... lib)'llcladcnde pænc lo...for ...~ retal har Jer i nere af
for..."gene værcr hCI\ddige ud"lag for titfm..d <lf fosfor
Placeringen af ren fmforgodmng l form af .. upcrfo:!.ral
har l 11I7~ gl\et et lidt hnJc:re merudh\tlc end lld... lfO

nmg. mcn I gennem ...nil af 4 ar... for"ng er L1cr ingen
for... l..c1 mdlcrn behandlingerne. Den ...amlidige place
nllg af b;'lUc I.. \ d.'lstof og f",for I 'JP-gnLlning 11-~) har 1

de nc... tc .\r gl\e! L1et hOJc"c U1.lb~ tiC, men alt i alt er
fur...kcllen mellem udbringlling..madernc af de fa... tc
gndnmger hlle og usikkcr Derimod har der alle 4 ar
"æret dc mind'ite merudb)lter. h\Clf n~dcnde ,- og
1'\ P~g:0drung er uusproJ!ct

I-or ...ng.-.plancn har i 197!'i Illhge ,ære! hcll~t1l'l til un
dc ......"gcl...e ilf en mulig hedre effekt af fo ..forgndnlllg. pOl
uLlprægel fmfmbindcnde la\bumhjllrLl i \mmcn.
'orLl'ld.'lhllld. "amt pa Godthah. SkOlndertlwg_ Gen
nem\l1ll\re...ultalet af) forsøg. der har haft megel ...alll~
mcnL.lldendc mcrudb~ Iler for for""g..hl·hanLlhngerne c:r
\1"1 1 up"tillinl!en ...de 136

Da dl'r er tale nm Jorder med hi)J1 hUlllU...mdhoIJ. er
~ '<l'htnllllccngdell hah erct lil 511 ~g '\l pr. hd Dc.. uden
er fOr'o\)1N'I,lnl'n mhidet med plan-rin!! al Inplc",ulX"r~

ftl ... r;tl

hl~ krlllor pr hJ
'J r"PoI'~ .1~ h'I""~

1'1711 1'J~<_7'"

I-Or\og ,tu'" IUUmll~lIl11g\l"udt'r
for fmfo, ril hn: (l 3lJJ

, ~

~o; p/nc:

'fX...; "'Ih:!

• ...oI<cJoI.' 'C

3. For>og med udbringningsmader for
fosfor til b~g.

l'nr..."g."CrlCll gcnncmfmc .. Id ",nltg hd~ ... ning af ud
bnngnllllt,mill.kn... bCI~dnin~ fur \lrl-ningen af del ...
fn ...forgut!rung alene. del.. "nmhlllalioncn "\'æhlOf +
fu..(nr Haggrundcll er hl.<J dl' ~lln"'lIgc rc..ultatcr. der

•

, '

f()...fur,~ (clal. kan ...~~ Ide.. en muli~ "illlllnl'nhæng med
lkn langt ..l\lrrC m~ \..(lrrhiLa-mfd..\11l1l pa IH 4.

Dl'''l' ..ærh~c.' undcr<"ogl+..el \ il med de afslutTende
rc,ult..t(CI hll\l' llffenlliggJllrt "CIll.'ft'

o \..C.~.~ 6 D ~c 't" ~

"" .~ " ....
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Forsøg med dolomilJ..alJ.., J..()rt! (J 41 J

(ilført :!:20 "'g iUe·\andoploseligt Mg pr. ha. Mg i
klescrit er som magnesiumsulfal vandopløscligt.

Det lihtræbes. at rodfrugt blivcr 2. for!>0gsafgrøde.
og ved forsøgene!> anlæg er der udtaget jordprøver i
enkehparccllcrnc til en omfattende analysering af jord
bUIH.bforholdene. Di~se jordbundsundersøgelser har
værel genlaget efter hOSI 1977 og 1978.

Gennem!>0l1 ... resuIt3terne af dc forsøg. der er gen·
nemført i byg i :irene 1975-78. er vist i følgende opslil
Ilng.

Forsog med udbnngll;II8smddn for fosfor
pd lu\'bwrdsjord (J 40)

hl,; kerne pr

"J lnrc;øg
1978

50 N i "as ud,struel ... 2~U

50 N + 30 P i "as + sup. udstr 2A
50 N + 30 P i N-3D + NP W-IS udspr. 2.6
50 + 30 P i !..as udstr. + sup. plac. 4.8
50 N + 30 p ikas udslr. + NP Il-B plac 6.7
50 N + 30 p ikas udstr. + ITlple-

!>uperfosfat piae. . 4,2

De 3 forsøgsarealer har som gennemsnit hafl el fos·
forsyretal på 3.5. men et fosfallal pa kun 1.5. og der er i
alle 3 forsøg signifikante merudb}l!er for placering af
superfosfat fremfor udstrøning. Den samtidige place
ring af I.. vælslof og fosfor i monoammonfoo;fat ( -p
Il':D) har på disse jorder ydcrligere ugel udby lIel med
ca. 2 hkg I..erne pr. ha.

3.

h.
c.
d.
e.

hl,; kerne pr ha
I. år 2 "r l •• 4 ••

2~ rorMl! 5 fOrMIll; 2~ ftn~1 Il forsøg
1\ol75 76 197t>-77 1977 711 1978

28A 37.1 40.5 38.8
0,4 0.1 .;-0.1 .;-0.4
004 0.6 .;-0.3 0.0
lA 0.6 .;-0.6 0.0
0.5 0.9 .;-0.3 0.2

Der er med de amendle ~ I kubur "dik l dolomit

IOll r-.·lg i kicserit vcd anlæg
10 Mg l kic...erit h\er! år

IlT. Magnesium.

1. Forsøg med dolomilkalk.
I forårel t 975 blev der lil bel}'ining af base\'irkning

og magnesiunwir!..ning i dolomilkalk anlagt en række
forsng på arealer med lavt magnesiumindhold. og i
11)76 blev forsøgsopgaven uth'idel med yderligere Cl
anl<ll forsøg.

Den anvendlc dolomilkalk. der repræsenterer en
marked..fml engelsk vare. havde en basc\ir"ning på 94
pet og et indhold på 111.7 pet. Mg !lom ikke-vandoplø
sellgl magnesIUm karbonat.

ForMJgene er fastliggende og gennemføre... I mindst 5
ar efter følgende plan

a. Ukalket.
2 I kulsur kalk ved forsøg!>anlæg i form 3L

b. Dolomilkalk
c. Jordbrugskalk
d. Jordbrugsk31'" +
e Jordbrugskai" +

Af re!>ultalcrnc af de 4 forsøgsår fremg r det, al for·
søgsbehandlingerne ikke har medført nogen entydig
påvirkning af udb}tlet i byg. Der var et !>ignifikanl me·
rudb) Ile for Jordbrugskai" + 100 kg \lg i kieserit \'ed
anlæg i 1. års forsøgene. men et lils\arende signifikant
mindreudb} Ile I 3. års forsøgene 1977.

Af 4 4. år.. forsøg har 2 i 1978 haft græs som forsøgs
afgrøde. I har haft bederoer og l kanoOer. Rc!>ulta·
sult31er l de ...amme afgrøder vist i nedema:'l.ende opstil·
ling.

Heller ikke i dis~e 4. års forsøg i græs og rodfrugl er
der nogen ~ikker \irkning 3f forsog"bchandlingerne.
sehom den fulde effekt af "alktilførsel eflerhånden
hurde \'a"re !>Iael igennem på afgrødernes udb)'lte.

Ved \ urdering af magnesiumlilfof'i.elens bel}'dning
bor Inddrages. at magnesium under mange forhold har
større indn)'delsc på afgrødekvalileten end på masse
udbyttet. For derfor pA anden og hurtigere og eventuelt
bedre m~de al f~ indlryk af basevirkning og magne
siurnvirkning i dels dolomitkalk, dels i jordbrugskalk +
kieM:riL hlcv der igen eftcr høst 197M udtaget jordprø·
\-er l de for~kelhgc forsøgsbehandlinger l 3. og 4. års
for~gene. Endvidere er alle slæt af græs ..amt roctop
pen l en del af forsogene i bederoer undersøgt for md·
huld af magne .... um i lørstoffet. Resultaterne af disse

Forsog med dolomuJ.alJ. (J ~2J

(mr~ R~. II:AnClfler
~ for~l'lg 19711 p<1 M~ l l R rllN'S 197tl-711 P" Mgl") ij f...rM'1l 1976-7M

~rllnl lnr'tnf rarr"l tAr,mf ",' IAr~lOf lUp 1.1~'O( knolde tørslof

3 hilS IU1.4 20.9 0.20 465 R7.0 241 0.32 285 63.7
h :!5 X.l 0.1 ().~::! 7A (1.1 (J 0.37 6 0,7
c. 19 ..:..::!.I ..,.0.2 0.19 ..;-1).9 .;-0.8 I 0.33 O (1.7
d .j .;-/d ..:..0.3 11.21 11.3 1.7 ~.j 0.36 .;-6 .;-1.5
<. Ir. ":":!.2 O,H (I.~::! 17.6 2.6 , 0.36 ..:..2 ~(1.7

• III fnr'l'J: l'r'- "



Fonøg med dulomiIÅa/J..
jurdbmulsanul\ (!'r, efit.'rtJr 1'178. gt'II1I('lIUflit

afgrodcanal)'''L:r er anførl i label0lY."tilllllgcn o\cr fm
...øgsrc~ultaternc i græ... og bcJcrocr. og her ~e~ Jet. al
magncsiummdholJcl er hØjc~1 og Oll1lrelll en" I de for
~,,!p.let!. der har fae! tllf"rl llliJgnesium I tll'll cnc eller
anden form ug mængde

ForscgsbehanJhngefllt'~ indfl)delsc p;l fnr...ug"jur·
derne~ !..an.- og magncsiumtll~!andfremg~r af folgcndc
opstilling ()\'er de geunemsllulige rC;1I..11un"lal(RI) og
magnesiumtal (~lgt) I dledin..1 197~ i for ..øgene anlagt
hcnholdwl~ i 1975 og 1'J711.

!-or~!..ellell i RI-ni\C:wel mellem de i.lnlaglc for....Ig I
1975 og lY7h ... !..\lde... al J1nll-"'ericn gennemføre, pa
de heJre Jun.h~pcr. !.d ... h.... nJf ..tlene 5 tnNIg pa LlII·
land·Fal"ter

i\led de 2 I !..uhur !..alk. Jl'r l'r 11IrOrl l Ul' ~ "all..fnr·
rncr .... kullc lh:r i torhnlJ III ul..all..t'1 dlCr ell amcUe
I..unlle rclrvenle .. l'tI Rl- .. llgrllng pa liA-O..:' enhl'llcr
Forelubig er der I de ælJ~le fm..og opn;lel ca. !'J af den
leorcll<;1.. muli~~ ~li~lling efter jordhru~.."al"ell. medl'n"
(ilforsel af dolnmlll..al" kUIl h;lr medf"rt 1'1l .. \ ag p:h Ir"
tung af rcal..liull'lallcl. Hl

Tilforl<>c1 ar ::!:' I..!t \dlltloplu..clrgl 'Ig pr ha h;l'\L'f
(eoreli .. 1.. 1\1~1 tll\.'J ".ll Dl' III I..~ 1\tg :'trll,!!1 i "ld."le f,lr
"1,gl<>IcJ 1l100lwarer l,:a, del ~\rhgl' lorbrug af magllc"iul11
gcnnem bOJlf"r~c1 med ar!!-HIll...'1 ..aml lah \l'd uJ\a.. 1..
1I11lg.

Dt"1l ~ltlrl' mængde magnl'"iulll, 2~X I..g i\1~. der t'r
llltort ml'J <10IUI1UII...III.., er lUC \and'lpl"..cIigl. ml'll
mængtlen har d0!t lIleJfml dl" IUlje..lc 'lg! pa fnr ..ug..
arealcrn~, ..dnUll "llgningt'1l "UIl mnd ..\arl'r I:'-~O IKr
af lien lilfHrtC rnaglle.. iLltllIlHellgdl· i'ilf'H ..cl al Ion 1..1;
~1g i "ic ..cril er i Jt'll \andoplmcltgl' form Utl'.ilt 1m
..rnrre Ud\il~"llIng<;f1"'ll..llend magm'''iutn I dolomitl..all...
og \irknlllgt'1l ar denne engang"lIlænglle P"'! jnrdl'n .. \I~I
er nu p.l lll\eaU med Jen jrlig.... ulf"r"l'l af lU I..g ,tg l
I..leseriL

Jordanal}M::rel<>uhaICfIle \I\t'r t'1l Jet \.lrmllOIlCr l de
cnl..ehe forsog. men ul'l er dng l..arakll·ri"II~1... ;ll dl'r
med sligende RI er aflagclIllc rnagne .. iulllvirl..rllllg af
dolomilkall... - cl forhohJ. der bcl..ræfll·r rc~uhalcrnl' af
andre under~0gelscrmer magne~junl\lrl..nlllgeni den
flt" I..alkform For...ogenc lil hcl\\nlllg <if dolomill..al"l'n..
ha"c\lrl..ning og magnl'... um\-Irl.mng furl-.æller

d.

b.
<.
li
<

l,) fur"'1t l~ fl..'I"'~
anl~gl 1'J7,.. ~nla~1 l'l"~

•• M~l •• \llt1
6,5 .l)~ ).7 .1..1
h,6 ~.~ 5,S ).~

0.7 .l.7 h,O .1.0
6.6 ~.~ hJ' 3.7
6,(1 ~A 6.(1 3.4
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IV. Mikronæringsstoffer.

l, Forsøg med selen.
Pd Il1ltl~ll\ afdr. agrnG (iis.n" /VldSt'Il, AI:.K. Risø.

indledles der I 1972 cl l<>amarbCjdc mellem f()f..og~l<>latj
Olll'I13 landbrug'iafdehng ug Lilndsl..olllorel fur Plante
;H I om under"u~t'ber og forseg \ edmrcnt!e ~denind·

holdet I en ræUe daml..e foJerafgroder.
Grulld~loffcl ~c1cn an"e.. il..kl' fur al være Ilogl' l

pl;lnTen;t:rmg,:o...lof. men o~rimod el c....enllcll nærings
~Iuf for husd) r Del er i..ær I ~\ ineprodul..unnell. al l<>l'
It'nl11angcl hilr medfør! problemer. mcn da s.elen tillige
er Cl ..tærkt glfl ..wf. er dl'r 31rengc re'iln"IIOller for
grunJ310ffels 3ll\endcl<;e III hLa fodringsformal

Samarhl'Jdcl med HI"'lol omfiltlede bia. indkredsnmg
af Sdellm:lngden" udbredd~e. og dls-.c undl'r .."g~bcr
\I'>IC, al dans" :l\lt't fnoer normal l indeholder væ"l'nl
ligt !l1lndrl' cnd de 50-----100 ppb ..den. ~Ulll an:,es for
nod\elldigl 1m hu ..d~ rl·Ilt' .. re Ile ernærmg. Dc marI..·
fUf'ug. der lolden er gennl'mfnrl. har haft lil formal al
(jndl~ frem 111 g"d.. l..l1l11g,lollleloder. der uden uheldige
tll\lr!..nmger forer 111 afhjælpning af denne 1113ngcl.

I for~fe nmg<lng '111lagdes. tier en r;cUc nerarigc for·
"ug mcJ ~c1cnbcriget g"dlllng. DI~~ forsøg. dl'r bJe\
;lf..lllIICI l 1977 \1s.le, at det nalUrhgc ..elcninJhold l
Jan""avlel b~g kunIle Ugl'" lil del on.. kedc konl'enlra·
tiun"lll"eau p~ 5U-1 00 ppb \-co tllr"r~e1 af IOU g ...den
pr ha pr. ar DCrimotl \ ar det - I relalion lil \elenel<;.
gifllg,hed iI.. I.. e muhgJ pa dl' foreliggende re\ultaler al
\ uHil're. Il\dd der sl..er med dl' ca. 99 pet. af dell11fmle
~kn, "'om II.."e Opl<ige~ af pl<lllferne Del \ar og()..i
u"tart. om en lrlfor..d pOl l·a. 100 g ..e1en pr. hil urligl
klIntll' glvt' atlkdlling lrl 1'1l dlt'rvir"nings.effdt. der
bringer ..clenl..om:enlrauOllen O\er del "11~I..e1jge.

(./dsprojming af u'len
~kd del formal al .."ge mængdernc af ..dcn bragl ned

mdil'dle .. dn l IlJ75 en .. lUTre fur"tlgs"Crie ml·d mJ·
.,pruJlning ;cl ...den i bet~delrgl mlildrc mængder end
anvenul vcd g'HI\"ning. Rc~ultillcrne \..... ll·. at uJ~Pf0jt

tllll,!! af ,k "m ,I llla.'ngder, 5 og 1() g ~elcJl i rorm ar
..dl'IUI pr ha. mcdf"rle l'l betydelig! "gel ...denilldhold i
ll\gl..t'fIIell

\ldt'l1 har "fX,rl!-~lII:lte! \ærct fulgt up mt'd h1rs.og III
hl'I''''lIllg af mJ"pmjlnmg..lid"pull"lt'r ..;lillI lrl..;'Clllmg '--Ir
...prl'dCIIllJlcr. d!l'r al lkl l:ikv I..IHl ... I.ltercl. al ..ekn til·
...11 uhuJI"'prnJIt'tllIJlcr f(ml~\.'Je ..dcnnplagcl..ell

l lJh\ Ill·rc ..ullalcflIe at dl ....e fI1l""llg Cl" 1llcddch I dl'
tidligere ar.. llQ\l.'r .. iglcr.... mcn i dl' flc .. lc Idra.'ldc uden
opl~\llIngerom dt' til~\,lIcndc n· ...ull;ller ror ..cJcnopw
gel..en \ed de for ... l..c1hgc bl·hal1dlill~ ..melOdl'r. fordi
.1tIi1h ..cartx.'Jdel Il..l..e har l..unnl'l "f.. lulle.. lIJligl nn"

I op"llIhngcn "Idc IJX re'ullu:rl" Jerror "amlhgc
rc"ullaler <;Iden IlJ7:, rr<l rnr"ogenc med Ud\prnJlnlllg af
-.clcn. Op"ltlhll~ell gi\ er \amlllhg l'l irllhn" ,lf uJvi\..ltn
gC11 I prohletlNdhngcflIe og derc~ t'll..'I~ ... ning.

Del frt'm,g~r al anal)\Crl' ..ultalcrne l)\er 1l\~I..l'rncn\

mJhuld af ~lcn. dl delle gellcrelt er meget la\1 udcn
3clcnlIlrUf'.el. men 31 lntlh(llltel I..an n~c" belydeligl \eJ
ud..prnjlnmg af.,j sm3 mængtIer ...om <; lig III g ..clcn pr



ha. Effekt~n af disse mængder ulbpmjt~t har ,;æret lige
:,>a ,torc 'iom gødskning med 100 g pr. ha. d ..... !lo •• at de
har bragt :'>e1enindholdct op p:\ del ull:-.h.ed~ koncentr;:l·
tion:-.nivcau mellem 50 og 100 pph.

Resultaterne i 1976-77 \i"ier. at effekten pil I..crnens
indhold er :'>tør'lt ,'cd cn relali, :,>en !opTOJtning Resulta
terne fra 1977 viser tillige en foroget optagcbe dt~r

til~llling af sprellcmiddcl eller iblanding af et hor
monmlddcl. der og~ inrleholJer ~predemilldel

Utbprolltlillg af selell.
ReSUlllt' af forsøg 1975-77

\lU~pr.-

lld\p~t

t'cekn ppb·) ~ekn hkg ~~m~

~~ala i blgkernc pr hil

/975. 24 forsøg
Ubehandlet 19 39.3

5 g selen 5 51 0,5
IO g !lclen 5 80 0.8

/97fr77. gllS. 42/s.
Ubehandlet 13 38.2

5 g selen 4 41 .,.0.3
IOgsclen 4 "6 -c0.5
5 g selen 6 74 0.0

IO g selen 6 l I" 0.0

1977. 5 forsog
Ubehandlet J1 .&2.7
IO g selen+3 I
Herbanllx DP~t 4 95 1.7
IO g selen +
:-.predcmiddel 4 129 O.R
10g:,>c1en 4 77 -c0.1
3 I I !t.:rbami), OPM
og IO g ,clen -l ug 6 125 3.0
IO g 'iclen 6 118 1.1

\lLlI'.IUcudc

Udsprøjlflfllg af s('/('1I (1-13)

ppb ,ck"
h\.!!~e",e halm

h~lt "crn~

pr. ha
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~prel.lemiddcl, og at denne ringe mængde ligeledes har
bragl selenkoncenuaTionen i bygkernen op på et hen·
siglsmæs:,>igt niveau.

Saullue-ndrag.

Der har fra lamlbrug med ulet/problemer i Hillepro·
ti14/..tiulle" l'ærer interesse for ut /ldllyue resultaterne a/
di.~se forsog i praksis. Elldllu foreligger der dog ikke
godkendelse fra offelHlige myndigheder fil alll'e"delse af
sde" i tnarkbrugel. III'or/or lJer hidIiI ludler ikke er ble\'et
/omwlerer el selmsprøjtemiddd ril salg og ulll'el/{lel\·e i
praksis.

De gellnemførle forsog U1; Imdersøgelser giver imitJ·
lerlid ~"ill'el /odring~eksperler som myndigheder el rele·
lal/I grwuJJag for vurderillg af. om problemer i forbi"
delse med husd)rel/es ermuing med se/m bor loses n'd
forbedrillg af l1Iarkafgrodemes selel/indhold.

V. Kalk.

l. Forsøg med kalkmængder.
I efteråret 197h bIc\' der påbegyndt en række enh.:lc

kalk forsøg med det formal al belyse bct}dningen af
forskellig h.:alh.:tibtand saml kalh.:forbrug og behm for
h.:all..lilforsel under forskellige Jorbunds-. sædsl..ifte· og
gødskning!:>forhold.

Baggrunden for forM)gene er en fortsat diskussion om
det ønskværdige reakli{)n~lal~nivcau. I dteraret 1977
er for:,>øg!>opg<lvcn udvidct med yllerligerr.: et antal for
~ug. Forsøgene anlægges i <lImindelige sædskifter. hvor
dc søges gCllncmførl foreløbig i 6 tir.

Oer er ~()m I..alkningsmiddel 31l\entlt harpet jord·
hrug~kalk (skri ...ch.:riJt). og ... cd forsøgsanlæg er der ud·
tagcl en fællc!l JnrdprØ\c fra h... ert fors"gliled til bc
stemmel~e af tdSlUr. reaktion:'>tal og plantcnæring
.... toffer. H'crt år efter hn~1 udtages jordprØ\'cr til be
stcllll1leh.e af reaklionslal i Je enkelte fnr<;.øgslcd,

RC'iultatcrne af 15 for:-.ng. dcr blcv gennemført med
byg som 2. afgrmlc. er vist i følgende or~lilling sammen
med dc tils ....arende re..uhater i byg 1977.

Forsog med J..alJ..mængdi'r, kom (14-1)

Hg ..emt pr_ ha
Ih 1()l'>0g 1977 1~ forr,øg 1'178

I. ar ~ år

8 forsøg 1978
Ubchandlet 20 " 40.4.'.
2.:' g selcn 38 41 lU
15 g liclen -

:,>predemiddel 64 57 0.1
5.0 g ....c1en +

.... predcmiddel 107 81 0.2
:'.0 ~ ~dcn 5H 58 O.J l:h.alh.:et

.5 t kulsur I..alk
IO I kulliUf l"all..

47.2
0.0
0.2

47.0
U.7
0.7

I ItJ7l'1 er for..,lg....npga'en udndel med cn bcl} ....ning
af muhghcdcn for an\t'nJel~c al endnu mindre mæng
der ..clen cmJ 5 og IO g pr_ ha Ud....prujtningen er her
foreta~et pa lil3 ...lium 5--0. lig re ....ull.lICrnl· \ i,er. <.II tll
....a.-tmng ill ct spredcmiJdl'l til 21,~ g ~c1en pr. hil h:-lr hafl
fuldt ,t't god cffdd pOl ,clcm1pt<l~e1'L'n <;nm :' g uJcn

KaJl..tilfur~t.'Ien har kun haft en bc:'>I..edcn og usih.:l..er
Illllfljdcl<;e p:l b} gudb~ ltel i Je 1. f"rsle forsogsår.

I png er 2 af fur!>.ngenc gcnnemfort m~d bederoer
~orn for!>øg...... fgrmlc. og gellnclmnith:t af I alt 7 forsøg I
ht"lkroer I 1~77 .... 78 :'>~s I fnlgcndc opstilling.



rono}.: II/t'd J.alJ.mU'l/gt1er. r()('r (/45J
----

Ul..all..el
5 1 I..ubur 1..:111..

1111 I..ubur I..all..

• , \ f<>Nlg

h~g ~nm: pl. ha
7 fl'l<nIl1977-~1i

1l1o<1 lllr"uf

102.14
:!.h
:!.I

tOp' )

359
19
35

D9

ekstra for-.ng<;led. der til fores " ... ælstof efter den fnr~h:

fælle.:,pm\c ... anvisninger. An:tI~\Crc...u[taterne af 2
prmeudlagning umiddelbart før guthl..nlllg ~I.i11 "'JIll
Illcn med ;lIlal~ ...crc~uItJler fra en trl'dle prnvcudlag
iling i ~all1llige forsøgslcd ca. IO. milJ illl\Cndc ... til frem
tidig jU~lcnllg af "orrektions·, diagnmc-. udln I1l'prog
no,«:- og lerapimoddlcr.

ForH'8 "u'd gødsJ.ni"g eftf'r p/umeu"alut'T.
lu'('(/e (I·M)

Illfor...c1cn af kalI.. har hdlcr iHc i bederocrne haft
~ikkcr illJnydcl~c pd udby Il!.:!. De ~ll1tl rnerudb) Iler.
der cr opnacl I gClllll,'lllsnit. skylde<; oven-cJcnde tid I;'IlC
:Jf de :2 for~Clg i IlJ7S

RC3i.lI<,n~t;l1 RI
l I_ \Q:.,,,

dl(,1 hl'<'
l II j, 1"·1'\

~ ;ir

'" t'/lt'. JO forjog
(jrundglldel

50 \l i ka~

100 \l l "'il~
150 '\ I "'a...
:!(llJ '\ ika'>
(jl1(I~knillg efter plantcanal~ser

LSD

32.2
12.7
20..'\
:!J.7
:!5.'J
:!:!.I

2)1

Real.tinn~lallcllcdIer hø'" \'I<;cr en lilie og generel
..tlg.ning i o\\C;H1CI fra I Ill~, ar. hvilket I.an ~)")h,k!o Cl
for.. I.cIligt <tIllal for'oOg. 1 .... f:Jld er forskellen mellcm
ul.alkel og 1..<lII.ct ,Ifdcling l'll~ de :! ar, og de opnåede
reaktioll'"ha-\llIngcr er efta begge kalk mængder læl på
de eftcr tCllrcli ..k bcrcglllng foncntcJe "tiglllngcr i rc
al..liollslal1ene.

UI.all.cl
5 I kubur )..al)"

\O I I..ubur )...11)..

h.l
h.h
b.9

6.J
6.M
J.I Af udh)IlCre<;ultatcrne i opstillmgen fn'mgtlr det. al

dCI i gennclI1snit af <;amllige for!>øg har v:cret rcntabell
at anvendc op til 200 kg '.j pr. ha til h\ede i IlJ7~ Kun:!
af de It) for<;og har haft optimalt udh) tic \led ca 1"li 1..80

. Pluntcanal)scrn(.·.. resultater i 197X er ru gruIlJI.lg:lf
tidligere Imx,leilcr \urdcrcl lil et for la\1 I..\R·I .. tufheho\
19 af de IO for<;og. An\isningerne Iigger ..;\lede~ kun fra
ca (jO til 150 kg N pr. ha. O.\.s. al de p:'i grund la}!. af
forsøge nc 1 197~ og 1975 udarOcJdcde modeller og l~ær

Icrapilllodcllcr kræver en fortsat Juslermg.

VI. Gødskning på grundlag af
plantcanalyser.

J. Forsøg i vinterhvede.
I n længcre Mræl.kc... fONlg med cftergmhl.llIllg af

byg pt\ grundlag af I.emi<;l..c pl:lnleanaly!oer blev af... rut·
tct i 1977. Rl'~ult:llerne vi ...!e. at analy~ernc kan \lære et
egnel hJ;l'Ipl:middel til anvI .. ning af Cl cvenltH.:lt heho....
for l·ftl"g{llt~l..l\lng med et eller flere na:rillgs"tnffcr I
h\~

I 197~ og lY75 udf0rtc~ tillige forsøg i \intcrh\cJe
med det form;}1 at finde frem III modeller for \urdenng
af rc~u1t3terne for anal)~nng af unge h\'edcplantcr p:.'l
tilsvarendc m:'ide. som del er ~I..el i bH~.

I 197M er delle under"ogelsesarbcJde fort ...at i IO al·
mindeligc fON'g med sugendc mængder kalkammon·
~alpcter til h\lcdc. DIsse forsøg er udvidet med el ekslra
f<lrsøg ... leJ. hvor der kvæbtofgødes efter vurdering af
planteanalj~erne!oresultater. Dc for!ol..ellige data hertil I
cnl.ehfor<;øgcne er opført l tabelbilaget.

FnN'g:.planen fremg. r af tabeJopslillingcn, ug frem
gangsm~dcn har \lærel den. al konsulenterne ca lU.
apnl har udtagel en fæJle ..pm... e af unge hvcJeplantcr
pta forsogsarealct. Ca. I() dage ..enere er der udtaget cn
Il)' fælles plantcprnvc. hvorefter alle f(lr~øg~ledd{,lJcer
tilforl dc re~pcklive godning~mængder. inciush'c del

V II. Jordbundsundcrsøgelser.
Ar~CJdet med jordbundsundcr""g.cl~er.udfort l Dc

landokonoml<;kc !-oreninger. har i berclning..:.'Ircl 197x
\æH'1 af el belydeligl omfang. Re~lkll(Hl.-.(;tI~hc..lcm·
mcl~ernc er ~tegel lTled ~-500(l StI... ng dcr er foretaget
ca. J (J.()(I(I llere bC"lcmmdscr af fmforsyret;d og I..a
liulIltill cno i Je nærmest foreg~ende ar. Dc~uJl'n er der
udlaget cl "ligcnJe antal prøver IrI OCqcll1lllet..e af
magne.-.iumtar og kobbertal.

Dil incitamenlel til udtagmng af jmJprø\er til oe
!otemmel~c af real.tion~talofte \il \ære mi~lanke 0111. <lI

lordmm/na 1978, 011101

R, " ,. \1jtl (u,

Bornholm 191 I IH4h ISol6 'i 3
Loll.-bl~L 2K97 ::!:lU~~ :!KK~ Ilh~ JOO
Sjælland :!~211 195~:! 19647 In.'\~ .'XX
hn :!2~MI 10630 Imno HJI :!:!x
Ø~lj\lIand 3~762 .1J36:! J'\'\X2 :!967 2'\~~

~orJnll 37901 J~n~ '\~:!1x 5115(, 6J.'i 1
Ve<;tJ\lIand 3504J J06~~ ,'\CI6b9 ~530 :!.l71

----
Ilele lanJl'l 1635'17 133132 IJJ~7h 14:2:!9 IIJH5
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JordanolysuesllltulU 1978, procemlsk fordeling

() ()

I 2
4 12
8 15

17 J l)

20 18
15 IH
I() 7, ,
:; .'

13 l)

h lJ
24 J.'
34 2tl
20 13
8 (,

• 2I I
tl (I

() I
I I

2

Jordbund~reaklionen er for lav. glVcr de visle reak
tionstal i følgende opstilling næppe el repra:senl3livt
udlryk for landbrugsjordernes »kalklilsland«. Derimod
vil analYM:resultaterne for gødningstallene. der helt
overvejende stammer fra systematiske jordbundsun
dersøgeber af hele marker eller ejendomme, være no
genlunde repræsenlative for vore landbrugsjorder.
Gødningstallenes procentisle fordeling i de enkelte
landsdele kan derfor gjo,.·e el indtl)"k af godningstilstan
den i de forskellige egne.

Den procentiske fordeling af reaklionstallene l de
enkelte landsdele viser ingen sikre ændrmger indenfor
de seneste 5 år, hvor der har været anvendt den nye
metode til bestcmmelse af Rt. Procent jorder med
kalktrang cr dog i 1977-78 i de neste landsdele opgivet
noget lawre end i de tidligere år.

Fosforsyrelal1en~ har gennem en længere rrække
udvist en svag ..tigning i alle land~dele gennem en for
skydning af antal prøver i forskellige ni\oeauer. Vurdc
rel O\'er en 25·;\rig periode er fosfors)'retallene steget
bet)deligt l alle landsdele. i Jylland således med ca. 2
enheder. og på Øerne med ca. 2 111 Ft-enheder.

Kaliumtallene varierer en smule fra år til år. men
betragtelover en længere periode udviser kaliumtallcnc
ligesom fosfor~) retaIlene en væsentlig stigning i alle
landsdele. Stigningen har siden først j 50'erne været
godt 2 Kt-enheder i J)lIand. og 3---4 Kt-enheder på
øerne.

~1agne!l1Umtallene har været sligende gennem den
!leneste I 0-. rs periode i Jylland. Derimod viser magne
SIUmtallene på Sjælland en svag faldende tendens. og på
Lolland-ral ..tcr er der sket et markant fald i magnesi
umtallene siden midten af 60'erne. således at de tidU
gere store forskelle mellem landsdelene i jordernes
magnesiumtilstand nu er 'lcd at være udlignede.

Fn sammenligning af kobbertallene gennem de sidste
15 år vil>er cn stærk forbedring af de j)-sle jorders kob
bertll~tand. idel lobbertallene her er stcget med godt I
enhed siden begyndelsen af 60·erne. Delle er derimod
iUe tilfældet på øerne. hvor kobbertallene især i de
'>eneste ~r har vi!lt en faldende tendens med et relalivt
stort anlal knbberlal i grupperne under Cut t,9.
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RulWO/lstal

Fosforsyrt'tul
{l-1.9
2-3.9
.-5.9
fr7.9
8-9.9

10-11.9
12-13.9
1-1-15.9
16-17.9
18-19.9
20 og derm'er

Kaliwmal
0-1.9
2-3.9
-1-5.9
6-7.9
8-9.9

10-11.9
12-13.9
1-1-15.9
Ifr17.9
18-19.9
10 og derO\'er

\Iagllt''s/llnual
(~).9

1-1.9
1-~.\)

J-J.9
4--L9
5-5.9
fl-(I,Y
7-7.l)
~.9

1)-\).9

IH ug derover

"ohht'rllll
O-O.Y
1-1.4
2-2.4
J-:\.9
4---4.9
5-5.')
h-h.9
7 7.9
X h.9
Y-l).q

IH og lkrm er

Reaktionstal
Under 5.5
5.5-5.9
6.0-6.•
6.5-6.9
7.{l-7A
7.5 og derover
Med kalkuang
Uden kalktrang
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G. Frø- og industriafgrøder.
Af O. lue/.

Efter hmtmng af dl' enlo.c!!e for<;,~gskd er der udtaget
provcr hl \ andbcstemmcl ..c ..aml ell prø\c p:'l :! kg 111
proveren"mng og dnah~cnng Prmcudlagning. og ana
I~sering .. I.er dier n:gler udarbeJde I af Slat:-.frøkontrol
len. Fra Je enlo.elle for...ng foreligger således re~ultalcr

for renhed. sp,rcc\l\e og llld hold ,tf ukruJI. Lands
kantarel for PlanicOlvI har I Jc enkelte forsng beregnel
kg reni fro pr ha med del for den cnl..elte arl normale
vandindhold: I~ pet for Io.lllvcrfro, 1.1 pcl for græsfrø.

Den "'rrt' <,OOU11cr l 1'J77 var gun"llg for udlægsmar·
kerne. idet "'un få dæl..afgrodcr gi" I 1ep:. Den milde
nnler ~H,rcdc cn god o\cnlnlrmg, og udlægget stod
godt i apnl mJned. to.lcn ... armen lod ,>cnlc på sig. og
udlægget blc\ noget (r~ I..l..el af I..ulden. der hold I lil mIdt
I maj. h.. or tkt :)3l(C ind med krafllg .. arme og 'orke
indtil midi I Juni

Tørl..cn p:'h irkcdc de tIdlige arier. og delle gjaldt Især
engrapgræs med Cl udby ttc betydeligt under middel.
Nten engs\ingcl, Tods'lllgcl og alm. rapgræs bar ng..a
præg af Inrken med under normall udhytte lil folgl'. Dc
øvrige græsser gav ct middel· iii o"er rniddcludb) lic.
Den sene h"~l p:hirkcdc i<;:cr mdl..lm;crmarl..ernl', der
gav el lavere udbyuc end normalt.

Indmlriafgmdcrnc fik en meget d:\r1ig ..lari i den
kolde lll"j måned. og fJerc :-.tclkr er spiringen før...t he
gyndt dIer de fj bygl'r, der faldt ~id~t l maj. Vær!>! gilo.
det ud over v"lmue og ..cnnep. Jer gav væsentligl undcr
miJdcl uubyltc. Vårrap:-ell klaredc "l~ bedsl med el
overmiddcl udhyllC. modSal villlerrap"en. der lå under
normal ydelse. hvillo.el hl. ... :-.Io.yldcs angrcb <tf skulpe

""amp.
For 1(}7K foreligger rc'>u!tatcr "f 1-10 for!'øg gen

nemført i for!lIo.c11igc f",,,fgrnder I dl' lal1lJølo.onollliske
foreninger. Fur!løgclle er fordelt med folgenJe arll"l i

de "nføne "fgrotter

I\nl;al fOT""'g
t-IØ- t'd... lgel fOT

lll.h ..l~el PI~nld.e~l'lld~

Kloverfroarter
Græsfrnartcr
V~rrar"
Vinlerraps .
Valmue
Spinal

lall

~

I~

71
~

S
31

h

~6

9 pct. for \mler- ug \J.rra~ saml for gul sennep, b pet
for \ almuer og 10 pcl for o;pmat og rad i!>.

I. frøavl af hvidkløver.

H. Bor og Becline Iii h\ idldø\ er.

Becline er et amerikansk præparat. der angl\ e'> al
\irlo.e tiltrækkende på bcslOvcndc bier i I..lo\'er og lucer
nc, SQm herved gav øgede fmudh~ tier.

I ..anHtrl>eJlle med Slalcns Bia\lsforscg, Rmkilde. er
Jer I De samvirkende Lolland-Fal!>h:r!>ke Lamlboforc
Ilinger gennemførl forsøgene nr. 3U 1-1 og 3015. For
uden Beclmc indgar (lg~;1 Solubor i forsøgene. idel bor
tidligere har været anført al have bCI}dning for bc"lm'
ningen.

Ved optællinger i marken afarllal bier kunne dcr lkkl'
Io.on!ltatcrc .. nogen ,ikker fur!lkel mellem forsøgsledde
lIl', og der var heller ikke udhytlcmæ!l:-.ige u(hlag.

2. Frøavl af græsart er.
H. UdsRdsmæn~deraf og k"ltlstofgødning iii dæksÆd

for frøafgrøder.

Side l~75 er der udfort undersøgelser \"cdmrende
uclsædsmængder og Io.vælstofgndning lil dæl..sæd for
for""c1l1ge fmafgmdcr. og der foreligger I ~r rellulWler
fra -I forsøg, nr Jtl2~. 655. -106 og 1630, med hen
hold,>\!,> h\idlo.lo\er. alm. rajgræs og engs\ingel Re<;ul

taterne fremgar af f"lgende tabel
Den generelle udb)lte"llgning af dæksæd \·ed øgedc

ud..ædo;- og k\æl'lofmængder er ikke fremhersl..ende I

Jette 3rs fors.cg. hvor der er I..onslateret en simre eller
mmdre grad af lejesæd. I græsserne har de sligende
hæl"lOf- ug ud..æd!>mængder iUe p:n'trkct plamebesl
,mJcn. \tOdS31 l h\ldl..lmer. der i ~\'eJ delle :lro; fmo;"g
'-(1m l de IlIJligerc angi\ne undersngelser har fo"lel redu
ccre~ antal planter gan!>l..e \æsentligl

For alle arter gælder. al der il..ke er opnåel fmudh)I
ler \ed al øge I..\ælslof- og ud"æd"mængde. men der
imod el \i .. t udh}uelab. Del må derfor lilrådc!'> al an
vende moderall' udsæd~- og kvælslofmængder til da.'Io.
-.æd \cd udlægning af h\,jd"l",er. alm. rajgræc; og eng"

\'lIlgel.
Forsøgene nr. JOOS og 1016-1020 omhandler Cl:tb

lering af cngrapgræs med vinlef<;æd ~om dæbæd. Der
er anvend! fOfo;kel1ige ud~d!>l1længder af dæko;æd. fur·
..kdligc ræ""eafsl<lndc og s<lmlel eller delt godsl..ning af



142

Udstl'dsmallgder af og J...l'lrl.slOfgød";"g ,,/
dtl'J....sad for frøafs:røda (/ .JSJ

Udstl'dJmangder affm
Hndklon:r 'engrapgræs

hveden. Eflcrån.· og forår'itørkcn forårsagcdc, at cng
rapgræset4tblcnngcn I)'Hede~ meget dårligt "'ed lIenne
udlægsmclode.

b. Udsædsmængder af frø.

Siden l i)71 er der i Slagclsccgnens Landboforening
gcnncmføfl forsøg med fo~kel1ige utlsæd..mængder af
Il\'idkløvcr. tJlgrapgr~ ug rodwingel. Byg er anvcndt
som dæhæd. hvori virkningcn af to kvælstofrna.'ngder
er afprøvet. Mcd dClle ~rs dobbelt forsøg i 2. år.. eng
rapgræs afslutles forsøgene med f"lgende re,uilalcr

l"dl.-gdr
Kar r. hl,
k,~d l<tmt

c, Stigende mængder kvælstof til frøgræ~.

Efter planer ud~endl af Frøudvalgel er der i år gen
nemfnrt 4 forsøg med Sligende kvælstofmængder i alm.
r4tJgr.c.. og lIal. rajgræs, Enkeltre'iultatcr samt sorlsnav
nc fremgår af label 149 i lahelbilagel.

1975,."31 ,
eUlra

"normal
N

4 6 3 3
54.5 1.0 48.0 2,6

H~'idklo\'er

I 97!_7t> 1976
l forwg lir 81) nr,824

703 658 552 574
84 16 -i-62 95

-i-147 -i-45 -i-55 36
-i-175 -i-94 -i-144 -i- .lO

I. aroS f!lIgrapgrtl'S

11I7J.-i7 pm

,"""" " 1~2' N 141~

1194 1299 1042 990
-;-.21 -i-118 63 39
-i-1.1 .....62 103 81
-i-79 -i-105 -i-5 82

2. tIrs ell!:rapgræs

1974 7ft 1978
) f<)f)l/8 " 1014 " 101 S

1117 1145 1173 1021
..... 124 -i-83 +50 42

-i-IO -;-.32 -i-30 126
~64 -i-101 128 ,9

Byg med Ild/æg
1971_7~

J fOn;lIB
normal )1 N

1'< totn

Det slmstc udb)lIe af engrapgræs er i 1978 opnåel
ved dct ekstra I.væl"lOftilskud og ved en udsædsmængde
p~ 8 I.g pr. ha. Sammenholde!\ resultatct med tallene for
1974-7R er dcr iUl' opnåct ekstra udb)'lIt: ved al øge
udsæds· og !l.vælstnfmængderne.

I rod~vingcl viste undl'r\Øgelsemc i henholdwis en I.
og 2. tlrs mark. al8 kg frøog4 kg frøpT. ha varat anbefale.
Den d~tra kvælstofmængde har øget udb~llel i 1. og 2.
år. men ikke i 3. års mdsvingel.

Af hvidl.lo\'er bur dcr efler disse forsøg anvende~

1,5-2 !l.g fm pr. ha. og der er ingen betaling for dCI
ek ..tra kvælstof.

'.fN
h0i1,I!>ol.1

Kar f plan·
lthe~uond

41.7 9 1083
li.O 8 4

, 6.5 9 8, 12.4 7 -i-56

47.0 987
(1.7 ..;,.14~

21.&

3 3.5 8 +16
4 kg

4 1.3 8 +57
S kg

Ih kg

", ", 2 fs. '"
O 35,2 8 1029
O 2.7 8 ..... 69

2.9 S -i-3
6.8 43 .2 I..g

4 kg
Hg

Ih kg

Kar. fur

3 51.6 9 663
lejclked

3 2.5 9 ..... 22 hkg I.ernc

3 4,4 7 ~40

3 4.11 6 -i-53

", ~ f~ ", l 'd.-.z.j,
1k mzngdt

42.8 1(1 516
15 kg3,4 9 15 .H) kg
h.O kg

4.6 6 14 12.01.8
5.9 5 48

[ngs~ingcl

/ forsøg 1977-78
50 K til dæhæd:

90 kg udsæd
IgO kg uds.'l"t1

I 00 N lil dæksæd:
90 I..g utl<;æd

180 kg ud~d

Alm. rajgræs
1 fursøg 1977-78
50 :lili! dæl..~t1·

90 kg utl~d

180 kg ud...ætl

100 :II til t1æbæd:
90 kg ud...æd

180 I..g u(hæd

4 farsø!: 1975-78
50 N til dæbæL!:

90 I..g udsæd
180 kg udsæd

)00 N lil dæks"Td:
90 kg udsæd

180 kg ud.-.æd

7 forsøg /975-78
50 N lil dæl..~æd:

90 kg udsæd
l ~U kg udsæd

Ion N til dæksæd
90 kg udsæd

ISO kg udsæd

Ilvidkløver
2 forsøg /977-78
50 N til dæl.. ..ætl:
90 I..g ud!oa.'d

180 I..g ud-.æd

100 N til dæbæd:
90 I..g ud~d

180 kg ud".,d
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.\lIgl'/U/f' mtl'flxtit'r J..wf'I:'loj fil Jrog"l'~ (/49)

I-l\'til'mil' IIIIIIIIOIIIIIJ. (II-: J.alJ.III11I1101Hll/pl'lt'r
,,, Jrøgm'\

II r~nl tr,' pr kJ
Jim rdJllra-. ~Im r;aJ~rOl"

'l1.IIJ lIdlrg I!~l 11lJjtfZ'

", , f, .- ~ f, '" '"l'n. 1'11.1 7l'l ll,l~." 11,1""'_ ,~ IV-:"!! l'n"-~ ...

GnJg 599 616 H54 1115 12~6 1086
.tO ~ .:W:! 319 540 ~99 ~97 cK-l
~1I , h~~ 5xo 1lJ0:! 59) -no "I~

I::!O 1\ hil 65,"! IIIIJ hllJ JyJ 3x7
l hO , 5_W hl'i7 I 1-l5 71:\ .'!50 317

d. 1'1)dcndc Hllllllnmlik til frtfgn~:!'>.

Sidcn IIJ7h er der udfurt fnr<,.ng i fmgra: .. meJ et
;lll\anc('rcl nedl:l'ldnlng";\g~regal tIl n)th.:nde am
moniak. Som !!ellllelll .. llil ga\ kalkarnnl<Hl...aJpt:ler el
storre uJh)tte cmi dl" 111.. \arl'lllh.: k\'a:lslofmængdcr 1

nydenJe illllmolliak Fn .Ir...ag 111 den darligere effekt
kan ...hkle... Ul'lI leltere form fnr hanning. der udfure ...
\cd lledl:l'Idnmg.en al ammol1lak, Dcrfnr er dcr I ar
gCllIlClllfor! 2 fnr"'I'~ llJnl "'11 punl.lllt.'Jfa:JJer. h\or\eJ
har\'c\'lrkl1111gl'n ulld~a ..

3. A.I og omsætning af lII.rHrø 1977-7H.
Avlen InrcgM "cd Cl ..amilfhqde mellem Landbo- og

Ilu~man<hfurt'nill~crneo~ Dal1 ..I.e Landholnrcml1~cr..
Fmfnr~)nll1g. den lllrelteJil'~c'" <lo!! kdn af DL'"

I bcrl~tning'otlr(,l har der \ærel knap 5.000 'lku"c a\
tert'

Omsa'lllingen af nurkfrn ker \et! el "<.IlIl<lrbl'jdl'
mellem land hu- l'g hU~l1Iand lnrenillgerne og I·ællc...-
foreningt.'ll for Danmarb Brug lorcOlnger. dcr gellllelll
brugsforclllllgcrne og I andhu- og Jlu..manJ~furellill
gernes Frø~;'IIg. ~a'lger direkte lillandma:ndcne

Lokall er "'iln1<trheJdcl organi.,l'rel \cd ct f,dl<: ... ud
valg ned"'lI af hrug.. fllremngerne, lalldhtlfIJrl'1111lgl'lnl'
og hU~fllanJ ..flHl'l1ingl'flle i <lJllfilder. der llormal! <.l<l~k·

Iocr en landhl'forelllllg... \lrkctllllraJl' Delle ull\alg. 111
rellclægger ...alg"· og oph ... nlllg ...arhl·Jdcl lIlol'nftll dl'
enkl'ltl' omrader

SillgCI df rnarkfro har I 'lf\'lgll' ...æ ...on ilmtragl'll·'1 .'.~

mlll kg til ca 2X.hon k"l'lere over helt.' landel
UJo\er dc nfficicllc he ... lclllmc]..,l'r I.'f orn l'lnin!!\'Il al

markfm hu~ DL.r og 1·1) H ul1tlt.'rk lct ncd!.'ll
nævnte med I an<.lho- og I I ll ... rn'IIHt...foreIllng.erlll· ...

KOll1roludvalg :lflahc he ... tl'mmcl..er·
KnlltroJuJ\algel afwler med 1)1 I og I DB ... fm.

IH ill.c ..urler der optage... lil <.lvi ug "'llg, og h\lIkl'
anah.,ellll'lOder. Jt.'r .. kai gælde. (~\lm regel ,lrengl'rl'
kvalltet .. kra .. end lie otfkicltel

UJ .. alget modI ager de nlhl'lcllc 'JlI.I1~ ...er af .llle par
tier. h\'(lraf dcr ek..pl'Jl're... og. har I mrlgt \lJI~"Clldc

bdoJd.."r med hen"\ll Id kOlilrol meJ "'l'hkahcrnc ...
\ irl... ..(Jrnlu..d
Kontmlud.. algct kontnllkrer, oll der. 11\'1'< ~1;1",lmkllll

lmllen I henhnId III er"'I"llllllg""rJnil1gell I..llll ... talt:rer
c:r:!'>liJtning...pligl hH Cl ck ..pedcrel rlIarklropafll. udhe
lalc.. er..t"lnil1~ lil alle kuhere .. l parllel lef'otalllin~... 
beloh under 1511 kr. uJh!.'la1c... Jog Ik ke I

ForæJllng..arhejdet mcJ laI1l1hru~"'rlanll'r II1h:g,1 I

'iamarbcJdl: Illl'd Ihn ...k Planleforædhng. .. .. Der ar
bejde,; med fnrhcdnng af gr;t: ...mark"plantcr. fIIJlrugll'r.
grontfodcr øg indu"lrIplanter

~ Il B dn\t:r cn umlaIlCn(.!c Illf'l'dhng"'\lfk"'llllllinl
for I.ol.kenuncr pil hlf'<ug"'~dnnC"m~t II...fll, l ""'I.I.c
hjerg.

e. Andrl' for"lJg i frttgrwlo.

Slagebeegnem I,andhoforemng (lmhilndlt.'r fnNl
gene I(I~ I. 99N ug IO:!:! hCllhulJ..\i .. fjernel,;e af fm
gra:shalm...nrIer af engrapgr<l:'" "'anll cflerar..- og for·
ar..pl"Jning fm ..alling af Jæb..'l'o og h"ldklo\er

Pli for .."g...gi.trl.Jen Croothah cr Jt.'r udfør! I f, ... r...og nr
3~~D med ...olubm III mdktmer ~oluhur er uJhrdgt aJ
Ire gange. men lrn<h 1."1 la\l bonal er der Ikke oPll<lCl
merudh~lter \t:d hchdUJlll1gclI

H9S
539
7.13
'\YI
hl"

IH2
:'i J 4
:'iD
:'i 1.16
"Xli

l~ r~nl fr .... pr h.;a

Jim "I!:' II.ll,~ ..1m uJgT ...lJlg
nr \.1100. nr 'JIU

GrJg
hU' l n il

I ~1I l n..1
hll 1 ka,

I:!(J Ika ...

For alm. riljgra''' "Ildig )a den økonnml..kc græm.c: for
k"æl~lOftll"kud P;) ct I;]\t m.. cau I ilr I forhold lil gen·
nem:!'>nillel af de M for:!'>øg I 1'il74-7M. hvoreflcr de:l kan
anbefale.. al 8"dc med IOO-IJU kg hæl~lof pr ha. I
alm. rajgr....~ lidlig ...kal der ;Ibcnbart alnendes noget
mindrc k,,'æl:!'>wf. f.ek ... ca. If)O log pr ha. Af ila!. raJ
græt;-for"'8cne fremgar dCl, dl den ol.ollomiske græn..c
allerede er nåe1 ved dl' Hil kg ha:l..wf. men her m3 de
torn: i1r l,'gt.' .. i betraglnJllg. og del VII nok \'ære lilrade·
Iigl al g.1 op III \W-I 15 kg pr h... for al sikre udh~ItCI

under IHere lIonnale \Cjrfnrhold
I fONlgcnc 1555 o~ 1631 cr Jen ,amme pl;tn ::In\'Cmh

i eng..\ingcl. mcn med en deling af dcn :!'>IØn"tc mængde
k"æl ... lOf. dl'r hcr ";H l:!tJ kg I "'ledel for IhO kg. Der er
Ikke nuterel hel ..tlillg for al Jd..: I.\æl... tnff":1 l NO og ..lO
kg udbrag.t henhold"'''l'' l hcg) m.lcl"cl1 .11 april og. midt l

Illa.l

I alm. raJgræ.. llllhg har k.i1I....IlTlmon....'tlpctcr klarel "Ig
bedre end den nydende i1lllllloniak. meden~ det er
lllod.'4ll i den Sildige raJgra'.. \lillcrialcl er \deN :!'>Pln
kell. og yderligere ,Ifpn}\lllng er mld\l'nolg

.... Forsøg med illdustriaf~røder.

a. t'or'>tfg nu'd sorter af \ rraps.

Del "lIgenoc rap....lfc;11 har .. t1"dt. al d~'r l I'rlooi cr
udfori 44 I~... r...ng nll."d \.Irrap.....ofler h1r"'''gclll' er ud·
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lagt efter de nedennævnte 4 planer, hvor den erucasy
rerige Gulle indgår som målcsort. De øvrige Sarier i
planerne I og II er alle erucas)'refauigc, og Erglu har
desuden et lavl indhold af glucosinulater, d.v.s. al den
er såkaldt dobbelt-lav, hvilket også er gældende for
sorterne i planerne III og IV.

indhold, er der forskningsmæssigt sket en stor frem
gang. De nye sorter er fuldt så d)'rkningsværdige som
Gulle. og de dobbelt-lave typer med det beskedne ind
hold af g1uoosinulater må omfattes af særlig stor inter
esse. da skrå af disse sorter er mere velegnet til opfod
ring end skrå af de øvrige sorler.

Sorter af vårmps (15~J53) 5 års forsøg med sorter af vårrap~'

po.·t olie kg renI tr"
i lØfSlU! pr. ha

kg olie
pr. ha

Forholdstal for oheudb}ue
1974 1975 1976 1977 1978

Sorter af \';1I1crraps

pet olie" l toN. kg reni tre pr ha kg ohe pr. lY.
nI 703 nr. 70-1 nr 703 nr 704 nr 703 nr. 704

b. Forsøg med sorter af vinterraps.

l J978 er der udført 2 forsøg med sorter af vinlcrraps.
begge på et lavt udb) ueniveau.

Panler 46.1 44,2 1270 2064 533 830
Status 42,6 44,4 .;.76 258 +70 108
Quillta 42,5 46,9 229 650 47 328
Brink 42.9 43.~ 302 536 81 206
RalX>f:l 45.0 45.6 103 .;.106 29 .;.18

2083
284
320
120

k~ renI frø
",,,,

43,0
43.5
43,J
43,0

pct.ohr
11I1Ir5101

Forsøg "r. Ifl94
4 kg
~ kg

12 kg
16 kg

Gulle. . . . . . . ... . 100 100 100 100 100
Erglu ......... 89 89 82 88 83
Haplona 89 84 95 84
Olga 94 92 82
Orpalc 87 92
Gulliver 103 102
Brutor. 95 102
Olivia 95 95
Chri'it.a 86 90

De eruca~}refalligesorter har i år ghcl lige så Slort el
udb) tte 'om eller mere end Panter. modsal sidste rs
forsøg. Brinl. er med for første gang og tegner sig for et
pænt udbytte i forhold til Panter. men især bemærkes de
bc=tyddige merudb)'lter hos Quinla samt den høje
olieprocCllt i forsøg nr. 70..1.

c. Forsøg mcd udsædsmængder af vårraps.

Forsøgene med udsædsmængder af vårrap~ er udført
gennem nogle år, og sidste års plan med en reduceret
ud~d..mængde er forbat i 1978.. men der foreligger
kun resultater fra I forloØg.

Udsll'dsmll'"gtla af ~'årraps

Af resultalerne i plan I og II fremgår del. at flere af
de eurcas)'fcfaltige sorter har klaret sig godt i f<lThold til
målesorten. og for Gulliver og Brntor gælder, at de h<lr
givet et større udbytte end Gulle både med hens)'n til
frø og I.g olie pr. ha. Sarierne Orpale, Olivia og Chri~la

må også påkalde sig dyrkningsinteresse trods deres no
get lavere olieindhold.

Indenfor de dobbeh-Iavc ~orler i planernt: III og IV
har de n}e sorter klaret sig bedre end den hidtil <ln
vendte Erglu Dette gælder især Mar}', men ogs~ de to
svaløfsorter og Line, hvor den sidste udmærker sig \-cd
et forholdsvist h'·)jt olieindhold.

l følgende tabel er angivet resultaterne fra en
5-årig forsøgsperiode. hvor Gulle er sat til forholdstal
let 100.

På baggrund af det korte åremål. der har været til
r&dighed til udvikling af nye sorter. som kan opfylde
kravene til interventionsreglerne om et lav I erueasyrc-

Plall I, 21 forsøg
GuDe 44,5 2693 1091
Erglu ...... 43,1 .;.399 .;.191
Haplona .... 41,8 .;.285 .;.175
Olga ...... 41,8 .;.140 .;.120
Orpale .. 41,4 .;.62 .;.100
Gulliver . 43.2 137 22
LSD 120

Plan II, 7 forsøg
Gulle 44.8 2834 1155
BrulOr 42.8 193 24
Olivia 42.6 .;.18 .;.63
Sv. 723489 41.1 .;.227 .;.180
Chrisla ....... 42.0 ~12~ .;.119

LSD ............. 215

Plall III, 8 forsøg
GuJle .......... 44.8 2908 1186
Erglu 42.6 .;.419 +221
Mar)' . 42,8 .;.61 .;.77
Line 43,9 .;.160 .;.88
Sv. 751516 43.1 .;.111 .;.89

LSD 140

Plan IV, 8 !tmøg
Gulle .. 43,0 2516 985
Erglu 42.3 .;.361 + 155
DP 724175 41.1 ~200 ~119

DP 941175 41.9 ~225 .;.111
Sv. 751502 42,1 ~139 .;.74
LSD 193
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Tnx.b del :.pinl..le materiale må der i bcU3&lnlng af de
tidligere. rs undersogeIser anbefales en udsædsmængde
på 8-10 I..g vårraps pr. ha.

sammenhgnel meJ gelln~m!>niltelaf resultaterne fra de
tidligere undersogeiser.

Som konklusion af de mange forsøg kan det anbcf,,
le~ al give 150-180 kg k.. æl:.lof pr. ha lil vårraps

d. Såtider fur " naps og -r)'bs.

Meu ur\ sigte al belyse mulighederne for al kunne
anvende cn tidligt hlormlrende rap~ eller rybs på et sent
s~liehpunkt er der udlagl l forsøg med de to cl.lnadi... kc
..mtcr. dels fcmer rap:. og dels CandIe rybs. Candie
udmærl..cr :.lg \cd. foruden al være tidligt blomsirende.
ng...å al han- gule. t)lHhl..allede fro med et Iræstofind
hold pj ca del hahc af rapsfrø...

Begg.e arier er dobbelt-Ia.. e.

f. nor ug l11ugnesium lil "'inter- og ...Arraps.

De :.iJste to år!> forsøg med bor og lllagn~siul1l lil
v::'lrraps er i ~r udvidet med 17 for...øg ')aml 2 for\llg i
, inlerraps.

I 1977 hle' der opnatl belydelige merudbytter \cd
lI!forsel af de to godnlllger. :-.Joget tilsvarende kan Ikke
konstatc=res i år. og !>om del fremgår af neden:.t.lcnde
label. er de opnaede merullb)t1er ~dcl"il bc'ikedne. 
I~r i vårraps

Samler for l'tlrraps og -nbJ.
S_dam I ~J J. Il Q S. lJl 2~ S Hor og mllglleHlII1l til raps (155)

t a:,~~e'
Il III

pc. olle
IINSlO/

~1I reni lIll
~ h.

For.wg lir. 2573-2575
Ergluraps " I ~ ~ '1~ \ol ;:7 ~ ny 111 lU

To,",crraps )11 s " DY l;: ti ~7 ti :n 9

Cand1c-
f}bs lU" '" ;:) 8 ;:\ ti ~\ fl "

Villferraps
2 forsog 1978
a Ubehandlel
b. J kg bor (B)
c 2kgbor(B)
d IO kg magnc\ium (:-'lg)
e. 2 I..g B + III kg Mg

42.5
42.1
42.3
4:!.O
4 J.R

2079
32
74

224
(95

Sligt'n",' mO'fI.I:tla J..au,.ammIUlstJll't'll'r
III "arrops (J 5-1)

e. Sligende mængder kvæl~lof lil ~l\rrllps.

Sitlel1 1973 l'r Jer uJført 82 fur.."g mcd ~llgcl1Je

mængder kalkammon ...alpcter lil \~rraps Resuhalcrne
af imJe\ærende :'tfs .l fnr",g er I lH:,dcn ... l, ende labcl

Grundgodel 44.3 2Hi2 1795
60 '<"j H7 JS2 368
90 :-.r 42,9 {,(,S 52M

120 N 42.2 fl24 629
150;-J .l 1.6 MIS 709
180 N .lIA h66 750

Del u:.lahile host\cJr har pa\lrket ta.'r..l..ctu.hpunklet l
forhold lll ...karlægningen. men lrods del 'plnkle maleri·
Olle peger resultalet dog i rC=lning af. al Je lidligl blolTl
:.trende I)per har ogel udb)lIet ,~d den ..cnc -..atid l
forhold III Erglu. Yderligere undersogeher er n"tln:n
dlg~ fur al kunne anbefale ud:.åning af \Ie omhandlede
l}per p:l "realer. h\t)r ..en ..aning er pakra-,el

I'HlI 19711 1<,111>--111
17 rUl.'l'llt 17 ro,w~ 1_' """'l{

Vdrraps
a. UhehallJlt:1 4J.2 2549 24S3
b. I kg bor (B) 4J.3 +16 "<. 2 kg bor (B) 4J.3 1J 54
d 1<1 kg Mg 4J.H 50 SJ
c. 2 kg B+

IH kg ~tg (HO) (25)

l'" l"'rm~g

Dc sma IIlcrudh~tier. \-arrar>" kan 'ilo) Ide... n~n' for
hold. SaleJe:. bor \Cjrligct lages l beuaglnlllg. 11Iel ue
lan: temperaturer l maj. og Jen Jermed følgende darh
gc planlccrabll'ring. dtcrfulgtcs af en mcg~l varm Juni
måned. Det killl have p:'lvirkcl g01Jningsoptagcl..en l ne
gativ relmng. Idet hegge godninger er uJsproJlel ptl c.t
lO cm høje plant~r. 1"}'cre udcnl<lIld..ke unJcr.."gcber
t~dc=r på. at i h\cTl fald bør bor udbringes ,æ...ellthgl
tidligere I 'æk'I\a.'\OIl~1l (or al !>ikre Jen fulde \irklllng
Ved bedommclscn af resultaterne bør ng...å det hUJe
udb~lleni\cau lages I bClragtlllng_ I enkcllrcsuitalcrne
kan der Ikke knn lalcre:. nogen fasl linje mellem Jor-
dens bor - re ...pckt magnc'iiumindhold ug dt:' (Jpniinlc
ud b) Iler efter godning~tilforslcll

I de ~ for""g l '1lIIerrap!> htlr Illerudb) tll:~rnc "':l'ret
mere i o\crcn<;,tellllllcl<iOc med de anfurtc bort al l lahel·
bilaget, ngderer i\ær kOI1")laleret Cl belyJeligt mcrudhy t IC
ved tilførsel af m:tgnc.,iulI1.

Forsøgene hm fort ..ællc og e'cntuclt kOlllhirll',e.,
meJ god:.kningslid... pun"lcr

2016
452

+175

25U2
+3R

+10..17

~g ,ent f,ø 1'" ha
I Il III

~! reni fm pi h.:I
.$ /,"""g 1;;: f,,,,,,,,~

IQ7l'. l'r~ -:"

2839
+55S

+ 1343

.." .. l ,'lIe , Ulf\IOf

J fCOf'!oOg
1971i

43,] 43,4
.Hl,? 41.2
40,041.9

I"t "t,c 1 10')luf
l Il 11/

42,..t
40,7
40,1

Erglu
Tem-er
Cl.Iodlc
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Sidste års undersøgelser med sligende magnesium
mængdcr til v~rraps cr fortsal i 1978 efler følgcnde plan
og med de viste re~u[laler.

Bekæmpflse af ukrudt i hvidkløver

k~r. ror kaJ". for kS renI frI'
ukrudt kamille pr. ha

Magnesium til"årmps.
Plan:
a. GrundgødcI
b. 20 kg Mg i kicscril uustrøel ved såning
c. IO kg Mg i kicscril udstrøcI ved såning
d. IO kg Mg i magncsium!\ulfat udsprøjtcl
c. 5 kg Mg i magnesiumsulfat udsprøjtcl

pet ohe l lur~lOf kg renI hø pl. ha
nr. 18J4 nr IIB5 nr 1597 or. 11134 "' IR35 nr 1597
ud. bol 2 kg bor ud.oor 2 kl! bor

a. 39,4 38.9 42.6 2790 2777 1991
b. 39.5 38.2 42,2 II +05 +55
c. 39.8 38.9 42,4 313 n 21
d. 39,6 39.2 42,7 248 02 +01
c. 39.8 39.1 42,4 356 205 +9

Forsøg 'Ir. 1024
a. Ubehandlet. 8 616
b. PLK-Vondopal. 15 kg 7 -:-44
c. Basagran 480, 3 I 7 -:-24
d. Basagran 480, 2 I. 2 gange 6 3

2 forsøg /977-78 If, 2 fs.

Ubehandlcl 8 381
PLK-Vandopal, 15 kg. 7 +25
Basagran 480. 3 I . 7 +4

5 forsøg J976-78 3. "Ubehandlct 9 10 360
Basagran 480. 3 I .. 8 6 +72

U/..rudrsbekæmpelst' i h~'id- og rødk/Øl'U

Under Ringsll'degflt'lfs L(lfI(lboforellillg er prøvet en
cflcrårsbchandling af kløvcrfmafgrøder med Lcgumex
M. Re~ultaterne af 2 forsøg ses i opstillingen.

Effekten overfor ukrudt - ~pccieh storkenæb - var
bedre og merudbyucrne større, hvor Legumcx M an
vendtes om efteråret, end hvor den almindelige forårs
anvendclse fandt sted.

Ubehandlet 11 499 19 547
Legumex M 5 l

[0/10-77 32 IO 17
Legumcx M 8 I
10/10-77 2 45 4 19
Legulllex M l l l
JO/IO -77 3 73 2 41
Lcgulllex M 8 I

5i5 -78 15 20 7 +17

RmJllø\er
h lir 2(151

slOrkcI~b kS renI
pI :'jO mJ frø pr ha

HYldklll"er
!S. nr. 21>50

SlOrkcllleb kg reni
pI ~o m' fllll pr hil

PLK· Vondopal viste ens ukrudtscffekt. og begge mid
Icr reducerede udb~t1et en ~mule. Bedst effekt viste 2
behandlinger med 2 I Basagran 480. Karakter for
ukrudt blev nedbragt fra 8 i ubehandlel til 6, uden at
udbytlct blcv bcrørt.

Den delte Basagran-bchandling synes al være mere
~kån~()m mud kløveren. og forsøgene hermed bør
fortsættes.

J 5 forsøg over 3 år har behandling med 3 I Basagran
4HO betydcl cn svag reduktion af ukrudtsmængden. En
lidt større reduktion af kamille-mængden er blevet up
nået. men samtidig cr udbyttet blevet neusal med ca. 20
pe.:l.

H.. Ukrudt i bælgplanter.

I kløvcrfrøafgr"'der volder ukrudl:-.artt'f :-,Oll1 agergå
scurt og kamille ofte problemer, og bekæmpelsen kan
værc vanskelig. I 1978 er gennemført l forsøg under
S/agelseeg"ens Landboforening med bekæmpelse af
ukrudt i hvid kløver. Resultatet heraf ses i opstillingen.

Forsøgsled b, c og d er alle behandlet. når kløvercn
var i vækst og ca. 8 cm høj. og led d er behandlet igen
ca. 8 dage senere. Forsøgel i 1978 blev behandlet 31.
maj og 6. juni.

Behandling med 3 I Basagran 480 og med 15 kg

g_ UDstmetodcr i varraps_

Sidste års forsøg med høslmctodcr i vårra~ er furtsat
i år med fon.øg nr. 751. 752 og 3885. Ocr er prø\'ct
med sårlægning og tærskning i forhold tillærskning på
fod samt Reglone-behandling på skårlægningstids
punktet. Endvidere direkte tærskning henholdsvis I og
2 uger senere end ved normal tærskning Illed det formål
al få en bedre viden om frøspildels ~tørrt'l~e. De~\'ærre

mcdførte det u:-.tadigc høst vejr. at de IO ~idste tærsknin
ger måtlc udføres på samme lid. hvorfor delle års re
!>ultater kun kan bel~se metoden og ikke et cventuelt
frøspild ved sen tærSkning. Som sid~le år gav ~kårlægning

og direkte tærskning ca. samllle udbytte. hvorimod
Reglone-hehandlingen har medført el ikke ubetydcligt
udbyuefaid.

Det beskedne materiale bekræfter Sidste års under
søgelser, idel der er opnået de bed~te resultater ved at
urJsprøjte magnesiumsulfat i en mængde på 5 kg pr. ha,
der gav sanune udbytte som IO kg udMrøct.

Af Hans Kri.Ht'llsetl og /-I. E/bl'k Pnlerst'n

5. Sygdomme, skadedyr og ukrudt i frø- og
induslriafgrøder.



Under Syd_~JælJu"ds Plarlt('uvlslUll'lllg er i hvidklovcr
udfør! ct forsøg, nr. 2009. med ukrudtsbekæmpelse.
Reglone er anvendt på 3 tidspunklcr. i novcmber. de·
ccmbcr og mart ... men.. Legumex M og Basagran 480 er
amendl i maj Rcsultatct ses af 0pslillingen.
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Bekæmpelse af meldug i f'lIgrapgræs

Klltaltrl
fOl lI: reni hø

mt'ldllg pr hil

1 forsøg /978
Ukrutlf!Jbekæmpf.'!se i III'idkIO\'er Ubehandlct S 1200

Calixin, eflcnh, 0,75 I 4 42
Forsøg Ilr. 2009 tg frø pr ha C3lixin, eflcrår og forår, U.75 l . 2 127

Svovl, ,so pet. forår, 55 ~g .. 2 118

UbdlanLllet 753 C'alixin, forår. 0.75 l 2 145

RegJonc J5/1 I 77 2.0 I +44
21 forsøg /975-7f:JRcglollc 5/12 77 1.0 I +5

Rcglonc 1()!3 7~ 2,0 I 16 Ubehandlet 7 1024

Lcgumex M 1~/5 78 8,0 I +72 Calixin, efterår, 0,75 I . 7 3R

Ba..agran 480 18/5 78 3.0 I 0-61 Calixin. efterår og forår. 0.75 I 2 99
Svovl. 80 PCI.. forår, 5,5 kg 3 65
Calixin. forår, 0.75 I 2 7R

Der er ikke optalt ukrudl i areb I"b. men del oplyses.
at effekten i 1978 var beskcden. h\ilkct svarer til de
rcsullaler. som er opnået eftcr nogenlundc sammc plan
i 1976 og i 1977.

Udb)'ltet er kun svagt p \irJ..et i årcts forsøg. Også
delte svarer til erfaringerne fra de to foregående år.

I to år cr målt effenirJ.."illg i e"grapgræs efler de
udførte ~projtninger i h\ idkI0\"cr. Virkningen eftcr
forsøget. M)m blev anlagl i 1976-77 bringcs i opstillin.
gen.

I:jfervirklling i engrupgrll'.\" effn h\'ldJ../ol"er

Forsøg nr. 2010
pct. cn~ng l~ frø
rapgr 11m pr. ha

Ubchandh::l 1,8 773
RegJonc 17/11 70 . 2,0 I 0.3 0-11
Rcglonc 9/2 77 . 2.0 l 0.9 0-71
Reglonc 9/3 77 . 2.01 2.3 0-50
Lcgumex M 1615 77 B.O I 0,7 -:-12
Basagntn 4RO 11577 3.01 0.7 0-64

Behandlingen med Rcglonc i mart:- har iJ..J..e nedbragl
mængden af enårig rapgJæ!l.

Alle behandlingcr har påVIrket udb) Ilel i ncdadgå·
ende rClning. Resuhalet svarer III del. som hlev opn<let i
1977. hvor eftervirkning efler et lils\o'arendc forsøg fra
1976 blev mål!.

b, S)'gdomme og skaded)'r i frøgræs.

I efteråret 1974 påbegyndtes en forsøgsrække med
bekæmpelse af meldug i cngrapgræ~ lTled dels cfterArs·
og dcls fon'lrsan\'endelsc. 2 forsøg, ilT. 1009 og IO l O. er
gennemført i 1978, og rcsullatcrne bringes i opstillin·
gen.

I årets forsøg er dcn slør<;te redm:ering af meldugka
rakteren, som er givet omkring l. juni. opnåel ved for·
årsbehandling, og de målte merudbytter svarer godt
hertil.

Ovcr fire !ir er gennemført 21 forsøg. Eflerårsbe·
handlingen medforer ikke nogcn nedsætlclse af karaJ..-

tcrerne for meldug. mens forårsbehandling nedbringer
kara"teren fra 7 i ubehandlct til 2-3. I gennemsnit af de
21 fursog ga\ en efterårsanvendclsc af Calixin 38 J..E
fro. en forårsanvendel ..c gav 78 kg frø. mens cn bc·
handling på begge tidspunklcr gav 99 kg frø. En for:'!rs·
bchandling med SVO\ l h<Jr gi\oct omlrent samme effckt
mod mcldug og omtrenl "amme merudb}tte !>Om Ca
lixin.

Kun i Cl af de fire år har efterårsbehandlingen givct ct
større merudb)ltc cnd for~rsbehandling.

De gennemførte for.H'g viser, af en god me/tiflgbl'
kælltpd.~e på engrapgræs ko" opmb med siJl·eI Cafixin
som svovl. I de fleste år har ('II fordrssprøjtllillg givet l/ri
bed!!'/c rt'stlllll/.

Siden 1974 er LIer. bl.a. under Slage/sccgl/cm Lam!·
bofore"illg. udført forsøg med I og 2 sprøjtninger med
maneb og maneb + parathion i fmgrres. J 1978 er gen·
nemfoTl 4 forsog i engrapgræs - nr. 999. 1001.2917 ug
2918 og 3 forsøg i rødsvingcl - nr. 1003. 1005 og
1007, Resultaterne heraf bringes tillige med et sam·
mendrag af 5 års forsøg i opstillingen på næ"lc side.

I :'trels fOf<;0g i engrapgræ.. har der kun været !\\'age
meldugangreb. I genncmsnit opn s intel mcrudb}'ltc for
hehandling med maneb. men maneb + parathion ga\
sm:' po'iilivc ud..lag efter ..Avel I som 2 behandlinger. I
gennemsnit af 13 forsøg ovcr 5 år gav I manehsprøjl·
ning intet merudbytte. mens 2 behandlinger øgede ud
byttet mcd ea. 2 pcl.

Sprøjtning med maneb + paralhion forøgede udbyt
tet med 5-8 pet.

Mcldugkaraktcren ændrcs ikke af behandlingerne.
I årers røds\'ingel·forsøg fandlc" intet melLlugangreh.

og udb}t1et er kun påvirket ~vagt. I gennemsnit af tj

forMlg (lver 5 år gav 2 behandlinger med mancb et mcr·
udbyttc på ca, 4 pet.. mens udslagene for de ",'rige
behandlinger \ar mindrc.

I to for..og i engrapgræs. nr. 2919 ug 2920. er spmjtl't
I og 2 gange 'l\'ovl og svovl + parathion. Der forekom
ine meldug eller skaded)r i for~gel. I det cnc forsøg
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Bekæmpe/se af meldug og skadedyr
i frøgræs

Bekæmpelse af meldug og skadedyr til frøgræs

Sprøjte_
dato

Karakter
f~

mddu&

Kg rent
r..

pr. hlll

5.prejte.
dato

karakler
f~

meldug '.leDI IfØ

pr. ha

gav I svovl·behandling positivt uti..lag, mens 2 behand·
linger påvirkede udbyttct ncgativt.

I IO forsøg. or. 1180 og 1181. i røds\ingel er be·
handlet:; gange med Ba)'leton 250 EC og med Bayic·
tun 250 EC + Sumithion 50.

Resultaterne ses af opstillingen. Efter alle behandlin
ger cr h",tct pæne merudhyncr pa ca. III pc!.

l 1978 cr undcr SlageJseegllf?ns Landboforening gen
nemført 3 forsøg i rødsvingel- nr. 1004, 1006 og 1008
- og 2 forwg i engrapgræs - nr. J000 og 1002 med l og
2 behandlingcr mcd Bayleton 250 EC og med Baj'lcton
250 EC + parathion. Resultaterne heraf scs sammen
med Torsøgsplanen i opstillingen.

Der har kun \ærel s\'age meldugangreb. og ud~lagene

for behandlingen er små.

o
I SIS O

1515 O
1SIS, 2515 O

I SIS, 2515 O

O
I SIS O

1515 O
ISIS. 2515 O

1515,2515 O
e. Ukrudt i frøgræs,

l ital. rajgræs er gennemført 1 forsøg med bckæm·
pclse af ukrudt. Fuglegræs, tvetand og ærenpris har
været dominerende i forsøget. Resultalet fremgår af
opslillingen på næste side.

Alle præparater har givct en ret dårlig effekt. og alle
midler har resulteret i udbyuenedgange.

I to forsøg i 1977 med hybrid rajgræs og ita!. rajgræs
gav præparaterne samme ret dårlige ukrudtseffekt, men
alligevelopnåedes pæne merudbytler.

Røt/svingel
3 forsøg 1978
Ubehandlet . . . . . . . . . . . . . . . O 1273
Bayleton 250 EC. 0,5 I . 1715 O +28
Bayleton 250 EC +

parathion, 0,5 I + 1,0 I . 1715 O II
Bayleton 250 EC. 0.5 I ... 2/6 O 48
Bayleton 250 EC +

parathion, 0,5 I + 1,0 I 2/6 O 31
Bayleton 250 EC +

parathion. 0.5 I + 1.0 I ... 17/6.2/6 O +9

E"grapgrlrs
2 forsøg 1978
Ubehandlet. 21258
Bayleton 250 EC, 0.5 I . 17/5 +10
Bayleton 250 EC +

parathion, 0,5 1 + 1.0 I . 17/5 O IO
Bayleton 250 EC. 0.5 I . 2/6 O +8
Bayleton 250 EC -:-

paralhion, 0.5 I + 1,0 I. 2/6 O O
Baylcton 250 EC +

parathion, 0.5 l + 1,0 1.. 17/5.2/6 O +52

Rødsl'iflge/
2 forsøg 1978
Ubehandlet 1048
Bayle!on 250 EC" O,S I 2215, 7/6 88
Baylcton 250 EC, 0.5 l +

+ Sumithion 50. 1,0 I . 22/5. 716 84
BlIylcton 250 EC, 0,5 l ... 7/6. 16/6 73
Baylcton 250 EC 0,5 l +

+ Sumilhion 50 1,0 I 7/6, 1616 139

Bekæmpelse af enårig rapgræs i engrapgræs er fortsat
I 1978 med 2 forsøg. nr. 1012 og 1013. Resultaterne
heraf samt af 22 forsøg over 4 år ses i opstillingen.

Alm. rapgræs er ikke fundet. og enårig rapgræs er
kun fundet i beskeden mængde i årets forsøg. Merud
b~ tte er høstet eftcr Tribunil og Sinbar, mens Reglone
+ Lissapol har nedsat udbyttet.

I gennemsnit af 22 forsøg over 4 år fås en god reduk·
tion af de uønskcdc rapgræsser. Reglone·behandlingen
har også i disse fon.øg medført en udbytlereduktion.

962
-:-12

17
+3

29

875
O

~9

21

75

23

18
46

+IR
I

14

1045
+7

1250
+32

2
2

2
2

2

o
l

o

1515

1515
1515.2515

1515

1515
I SIS. 2515

1515,2515

Engrapgras
4 forsøg /978
Ubehandlet .
Maneb. 2,5 kg .
Maneb + parathion.

2,5 kg+I,OI
Maneb. 2.5 kg ..
Maneb + parathion.

2.5 kg + 1.0 I ... ISIS. 2515

Rødsvinge/.
3 [o"og 1978
Ubehandlet ...
Maneb, 2.5 kg
Mancb + parathjon.

2,5kg+I,01 ....
Maneb, 2,5 kg
Mancb + parathion,

2,5 kg+ 1,0 I

9 forsøg 1974-78
Ubehandlet
Maneb, 2,5 kg
Maneb + parathion,

2,5 kg+ 1,0 I ..
Maneb. 2,5 kg
Maneb + parathion.

2,5 kg+ 1.0 I ..

13 [omg 1974-78
Ubehandlet
Mancb, 2.5 kg
Mancb + paralhion.

2.5 kg+ 1.0 I
Mancb, 2.5 kg
Maneb + paralhion.

2,5 kg+I,OI



8t'J...ælllpdse af uknuJr i frøgræs

Anlal ukrudl~
ptanfrr pr nl'

k. rrnl fri!
pr. ha
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Bekæmpdjf! af spifdkofll i [røgræs.

Anral Kar. fOl kg rrnl
hvedesuA pl&nlebest !lil

p'. ml JUILI pr h"

llc:n~iglenmed bekæmpelse af em'lrig og alm. rapgræ..
er al få en kvaliTCI$forbcdring af frø\'arcn. således al
ccrtifikaT og EF-lilskud kan opnås. Delle tilskud er
bctingcl af. at dcr i fr",varen af engrapgræ::. max. rinde~

J pet. fm af enårig eller alm. rapgra.-... rih.kuddct UdgM
ea. 1.50 kr. pr. kg frø.

2 [orsog /978
Ubehandlet U U,2 925
Tribunil. 3.5 kg . U U.I 3U
Sinbar, 0.5 kg U 0.2 24
Reglone. J,) I + Lissapol . U U.I + J 20

22 [or.\·. /975-78 I:; r~ !l h !! fs

UbchalH.l1el , . . . . . . . . . . . . U.6 3.0 1015
Tribunil. 3.5 kg .. U.3 (JA 37
Sinbar. 0.5 kg U.2 UA 23
Reglonc. 2.5 l + Lissapol . 0.1 O.l) +0.1

t:fft'rårsbeJ...ælltpelse af enårig rapgræs
i e"grapgræs

1101. rajgræ~'

For.wg lir. 057
Ubehandlel
DLG M-propacid, 3,0 kg
Faneron 500 FW + M-pro-

pional NAB. 2,0 1+2,0 I
Faneron 50 WP. J.O kg.
Lindingcr Cumni K. 3.h J

Hcrbalon li20. 3.5 l

74
33

25
17
24
37

pel, :11m
rupgr~i

fm'·are

per tn~lI~

npgl"lll:' I

fTl"arr

1799
+15

+24
+24l)

+91
+208

kg lenI

'm
pr. ha

Røds'IIingel
2 forsøg 1978
Ubehandlet 20 IO 635
TCA. 1.5 kg 19/9. II 8 +33
TCA. 3.0 kg 19/9. 4 9 55
TCA. 1..1 kg 111110 5 9 IO
TCA. 3.11 kg I III \(1 U IO 9
Dinoseb 50, 3.0 J II I 2 14 9 -;-·H
Dinoscb 50, 6.0 J 1/12 8 IO + 123
Reglone, 2.0 I II J 2 3 4 +221
TCA. 3.0 kg 19/~ ;

Dinoscb 50, 3,0 I I fl2 4 III -;-32

E"grapgræ~'

2 forsøg 1978
UbeharH..IIet 135 IO 305
TCA. \,5 kg 19/9. n 9 -;- 16
TCA. 3.0 kg 19/9. 14 ~ 53
TCA. \,5 kg 1U110 22 lil 62
TCA. 3.\1 kg 10110 O IO R9
Dinoscb 50. 3.0 J 1/12 RI R (in
Dinoscb 50. 6.0 J 1/12 49 R 41
Reglonc. 2.0 l 1/12 4 4 +99
TCA. 3.U kg 1~/9 +

Dinoscb, 50. 3,0 I II J 2 . 4 IO 50

noseb 50 og Rcglone I. dcccmbcr samt en komhination
af TCA og Dinoscb 5U.

Bed~t effekt er opnået af TeA anvendt JO. utkober,
3 kg har bekæmpet alle hvcdcplanlcr. l rødsvingcl gav
bekæmpelsen intel Olt'rudb)ue. men~ der i cngwpgræ!>
høslcdcs cl hCI~dcligt mcrudbyltc.

Reglone har givel en god bekæmpelse af hvedcplan
ICrn(', men s<lmlidig er udb~llet påvirket negativt.

Dinoseo 50 gav lidt for~kelJige rcsultaler i de 2
græs<;cr.

Forsøgenc forl~æl1e~ i 1979.

A/nl Trihu"i/ og Sif/bor er det mIlligt at lled,l'll'lte ind
holdt'l af huJrig rapgræs og alm. rapgræs i ellgrapgræs.
Begge midler bor Ild.\·IJrf'jll!S i sids/(' hafl'dd af .\t'{Ju'm
bero

Tid/igere tirj furso8 har l'ist, at ,,,d:J1'ingel og C'flgsl'itl
gel er b/n'et skadet s/ærkt \'ed OIll·f'fI(/eI.~e af Sinhar og

Rt'glollc'.

nt.:kæmpd~cn af ~pildkorn i fml;.ra:~ er Pfl1VCI i nen:
forsøg i 1"J78. I opstillingen bruge<; resultaterne af 2
forsøg i røll::.vingcl. lir. 2923 og 2924. saml 2 for~0g i
cngrapgræ... nr, 2921 og 2922. lldfml undcr Ol' I'a/lll'ir
kendc' Lolland- Falsterske Ltuu/boforl'nin!:t'r.

I aJle 4 forsog er forfruglcn hvcde. Der er anvendl 2
doseringer af TCA. 1.5 kg og 3.0 kg. p~ totidspunklcr,
19. septcmber og IO. oktober. D~ ..udell t'"r prøvet Di-

I 2 forsøg i rodwingel. nr. 1182 og II S3, udførl i
Langelands landøk. Forening. cr spildkorn SØgl bl'
kæmpcl med TCA. Op:-ti1lingen på næste side viscr re
sultaternc.

TCA er alln:mlt l 3 doser 3. ol<tober 1977.
I forsøg nr, IlS2 "ar forfrugtcn hvede. og TCA har

reducerel 3l1wJ1et af hvede~trå væsentligt uden at ncd·
sætte udbyttct.

I forsøg nr. J 183 var forfrugtcn rug. Der er ikke op·
lait ~pildkornplanter. men TeA-anvcndelsen har
medføn megel bClydeligc udbyttcstigninger.

I forsøg nr. 1184 cr prøvet TCA, Nortron og 1I0e
23408 i rødsvingel lil bekæmpelse af spildkorn af hyg.
Sprøjtning er udførl 5. oktober. og TeA og nr.-præpa
ralet har nedsat udb)-ttct 3-5 pet.. mens Nortron har
k()~tc( 60 pet. af udoY!lCI.
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8t'k{~mpel5c uf spilt/kom I frøgrtl'_\

1'1 ha
IllC~ 1183

Rødsl'iJlgd
2 forsøg / C)7<~

Ubehandlet
rCA. 2 kg 3; lU
TeA,4 kg 31 III
TeA. 6 kg J'W

Am~l

hH'lJ("~IJ;l

pI m'
Illi~

J(IO)

15
121

12

663
In
306
260

I rap:-. volder J..orsb/omstref ukrudt - agersennep.
ager\..."1 og gul sennep - tIl lider en del problemer. idel
de Oe..te ukrudtsmidler. der tåles ar rap~n, ~amtidig er
uden crrekt mod andre korsblomstrede planter.

En :-.prøjtning med bhhten, som regel lo kg i ·wa I
vanel pr. ha, d.v.s. en.J pct opløsning, er gennem mange
år brugt mod korsblomMret ukrudt.

I 197~ er gennemrørt 5 forsøg i vårrap.. med anven·
delse ar blåsten. 3 af 5 forsøg er udført dtcr samme
plan. ug rc.. ultaterne heraf ",es i opstillingen.

8('J..æmpf'/St" uf J..()r~bluI1lSlre(uJ..rmll
I Hirrups (J 56)

d. Vkrudl i "ArTOps.

I 1978 er der gennemførl I (or,"ug med ukrudbhekæm
pelse i \'aTTilp" med Tok c :!5 øg forskelligc Las
so-blandinger Forsøgsplan o~ re~uhat("r rrl.'mgar af
oJhlillingcn

Et Il)t ,æblreguleringsllIidtJel til b~g. Terpa!. er pro
"et til l'tFkftrt>gulnmg l frøgrtl'f I Cl cnkclt forwg. nr.
299~.

I hundcgnt·.. l"r an\'endt 4 og n 1 -I crpal pr. ha ud
sprøjtet 18. maj. !itrålængdcn er forkortel fr(l l10 cm lil
ca. 75 cm. Udhyttel er forøge I 1l11.:t1 14 pc!. dter 4 I ug
med 24 pct. dlcr h I Terpal. Terpat er endnu ikke mar
kedsført.

Resullatel er intcre""ant. og ~derligerc afprøvning
bm ske s.'hel i hundegræs som j andre frogræsser.

I aret'" ror..ug var Jer \...un en hq;ra:n ..el mængde
ukrudt. MI planter pr. rn!. ho... cd~agdig fuglegræs og
pileurt. L.l ....o u~ blandingerne med La..",n er udbragt
lige efter ,aning. men.. 1o\... f. :!'i er ud.. pmJtct, da rap
sen slod med 21mblade Las!lo + Kerb ... iS\(.' den bedste
ukrudt!>Cffdt. men", La~",o alene 'ar lhl.rlig"l i dette
for"Øg. Udh)ltet pjvir\...es kun med ,m,l og u,ikre ud
slag.

12 rON'g i 1'J7fl-77. hvor Tok E 25 anvendte", meJ
5.0 l, viste I.<I"SO og Tok f" 25 omlrenl ..ammc effekt
mod u\...rUlJll.'l og på uJb~ 1Ie1.

/leJ..æmpe/se af ukmdr i J'(lrralH

AnIa! planltr pI m'
~",,"l ~nJtl rap:> P" "u~rudl u~rudl lr.ol>t>1 Itnl

ullUlJl "~o
i rlll~~lt pl_ h~

", : f... 2 f~ ) h ) f~

3 f()no~ /978
a L:bchandlet 182 2Y 31Y .j.~ 2133
h. BI:\"len,8 kg I2t'! 2Y 353 :U 51Y
c Olj<;ten. 16 \...g Y~ 25 3~6 I.~ 575
d Blasten. ~ kg ...

k()g'ii~I\' ... kg 131 I~ ~I~ 3,01 ~86

c. H1~'iilcn. ~ kg +
kug..alt. g kg 115 :2 J:": 3 3,0 555

Dl'r er i alle ~h;:IIlJlingcr am,endt 400 I vand pr. ha.
S<lnl1idig er del i 2 forsøgslcd afprøvet. 0111 tilsætning af
atm. :-.alt påvirker cffekten af blå'!'ten. Der er prøvet
henholdsvis ~ + 4 kg og H + H kg af blåstcn og kogsalt.
Kog..alt ko..ter kun lidi, og !>årremt en erstrttning af blå
sien med salt ikke påvirkcr effekten. kan udgiften til en
SpTUJtlung omlrent halveres.

Dc..'r har "æret IIC kor:-.hlnmstrede uhudl:-.plaOler pr.
m! I gennemsnit af de 3 rOf'0g. Bedst cffl.'kt \ i..cr 10 \...g
bhhtc..'n i leJ c. som har haheret antallet. mens de ø"rige
hchandlmgcr lemcdc l 15-1:\0 planter ['Ir. m!. Frøva·
ren er dier høst anal)",en.'1 for indhold af kNsblom·
!<otrede ukrudl~,rHl. I uhehandlet fandtes ..U~ pcl.. som
rcdUl'crcs Iii ca. 3,0 pet. i lcd b, d og e. I lcd e randte~

I,H pet .. godl svarende til det la"c..te antal \...ur:.blom·
"fredc u\...rudtsplanler dier !<oprøjlning.

Alk behandlinger har rc ..ulleret i bel~dclige merud
b~ tier p'l ca. 15 pcl

I 2. af de 3 ror<;ug. r.. nr 257~ og 2579, er der l et
d ..lra rorsogslcd sprøJtel ~ gange med 16 kg bl3sIen
med C.1. 8 dage~ mellemrum. Der er opn;')et en lidt
hl.'dre effekt mod dct \...nr ..hlnmstrede ukrudt end efter
cn hehandling med 16 \...g blaqen. ~1crudb)lierne ....ar af
!taml11e slOrrel!tc.

B1a ..ten kmlede i 1975 ca ,) \...r. pr. kg.
rnr..øgene bør fortsætTes.

... , Itn,,..
$It ha

W35
154
132

2662
~y

~23

:!2
..:,.).7

150
2.'
1.1

Am~l

u~luJhplanlt.

pI m'

2 forsøg 1<J7&-77
Ubehandlct
Las....o. 4.01 .
Tok E '25. 5.0 I

Forsøg Il' ·1-44
Ubehandlel hl{

Lasso. ~.1I I 50
Lasso + Kerh. J.O I + 1.5 \...2 ~ I
Lasso + Carhct'lnH~X. J.n I .+ J,O kg 27
Tok E 25 ...1,0 I .\1



c. Ukrudt i "almuer.

1978 er udført Cl forsøg med bekæmpelse af ukruJt
i valmuer. Resultalet heraf bringes !lalllmen med resul
talerne af 13 forsog i 1976-77 i opstillingcn overfor.

Forsøgsplanen er ændret lidt i 11)7M. Reglone er i lcd
b amcndt 2 gangc. del~ når valmuerne stod med 2
løvblade og dcls samtidig med led c. d ug e. !>om aile
behandleJes på Jet tidspunkt. hvor valmuerne stod med
4-6 lovbladc. Dcr var -J dage mellem de to bchand
lingstidspunklcr.

De tu bclHlnJlinger har ikke {orbedret ukrudlseffck
len, men udbyllct er tibyneladcll(jc rcJucerct lidt Illere
cnd efter I Rcglone-bchandling.

Tnk E 25 cr anvcndt meJ 6.0 I i ;'Irets forsøg Illod 1::,0
t i de 2 tidligere k

A~ul()x + rncchlorprop er prøvet med 6,U l mod
5.0 I i dc to tidligere år, og i årets for~"g har blanJingen
givet den bedste effe~1 og dct størstc mcrudbytte.

I gennemsnit af 13 f01"'>080 i 1970-77 (,b lIleruJb) tter
po'14-6 pct., Illen de 13 forsøg dækker m'cr bet)deligc
ud!l\'ing for alle midler.

Det m fortsat konslatercs, at valmuer er en afgrøJe.
h,'ori det er van.. ~c1igt at forctage kemisk ukrudlsbe
kæmpelsc.

For!o(lgcl1c bør forts.'l'!tes
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8ekll'mpel~l' uf /lÅ.mdf i mimIler

pcl u r\ldl ..n131 L8 rent, uLrudlspl f",
fH,~ar", pl. m' '" h.

For~øg fir. 115.J
a. Ubeham.llet. ......... 4.6 "I 98~

b. Reglone, 1.0 I + 2.U I 5.2 ~O ·Q6
c. Reglonc. 2,0 I 2,lJ 25 ",7
d. Tok E 25. 6.0 1 3.3 21 34
c. ASlllox + mechlor-

prop. 6,0 I . 2.8 17 I(JO

J3 Fmøg J976-77 IO jnr~",jl. 11 fm",!: IJ f.... r~l!:

Ub~hanJlet 37,2 73 742
RcglollC. ~,O I 22,6 2~ ~5

Tok E 15. 8.0 l . 21.7 ~3 31
A!oulox + mechlor-

pmp, 5,0 I 16.1 32 33

I furdf1~w.ende afsnit er omtalt en række ,proJlcnml
ler. t dcn eftcrfølgende up'ililling er midlerne placeret
alfabelisk efter handelsnavn eller fm'i"gsnummcr. ug
den;,~ Ind huld af ,irksonu slof er anfør1.

.\lidler am'ellllr i fro ug 1I/(lu~Jri(lfgroder

A~ulox

Da:"lgran 480
Baylclon 25U EC .
B/asIen .
Caiixill
DLG M-propacid.
Faneron 50 WP .
Fanemn 500 F\V
Herbalnn tt20 .
HOE 23~80

h.erb .
La"M> ...
Legumex ~I

Lindinger Combi K
'\-'-propional NAB
~ortron

PLK-Vondopal .
RcgJonc
Sinbar .. . .
Sumi!hion 50
lerpal

Tol.. E 15
Tribunil

a~ularn

bl'llla.lOll
lriadimcfon
kobbersulfat
tridcmorph
1.-1-1) + Illcehlorprop
brornophcnm:im
bromophenoxim
dichlorpiwlins)rc + \1CPA + dichlorprop
dichlofub-meth, I
prop) ..arllld .
alachlur
~lcrD

f\tCPA + 2.4-)) + dichlorprop
Illcclllorprop
cthofumesat
DNOe + ncburon - propham
diqlltll·dlhromid
lerbadl
fClIltrulhioll
rncpiqllal-chlorid + c!hc"hun
nitrofcn
met h:l hen7! hia7LJ ron
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H. Specialafgrøder.
Af O. luel.

l det følgende afsnit fremgår resultaterne af delte års
27 forsøg med specialafgrøder udført i de landøkono
miske foreninger. Forsøgenes fordeling på arter frem
går af følgende opstilling:

Antal (orsøg

kvælstoffct ved såning og rcsten ad flere gange efter
fremspiring, og cndelig hcle den prøvede kvælstof
mængde udbragt ad flere gange efter fremspiring. Re
sultaterne fremgår af nedenstående oversigt. De prøve-

De/l k.vælstof ril grønsager

h~g tto.-eder pr. ha
2 forsøg 5 (OfS0g 7 forsøg

1977 1978 1977-7R

MagnesilIm til hvidkr1/ (/57)

1. Forsøg med magnesium.
Sidste års forsøg med 2 mængder magnesium til spe

cialafgrøder er fortsat med 5 forsøg i år. Gødningen er
udslrøet i form af kieserit og resultaterne fremgår af
følgende opstilling.

Hvidkål ...
Rødkål.
Gulerod .
Rødbede
Løg .............•.
Porre _.
Asie .
Selleri .
Konservesærl .

1all

6
I
4
3
4
4
I
2
2

27

Led
nings..,

Rødbeder
Forsøg lir. 1072
a. Grdg. 0,7
b. 200 N

v. sån. 0.8
c. 100 N v.

såning +
lOa N cft.
fremspir. 0,7

d. 200 N elI.
fremspir. 0,8

2 forsøg /977-78
a. Ordg. 0.7-1,0
b. 200 N

v. sån. 0,8-1,5
c. 100 N v.

såning +
100 N eft.

fremspir. 0,7-1,3
d. 200 N cft.

fremspir. 0,8-1,3

,"ed
fr~m

spiring

190

75

I] 5

180

300

185

269

275

1000 planter pr. ha
3 uger I. ~va-

efter !itet
fremspi. ved

ring læst

193 45

87 O

124 8

140 IS

296

224

274

260

lalt
"d
bo"

217

73

127

158

De opnåede merudbyller er forholdsvis lave. men
ifølge enkeltresuhatcrnc i label 157 i tabelbilagel er der
også regi:-'Ireret pæne magnesiumliJl i alle forsøgene.
Trods dette er der betaling for tilførsel af de 50 kg
magncsium, hvilkct svarer lil 313 kg kicseril pr. ha.

2. Delt kvælstof lil grønsager.
Forsøgene med delt kvælstof til grønsager er fonsat

på amJel år i rød heder og gulerødder. [ følge forsøgs
planen er den prøvede kvælstofrnængde udbragt dels på
en gang i forbindelse med såning. del.. med halvdelen af

Ubchandlet
50 kg magnesium

100 kg magnesium

929
51
74

663
19
26

739
28
40

Gulerødder
Forsøg nr. 1073
a. Grdg. 1,4 409
b. 200 N v.stin. 2,5 356
c. 100 N v.

såning +
100 N elI.
fremspir. 1,6 380

d. 200 N efl.
fremspir. 1,3 417

2 forsøg /977-78
a. Grdg. 1.4-1,~ 370
b. 200 N

v. sån. 25-2,0 222
c. 100 N v.

såning +
IOU N cft.
fremspir. 1.6-1.8 289

d. 200 N cft.
fremspir. 1,3-1,4 365

361
298

299

343

351

183

219

271

88
76

58

83

400
348

308

367



de kvælSlofmængder er afpasset i forhold lil de i
prahis allvendte

Kun i gulerødder er der ~kel en !ltigning i lednings
taIJel, men for bc!!ge afgrøder cr der regi'ilrerel et fald i
pianielal m:\h ved fremspiring. h\or der cr IIIfml
kvælslof før s:1ning. I rødbeder markerer planlefaldel
sig krafligt I anlal I. kvalitet ved høst, idet den samlede
kvæl~toflllængdegivet ved såning har medført, at ingen
planler har l..ullllet betegnes som I. kvalitet. FOrl>Ogel
MJm helhed anl)der. al gødning.,,\..raften \ar af en s. dan
størrcl'iC.•11 der iHe har været behuv for kvælslofiii·
f,,~1 III hH;=rkcn rod beder eller gulerødder

3. Placering af kvælstof.
I\led dCI siglc at kunne udbringe hæhttlffel lil

grun...agcr p<1 tn gang for fremspirmg uden at påvlfkc
spiringen er lier ulifort forsøg med placering af hælo;tof
gødningen i porrer. b'lderøddcr og hvidkål. Gødningen
blcv ncdbragt :-,amtidig med såningen i en afstand af ca.
5 cm fra .... rækkcn og 6-8 cm under frøet. Rc ... ullaterne
fremgår af folgende tabel.

Placerins af J..1·æiJlof fil grOllsager (158)

1000 p1all1C'r pi' 1111
-e:d frem. 3 UllC'f dl(r I hahl(I

Splrlllg frC'lll)pmll~ ,C'J hlt\\

Porrer
1 forsog 1978 :? fs :? f.

l "
Grundg,n!cl 232 294 11.)9

50 N placcret 244 246 149
150 N placeret 212 :!13 III

Gulerttdder
I fOr!iog 1978
Grundgodct 411 376 73

50 1\' placeret 407 353 7H
150 N placerel 363 249 5~

HvidUI
I furjog 1978
Grundgodct 172 17() c
100 N placerel 146 147 Ic
JOU N placcrct 196 178 2J

/\lcd undtagel ...e af hvidkål. hmr der er opnjct gode
re'ultalcr \cd placcflngen. har fremgang~maden lUe
"1,,1 "ig egnet. men malerialet er for ltpin\..clt til en enl>
dig \c]ledning. h"orfor forsøgene bor fort ...ællc.

'farltng lIT 1735 er l"PK-godning udbragt III kepalog
del ... ved uthtmning før s~ning og del~ ved placering.
Del Slorste udhylle er upntJet vcd placeringen af ltanune
mængde godning.

4. Flydende ammoniak til rød- og hvidk~1.

Baggrunden for di~se undersøgelo;er. der blcv indlcde
...d~te år. er at fegi ... tferc fl)dcnde ammoniak ... iru.lO)·
delse p~ frem",plringen i forhold til virkning af kalkam-
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monsalpcter, dcr l følgc nu afsluttede forsøg kan hæm
me fremspiringen med op lil 50 pet. Endvidere er der
interesse for al under...oge ammoniakkens betydning for
ho"edhalllctcn. Den anvendle plan saml for~ogsrc

sultaler frcmg.h af følgcnde opslilling:

Flydemle ammOll;aJ.. og J..alkammonsalpl'f(·r
Iii rodJuU og hllidkdl

Tilførej od 2 gange
Plan: H?d sdl/irlg Ul/der læJ..su?fI
a. 125Nifla og 125Nikas
b. 125Nikas og 125Nikas
c. S3 N I n.a. og 167Nikas
d. S3Nika, og 167Nikas

3 forsog 1977-78 t(1(10 plaJllC'1 rr ru
J ugtl dltr l ~Hli\tl

ltdlllllplal ~C'd f,,:m,pu flC'Ill"J''' ~C'J ml'l

< ,< < x

:i <. :i
,

- < " _x "
_ 00

-~" ;~
,-

;,~ ;:~
,

~"::;: c~ c;: ::~ ...,~

a 2.0 ~.I 66 77 71 79 20 ~9

b. I.S ~.O 7c b5 77 b7 ~() ~H

c. ~.l l.~ 75 1'10 79 Hu ~n c7
d. 2.0 2.(1 b4 b9 711 bH ~() cH

Sidste <irs resull<ller med en ~torre spireh;cml1lng (lf
kalkammnn'illpeler end af flydende ammonia\.. fremgår
iHc af delte års umlcNlgebcr. h,,'or der ikke SC~ nogcn
forskel mcllem de to gødninger. Delle må tibkrivcl>
,irets ~peciellc vejrforhold. ,om ~andsynligvi~ ng...a har
påvirket hovedkvalitelen, der er ens for dt: IO behand
linger. Del ~pinkle maleriale bør udbygge.. med nere
under!>0gelser

5. Bekæmpelse af meldug i asieagurker.
I 1973 ble ..' for~øgt:ne med bckæmpelse af meldug

indledt på baggrunli af t:n uli endt fællesplan. I de en-
kelte år er der foretaget ud kiftning af de afpmvedl"
kemikalier med det ... igte at fa dlerpro"et aktuellc præ·
parater.

I år er der klin gennemfort I forsøg (nr. 1491) og
desværre rTll,..d llugh.· usikre udb)'ltt'tal. De afprm'cdl"
l..el11ikalicr~ effekt overfor meldug antyder. al BA·
YLETO;..;' F og EL 22 har "æret lige so'\ gode I :1r !lom l

1977. Der har end .. idere været en god virkning af MI·
DOl S\"OVl-TliIRA~1E\llJLSIO:-l

6. Bekæmpelse af løggr~skim,"el.

Furltøgenc med bck;cmpcl ..e af luggråskimmcl blcv
p.ibeg)ndt i 1975. ug af ornsl~cnde upsliI1l11g rrem·
går de opnåede rc~ullaterupgjort \'cd udtagmng fra la
ger den tn. februar.

Sprøjtemidlerne er udbragt strak<; efler løgene...
frcmspiring. og ~Olll liet fremgar. findes dcr i dag ud·
mærkede præparaler lil bdæmpelsc af lien ofte odc
læggende ..killlmelsvamp.
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h~! w,! pT ha ~h~r lallln~

I0g lall ll'g ulkn grhllnl
pet !rå·
sku·nm....l nr 173,1 hf-; nr liB "'f~

d llJ': \q7g lln~·711 197/1 \97~_7g

Ubehandl. 17.3 340 390 2~2 345
Pomarsol.

7.5 kg 8.9 "'7 -:-:! 21 12
'1 ceto,

DeJd"C· ) J.7 -;.-39 .... :!:! R
Benlale.
1.0 kg ;.; ~IO "'; J; 12
Deruo;a1.
1.0 ~g 10,3 :!J ;J

·)·I~CI(l4(1n 1.lIli 191~o! I'Fh

I rødbeder har der i~r ,'ærel udslag for anvendelse af
Orthcne udbragl i 3000 I vand pr. ha, men på grund af
det s\-age angreb "ar merudh}"ltel ikke nær af samme
slOrrcl~c ...nm i 1977. Forscgsleddet med de 3000 I "anli
er medtagel for e\-cllluelt at kunne belyse værdien af sa
Slor en vandmængde vcd udsprøjtning af kemikaliet.
Rc~u1tatcrnc i porrer må anse!> for al være for
usikre lil al tjene sum grundlag for en vejledning. Yder·
!igere undcr'iøgclser er påkrævet.

8. Bekæmpelse al ukrudt i konservesærter.
Efter den fælles plan udsendl sid-ae ~r er der i 1978

gennemfort I forsøg med bekæmpelse af ukrudt i kon
scr...c~rt('r.

lIe/...(l'lIIpdSt' af tlJ..r/ul/ i kOfl.\en'/'Ml!ru:r

Dcr er udført en orienterende udb)ttcbcfoolenullclse j

Vydall'-parccllcrnc i forhold lil ubehandlet. og der bIc\'
oho;erverel Cl jUe ubetytleligt merudbytte ved behand
lingen

MeJ undt<.lgel~e af PLK·Vondopal er midlerne de
...amme <;om sidste 3r Vondopal har hafl den dårligsle
u~rudlM'ffekt l>3rnlidjg med en nedgang I udb~tlet. De
0' rige midler har og'iå i år 'æret yderst effekti\-'e over
for ukrudtet. men med knap S4l store merudbytter som i
1977

I ror~{1gct mdgik også en afprøvning af nemalode
rræpar;l(Cl V~t1ale L. og ~om dCI ses af følgende opstil
ling har dl'l påvirke I anlal Tylcnchorhynchus/Mcrlinius
og Pral~ lenehus ganskc bctydeligt.

Do_cnna u~flldl<plnn'~r Illjt !trier
pr ha pr ml

P' '"

FUr!>"J:.: 'If /493
Ubehandlet 171 47.8
Bladcx 1.0 kg 5:! 1.5
PLK·Vondopal 15.0 ~g 102 "'1.R
Arc!lI ;.0 I 71 3.6
B<Nlgran 4KU J.O I 51 0.8

3 {onøg 11./77-78
Uhehandlel 102 49.4
DI<tdex 2.11 kg 24 6.3
Arctil 4.0 I J5 4.2
Ba"a~rall ~RO 3.0 I 35 4.~

790
250

JUli
1115:'

Antal tant' 01l!tl
Jlf Il",d

T~L \lcrl P'Jahl

IO I

~nng

~ h.

Forsog nr, 1-193
Uhchandlct
V~datc I

DO'ienng hlg mdh~,lder pr Ila
pr Ila l:llt lkl;~ IIngT~llne

Rødbeder
fonog lir. 25h
Uhchandlel .... ~32 780
Paralhion 35 .. :!.O II) -:- l ~ 15
f'exion EC ~O J.O Il) -:-:!9 "_J

Orlhene 75 WP 1.:!5 kg l ) "'9 41
Orthene 75 WP L~5 I-g!) ;J 93
3000 I \-and ~I~ "'8

4 forsøg /977-78
Ubehandlet 711 3R3
Parathi011 35 . ~.o Il) -;. I~ :!23
Nexioll EC' 40 3.0 Il) ~ 6 280
Orthene 75 WP 1.25 kg l ) 5 2RO
Drthene 75 \vr 1.25 ~g') }~ }19

"forsog /976-78
Ubehandlet 677 290
ParalhulO 35 . l.O P) 19 1%
Drthene 75 \\ P I.~:" I-g 'l J9 338
Poner

IlN~' pøu~r

forsog lir, N':J.J
P' '"

Ubehandlet. .. IR~

Parathiun 35 .. 1.0 Il) n
Nexioll EC 40 3.0 1') "'3
Orthcne 75 WP 1.25 kg') 15
Orthene 75 WP 1.25 kg1 ) -;.-5
3uno 1vand l;

Il I jllll I "and ~J I ]UOC) l _and

7. Bekæmpelse al knopormc.
Uglclarverne. de stH.aldlc kllopormc. har oplr<"tdl

ondartet de ,idste Ire år. hvorfor der i 1976 blev indledt
forsøg med kemisk bekæmpelse af skadedyret. Som
meren 1978 var ikke gumli~ fi)( I-nopormene. der I-ne
ver Inrre vejrforhold i flY'eliden og inden lanens be
gyndende ud\- ikling. Derfor ble\- del et forsøgsmæssigt
dårligl år med noget !'t\- ingende ud... lilg. Spm}tnmgerne
er foretaget på baggrund af o~lillede fangsIfælder. Re
sultaterne af bekæmpelsen fremgar af følgende opstil
ling:

BeJ..æmpl'isC' {lf klwporml' I rmJhnJl'f 0l-: porrer (J 5CJ)
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UJ..rtUllsbeJ..æmprJst> i po,r"r

Forsøg nr. J49!
a. Ramrod +

CIPC ~ kg+~ I ~7 220 1tJ0 32
b.Soma+

Lironion 5 kg 21> 21~ 101> ~O

c. Som a +
Probc 2 kg IO 220 102 3~

d. som a+
TOlril 2.5 I 15 206 96 36

9. Bekæmpelse af ukrudt i løg og porrer.
I løg og porrer er del af ~Ior inlCrC!iSC al kunne bc·

kæmpe det !\.ene uk.rulh. d .....s. den ukrudlsmængdc, der
indfinder sig efter de alm. jordmidlers virkningstid.
Derfor er der udsendt en fællesplan, der omhandler
midler. som kan an\'cndc~ efter Ramrod + Cire. Plan
og resultater ses nedenfor.

l)~rlR'

pr ha

Ukrudl~

plJlnlcr
I'r m'

IJdb}lIc. hlS porrtr pr h~

I l' 11 k1 \rag

Ocr er desværre I..un gennem føn det her fremlagte
f()r~"g. men 'om angivet har i~ær Probc virket Io.rafligt
reducereJe p~ ukrudtet. uden al UCt er gitcl ud over
hw.tuuhylll'1 ilf purrer.

IO. Andre forsøg.
Ud o\er de her nævnte er der udfml 3 for~og (2102.

1101 ug 1103) I Lammcfjorden Forsogene omhandler
hcnhold<;\'i<; "mier i gulerudJer. ,orter i ~epaløg og bc
~æmpelse af ncmalooer i gulerødder. l fmMJgel med løg
indgår der II ...urter. og heraf ~kal især H)duro. H~gru.

Il)pcr og tnormu'i fremhæve ... for dere~ hOJe udb)llcr.
Undt'r Arhu~ amlS lando~onomiskc Selskab t'r der

gcnnemforl .2 fm"'g (810 og 811) med bor lill..nold·
"elleri. Der er inlet udslag for behandlingen.
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I. Kartoffeldyrkning
Af N. Møller Erikstn.

I. Sortsforsøg. Sortsforsøg med indltstrikurtofler (160)

a. InduslrikarloOer.

I 1978 er der i samarbejde med Dc danske Kartof
felmelsfabrikkers Forsogs- og Fremavlsudvalg gen
nemført 17 sortsforsøg med industrikartoner. Diancita.
Amia og nlllllmersonen Vandel YN 15 har været med i
alle 17 forsøg. Som 4. sort har nummersorten Vandel
YN 6 været med i 8 (orsøg. Frila i 4 forsøg og Kaptah i 5
fOfsøg. I alt er 13 af de 17 forseg gennemført som dob
beltforsøg med 2 modningstidspunklcr.

I hosstående tabelopstilling er vist gennemsmts·
resultaterne af forsøgene i 1978. Desuden er vist gcn
nemsnilsrcsultalcrne af 72 forsøg, hvori DianeIIe og
Amia er sammenlignet i årene 1970-78. samt 22 for
søg med rc!)ultaterne af en sammenligning mellem Dia
nella og Vandel YN 15 i 1977-78. I tabellen er endvi
dere vist resultaterne af 41 forsøg med DianelIa og Frila
i 1975-78 og 81 forsøg med DianelIa og Kaptah i
1962-78.

Udbyttet er angivet i hkg knolde og hkg slivelse pr.
ha. Sorternes stivehellproeent. som ogs~ er anført, er
bestemt udfra torstofproccmcn bestemt ved lørring i
ovn. Stivelsesprocenten er regnet lig med tørstofprO'
centen .;- 5.75.

Oianella, der er en megel udbredt industrisort mcd
gode dyrkmngscgenskabcr. har som sædvanlig \'æret
målesort. 1 gennemsnit af de 17 forsøg har den givct et
udbytte på 410 hkg knolde pr. ha. Med en stivelsespro
cent på 18.2 blivcr slivelsesudb)'ttcl 74,5 hkg pr. ha.

Arnis har i de gennemførte 17 forsøg i !illmmenlig
ning med DianelIa gIvet et merucJb)tle på 29 hkg lnol
de og 3.9 hkg slivclse med en sli\clscsprocent på 17.9
mod DiancHas 18.2.

Siden 1970. da Amia var med i forsogenc for første
gang. er der genncmført i alt 72 forsøg. hvori DianelIa
og Amia s.1mmcn1igncll. Amia har i gennemsnit af disse
forsøg give! et merudb)'ltc på 15 hkg knolde og 2.9 hkg
stivelse. Slivelscsindholdet var ens for de /O surter.
nemlig I H.6 pet.

I 1974 var Amia med i en serie på 16 for~øg. Des
værre var læggekartonerne af Amia af en megel JiJrhg
kvalilet, der gav d5rlig frcm"plfing og megt:'t lltærke an
greh af sorlbcllll)ge I Amia-parcellerne. Delle bevirke
L1c Cl meget ..lort udb)'ltctab for Amia, og resuhatcl :tf
dillM: 16 forwg er Jerfor ikke meoregnet i gcnnem~njl
tet for Je nævnte 7'1 fnrscg.

Alf/lU j'r e" forlwld~1u Ildlig t"dustriSOrl fra /lollund
.Sorr~" er 1I{1~~'f mfJlI\lutl,/sd.lgllg mod J..urwffels/,;/mmel.

knold
"''''1.,

17 forsøg
/978
DinelIa 92
Amia 93
Vand. YN 15 96

8 forsøg
/978
DianelIa 95
Amia 95
Vand.
YN 15 100
Vand. YN 6 112

-I fonog
/978
DianelIa 92
Amia 85
Vand.
YN 15 80
frila 68

5 forsøg
/978
DianelIa 88
Amia 98
Vandel
YN 15 104
Kaptah 80

72 forsog
/97(j-78
Diandia 88
Amia 89

22 forsog
/977-78
DianeIla 86
Vand.
YN 15 91

41 forsog
/975-78
DianelIa 76
frjla 57

8 J for.Hlg
/962-78
DianelIa 73
Kaptah 89

1000 pl.
pr. ha

34
36
37

33
33

36
36

34
36

35
35

37
39

40
39

35
34

35

34

34
35

37
37

18,2
17.9
18,8

17,8
17,7

18,4
18,0

19.6
18.9

19,8
18,3

17,6
17.3

18,7
17,4

18.6
18.6

18,1

18.8

17,'
16.6

17.2
17.2

Udb. 0& mcrudb
bk,. pi g

looMc UI,dK

410 74,S
29 3,9

3 3,2

421 75,0
2,4 3,8

2 2.8
50 9.7

376 73,6
9 +0,9

+24 +3,9
+3 +5.2

421 74,2
53 8,0

26 9.5
+25 +5,4

363 67.5
15 2.9

424 76,7

+6 1,7

H5 60,1
+41 +9.7

328 56,5
33 5.5
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Kaptah har, som den sidste af de afprøvede sorter,
værel med i 5 forS'~g i 197R. I di~~e 5 forsøg er den ik ke
helt nåel op på DianelIas relativt høje udb)'ue. -l21 hkg
knolde og 7-t,2 hkg stivelse. Kaplah har givel 25 hkg
knolde og 5,4 hkg ~Iivclse mindre end Dianell~l.

De to sorter har i årene 1962-78 va'rel !lammenlignel
i 81 forsøg. I gennermnit heraf har DianelIas lIdbyllc
værel 328 hkg knolJ~ og 5f).5 hkg stivelse. Kaptah har
givet 33 hkg knolde og 5.5 hkg stivelse merc. Stivcl ..es
procenten var ens for de to sorter. nemlig 17.1.

Kaplah er ell n" loi/dig, brok/ast illdllSlrisort med SlOr
Yl/eevlle, der berenig'" dm ti/ t'lI SlOr Ulrdrl i dyrkllillf{e'l
af karlO/ler lil md[tlbrikmioll.

b. l\1odningstid!>punktl'r ror indu5trikartoOer.

Som foran nævnt er 13 af de 17 forsøg i 1978 gen
nemført som dobbeltforsøg med 10 modning'itidspunk
ter. Den ene halvdel af forsøgene er nedsprøjtet for
holdsvis tidligt i vækstpcrioden, lllen~ dcn anckn halv
del er modnet på l\(lrmal mLdc.

Formålet har som de foregAende ~r. værd al under
søge, om man meJ fordel kunnc høste de forholdsvis
tidligc indll~lrisortcr nogle uger før Dia1lell<l. Derved
skulle det være muligt at påhcgynde rnelfabrikalioncn
tilsvarende tidligere. Dette gælder fortrinsvis de relativt
tidlige sOrler. Amia. Frila og Vandt.:! YN 15.

Gennem~nit~resultatcrn{' for året~ forsøg frcmg.\( af
nedenstående tabelop~tilling, der også vber gcnncTll
snitsresultaterne for tidligere gennemførte forsøg med
10 modningstidspunktcr for de IO sorter Fril" og Vandel
Y:,,/ i sammenligning med DianeIla.

Oplagllitlg.flider for /f/l/IlSlriJ"llr/o/ll'r ( I f)J J

~5 IR.6 400 74.2
J6 18.2 20 2,2
37 19,3 .,. IJ 0,5

J5 18.0 368 66,2
J7 17.9 23 ].R

37 1~.7 4 JA

J4 18.0 407 7J.4
35 18.0 14 1.5
37 18.8 .,. 15 OA
37 18.2 49 9.8

35 IR.3 J68 67.2
Jo 17.7 19 1.2
30 18.9 l 2,5
3R 18.2 47 8.3

men ret motJtlJgelig fur almindelig kartoffel.fkur". Den er
resilo"telll mod kOrloffeJ"em(J(()(1 og "il derfor med fordel
kUlllle dyrke.l' på loktIlileler. h~'or der er problemer med
dette skadedyr.

Vandel YN 15 har ligesom Amia været med i samtli
ge 17 forsøg. Ved DianelIas relativt høje udp)'lte har
sorten værct DianeIla jævnb)rdig i knoldudbylIe. idet
Vandel YN 15 har givct 3 hkg knolde mere end Dia
nella. Som følge af en lidt højere stivelsesprocent. 18,8
mod DianeIlas 18.2, har sorten givet et merudb)'((c på
3.2 hkg stivelsc pr. ha.

I 1977. da SOrlcn blev afprøvet for første gang. indg.ik
den i 5 forsøg. VeJ el Illegel højt udb)'lIeniveau af Dia
nella kunne Vandel YN 15 ikke helt klare sig, men som
følgc af den gode position i år cr den i 22 forsøg
1977-78 jævnbyrdig med DianelIa. Som det fremgår af
tahcllcn, har den givc! 6 hkg knolde mindre end Dia
nella. mcn i kraft af en noget højerc stivclscsproeent,
Ifl,fl mod DianelIas 1~,I, har den ydet 1,7 hkg stivelse
mere pr. ha.

Vandef l'N 15 er {'Il forflOldsvis lit/lig illrll~Jri:wrf.

Den er f/l'/lwrul!r('sislem og hmkfasf og megel fl/od
slaf/(/sdyglig mod I..arlo[[dsl..immel. 1-:mJl'idt'n' h(lr den
f1ogt'" resistens mod alminddig k(mo[fe/skurv.

Vandel YN 6 har som -t. sort værel med i 8 forsøg
Som det fremgår aflabcllen. har DianelIa i i gennemsnit
af disse ~ forsøg giv~1 et udbyllc på 421 hkg knolde og
75,0 hkg sti ....e1se mcd en stivelscsproccnt på 17,8. Ved
dette forholdsvh. høje udbyttenivcau har Vandel YN 6
klaret !>ig særdeles god!. idet Jen har givet ct merud
bytte pA 50 hkg knolde og 9,7 hkg \tivclse med et sti
vetsesindhold på 18,0 pet. Det bernærkc~. at knold
vægten for DianelIa var 95 g, men!> den for Vandel YN
6var112.

VOlldd YI\' 6 er ('II 5ildig, .\lorl..no/dPlwJfI. l/er er ml"
gn modlo·tUlrdstlygll·g //Iod karroffe/Jkimme/ og ref mo(J
srQlldw/yglig mod ktlffoffef"irus Y. Dell ('r som søJter
.wr"ll'1/ YN /5 brokfaslog lIenlafOl/resisfe'lIt.

Dilolol'IO Vandel-lo'offer hllr i de' gt'//IIl'",!orte [on'og viSf
så {("'{'lidt' resulfOler, al l/e vil hUw' yderligere afprøvel.

frila. der vllr med i for~øgene før!>tc g<lng i 1975. har i
197R im.lg;'\ct i 4 forM'g SOJll 4. sort.

I de 4 forsøg har den klaret !>ig relativl godt. men har
som tidligere ikke kUllnct mMe sig meJ DianelIa. I gen
nemsnit har den givet 3 hkg knolde og 5.2 hkg stivelse
mindre end Diflllella. lJianellu:- :.tivelsesprocent var i
disse 4 forsøg så højt ~om 19,6, mens Jen for Fril:! kun
var HU.

lait har de 2 ~ortcr i ~rcnc 1975-78 værel sammen
lignet i -lI forsøg. Dianclla har I gcnncm:.nit hcraf ligget
med et udhyltc p!i 345 hkg knoldc og 60, l hJ...g stivelse.
Stivelsesproct.:nten var 17,-t. I forholJ hertil har Frila
givet et mindreudb)'He på 41 hkg. knolde og 9,7 hkg
slivcl~e med en slivelscspflX'ellt p~ 16,6. Knoldvægtcn
for DianelIa var i Jb~c forsøg 70 g mod Frila~ 57.

Frifa er ('II rf'( tidlig. brol..immll/J og IIcmalOdere.fiJtenl
lysk sort. Dt'lI!» l/('('VlIl' spre,\, cfler de foreliggt'1Ide /or
søgsresll/tlJ/er, iHI' at gøre dm .Herligt berettiget tif Slørre
udhredelse i dyrkniT/gen af I..arw/ler lil file/fabrikation.

13 forsøg 1978
Normal
A[grunillf{
DianelIa .
Amia
Vandel YN 15

l'v'l'dviSIll'1
ca. 3/9
Dianell~l ..
Anlia
Vandel Y:-.I 15

5 forsøg 1978
Norma/
ufgro/1illg
Dianeila .
Amia
Vandcl YN 15
Vandel YN 6

j\'l'l!lriSfll'l
ca. 3/9
DianelIa .
Arnia
Vandel YN 15
Vandel YN 6

WIlDpl
pr ha

UtJh - ni rnerudt>
h~~ pr ha

~nold(" ~,,~dsc:
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Udb. ug merudb
1000 ~ ",. hl;& pr. h.a
pr. ha !>1l"c:l~ knulde slivelse

4 for.~øg 1978
Normul
afgroning
DianelJa. 34 19,6 376 73,6
Amia 36 IB,9 9 .,.0,9
Vandel YN 15 35 19.B +24 .,.3,9
Frila .... 35 LB,3 "'3 +5.2

Nedvjsnel
ca. 119
DianeIla ... 34 18,6 352 65,3
Amia ... 36 18,5 16 2,8
Vandel YN L5 35 19.2 2 2,8
frila ... 37 17,7 4 .,.2,2

4 forsøg 1978
/',lormal
algroning
DianelIa .... 37 17.8 426 76,0
Amia 38 17,5 37 5,0
Vandel YN 15 40 19,0 I 5,1
Kaptah 39 17,2 .,.36 .,.9,1

Nedvisnel
cu. 519
DianelIa . 37 17,1 385 65,9
Amia 39 17.5 37 B.l
Vandel YN 15 40 17.9 IO 5.0
Kaptah. 39 17,2 .,.2 L .,.3,4

30 fo".g /975-78
Normal
afgroning
DianelIa . 34 17.7 360 63,8
Frila .... 35 16.8 .,.46 .,.11,1

Nt'dl'isnel
ca. 419
DianelIa .. 35 16.5 303 49,9
Frila .... 35 15.B .,.15 .,.4.5

J7 fo".g /977-78
Normal
algrolli1/!:

424 77,SDianelia ... 36 IB.3
Vandel YN 15. 38 19,1 .,.16 0,4

NedvlSnet
ca. 319
DianelIa . 36 17.9 377 67,4
Vandel YN 15 37 18,2 9 2.9

Det rr~mgår af tabellen. at DianelIa. Ami<l og Vandel
YN 15 har været med i allc 13 forsøg ved de tO rnud-
ningstidspunkter. Ved normal <lfgroning har Dianeila
givet 400 hkg knolde og 74,2 hkg sti,,·else. Her over for
har Amia og Vandel YN 15 givet et merudby"c på
hcnholdsvis 2.2 og 0.5 hkg slivelsc.

Ved nedvisning i førsle uge af september har Dia·
nellas sti\elsesudbytte ligget på 66.2 hkg pr. ha eller 8.0
hkg slivelse lavere end ved normal modning. I forhold
hertil har Amia givet 3.8 hkg og Vandel Y:-.l 153,4 hkg

slivelse mere end DianeHa. Det \'il sige, al de IO sorter i
disse forsøg kun har liggct ca. 4 hkg lavere i slivelsesud·
byttc ved den tidligere nedvisning end DianelIa ved
normal afgroning.

Vandel YN 15 blev i 4 forsøg i 1977 sammenlignet
med DianelIa ved lO modningstidspunkter. Gennem·
snitsrcsultaterne af dc i alt 17 forsøg 1977-78 fremgår
af tabellen og viser, at de IO sorter ligger på linje i
stivelsesudbyne ved normal afgroning. DianelIas ud·
b)'He var i disse forsøg 424 hkg knolde og 77,5 hkg
stivelse med en stivelsesprocent på 18,3. Vandel YN 15
har i gennemsnit givet 16 hkg knolde mindre, men 0.4
hkg stivelse mere som følge af en noget højere stivel
sesprocent, nemlig 19, l.

Ved nedsprøjtning i første uge af september ligger
DianelIas udb)'tle på 377 hkg knolde og 64,7 hkg sti
velse. Detle er 47 hkg knolde og 10,1 hkg stivelse
mindre end ved normal afgroning. Ved delle lavere ud·
b)'ueniveau har Vandel YN 15 givet el merudbytte på 9
hkg knolde og 2.9 hkg stivelse. Vandelsortens stivelses
indhold ligger stadig højere end DianeIlas. men i disse
forsøg hcr kun 0,3 pc!. mod 0,8 pet. ved normal mod·
ning.

Vandel YN 6 har som 4. sort været med i 5 forsøg
med de to modningstidspunklcr. Vandelsortens udbyt
tcmæssige overlegenhed i disse 5 forS0g er praktisk la·
get den samme som i de foran refereredc 8 forsøg ved
normal afgroning, idet den her har givel49 hkg knolde
og 9,8 hkg sti\'else mere end DianelIa. $tivclsesindhol·
det i DianelIa var her 18.0 pct. og i Vandel YN 6 18,2
pet. Ved nedvisning i første uge af septcmber har
VandelsarIen trods sin sildighed markeret sig meget
stærkt, idct den møder med ct merudb)'tte på 47 hkg
knolde og 8,3 hkg stivelse. Stivelsesprocenterne var ret
nær ens, nemlig 18.3 for DianelIa og 18,2 for Vandel
YN 6. Del skal bemærkes, at udbyueniveauet for Di
anella 1<1 39 hkg knolde og 6,2 hkg stivelse lavere ved
den tidlige nedvisning end ved normal afgroning.

Frila har som foran omtalt været med i 4 forsøg i
1978. Alle 4 forsøg er gennemført sum dobbcltforsøg
med to modningstidspunktcr. Udbyltctallene er derfor
de samme som de tidligere omtalte for normal afgro
ning. hvor Frila gav 3 hkg knolde og 5.2 hkg stivelse
mindre end DianelIa.

Ved nedvisning ea. I. septcmber har Frilas placering
været lidt bedre, men ved Cl lavere udbylteni ...eau. Dia
nellas udbytte har ligget 24 hkg knolde og 8.3 hkg sti·
velse lavere end \·cd normal afgroning. Frila har her
overfor givel -l hkg knolde mere. men 2,2 hkg slivelse
mindre som følge af en lavc:re slivelscsprocenl. 17,7
mod DianelIas 18.6.

De to sorter har i årene 1975-78 værct sammenlignet
i 30 forsøg med to modningstidspunkter. Ved normal
afgroning ligger DianelIas gennemsnilsudbytle på 360
hkg knolde og 63.8 hkg :!>tivelse med en stivelsesprocent
på 17.7. Frila har her placeret sig mc=d el mindre ud·
b)'ue på 46 hkg knolde og 11,1 hkg slivelse. Stivehes·
procenten var 16,8.

Ved nedvisning i første uge af seplember var Dianel·



la!> udb~l1c 303 h~g I.nolde ug "9.9 hkg sti\'e1se, eller 57
hkg knolde og 13.9 hl.g sti'velsc mindre end \'ed normal
afgroning. !lellcr ikke her har Frila kunnel klare sig.
sclvom den... placering var bcdre. I gennemsnit har Frila
giveliS hl.g knolde ng 4.5 hl.g stivelse mindre end
DianelIa. Stivel<;esindholdel var 16.5 for DianeIla og
15.8 for Frila

KlIplah har \ærct med l 4 forsog. der er gennemfort
som dobbehfor!>og med IO modning"'lllhpunl.ler Vcd
normal afgromng er Kaplah placerel endnu dårligere
end l de foran refererede 5 for'l0g. idcl Kaptah har givcl
36 hkg knolde og 9.1 hkg slivelse mindrc end DianelIa.

Ved ncdvisning i før'ite uge <If ~eptembcr cr stillingen
lidi bedre. men ogs~ her m5 der nnlcre ... el mindre ud
b) Ile for Kaptah. der er på 21 hkg knolde og 3,4 hkg
stivelse. Stivd...e!<tproeelllcrne er SIOfI ...el ells for dc IO
!<toner. ncmlig 17.1 for Dianc Ila og 17.2 for Kaplah.

Udhyul'tnbelll' "ed tIlIlIg m'dl'IXtllnJ: af ;lIlll,sfriknrtof·
ler I forste lige ufscpfember har" 1978 ~'luet mimlre t'ml
; dl' nærmnu /oreguelldt' dr. I ht'idlgSIl' fald hur IIdby((t!·
rubel været 4-5 hJ.,g slivel'le pr. hu i !Jammenligflillg med
Dianel/IIS IIdlJ)'lIt' I'etl lIorlJlul a/groning. nel/l' vil kUl/ne
aCCept('Tes, mIr /t'I'('rUf/CNI J..af! !J'ke tlirl'!.. (t' fra marken /i/
fobrikkt'l/ fremfor lagrlllg i ",dfII flere mdfleder, men der
er ogsa ,. jonogeflt' J..OIwoferel IIdbyffffab pli 10-15 hkg
Slll else pr ha, og dtl md forekomme al ~'ære en for høj
prix af beta/(' for ItH"rallU diuJ..ft fra marken. Deff(,
flowrligl'ix lll/dn /orlldfæ,m"g af. at ÅlzrlOj1tT)/tS hold·
barht'd tr filfretlssliJlelldl'.

FOHøJ.(ueslll(lI1eTfIt.' ~'iser. af dreu I'(rJ.. 5(vllkcir er meT('
a/gøre",lt' "'IlI I'alg af !J'ort I'ed phmlægniflg af melkam·
pug1lt'1I!J SfllTt.

Ol nsigl O~'I>' formg ffWd kartoffelsorter
(Kartoffelmclsfahril.~crncog de landokonomiske

forenmgcr)

"olhold'tll ""1m SIIH'M
A,l Arna! udh)llr af fOl~"rl fu

f."~lit 101'0& '1l,~1 ...· ml\lesorl

lJillllcl1a
(m1\lelomt) 100
Kaplah 1962-7~ HI III 0.0
Tylva 1964-74 131 1lI4 +OA
Amia 1Y70-7H 7, 1(14 0.0
Vand.
Pli 2 1972-77 77 90 +2.1
Frila 1975-78 ~I H~ ~0.8

Vand

'''' 15 1977 78 21 102 +0.5
Vand.
YN 6 1978 H lU +0.2

I fman"ill\cndc label er der en o\\:r!>igt o\cr fOf'i0gene
med aklUclle mdu'iln ...urtcr genncmført under kanof·
fclmelsfahnHerne og de landol.onolTlis~c foreninger l

årene 1962-78. De enl.cllc sorter.. udb}lle af sti\'else er
angh'el \ed forholdstal i forhold lil m:\lcsorten. og sli
\e1'icSprOCCnlernc er anglvct som fors~ellen + eller ..;
ligeledes i forhold til rnålesorten.
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c. Spisl'luIrtoner.

I Sams" Landboforening og HU"imandsforening er
der gennemføn 2 fOr"iog med tidlige kartoffelsoner ved
to optagningslider. nr. 1736 og 17:\7. og l forsøg med
middeltidlIge SOrler. nr. 1738.

I Hjørring Amls landckononll<;~eSel!.I.ab er dcr gen
nemført I dobbeltfor!>cg. nr. 3466-67. med lo oplag·
ningslider. Der indgår 3 tidllg.e ,orter foruden BlIllje.
der er målc!>ort.

Il'\ordsjællands landbofuremng er der genncmfort 2
for<>øg med tidlige sorter. nr 407 ug 408. og I forsøg
med middeltidlige ..mter. nr. 409.

Endvidere er der i Od!<therred,> Landboforening
(lammcfjmdcn og lave arealer) gennemførI I forsøg.
nr. 2100. h\'ori indg.h håde tidlige og middelIldlige
sorter.

1 ah er 15 sorler med I fur:.ogene, de 3 m,Ic"lIrter.
Bintje. Minea og Primula. iberegnet. lIeraf er nere helt
n~e sorter. dcr ikke Ildligere er afpr0\'ct i fON'& under
Dc land"kunumi!>ke Forcninger

De enkche forsøg er Hnfort i følgende liIbelup... tllllng.

Udb)llr og
mcrudbyl1r

hk! knmdr pr Iuo

Forsøg "r. J730
OptagmflgwlalO III" ,..
Primula 143 224
Minea .. -;.-29 +26
Jaerla .. +~4 +30
Sirtema +5 2B
Ulster Seeplre ......... +17 +6

Forsøg "r, 1737
OplQg"iflgrdalO Bf> 1S8
Primula 106 245
Apollo 15 64
Ostara 31 83
~1arion ~7 73

Forsøg "r. 1738
Oplagfllllg,Hlato 27.6 1.'i:R

Bintje 151 411
Sieglindc . , +2 +1U0
Hansa +40 +52
Octavia .......... +63 +93

Forsøg lir. 3466-67
Opragfli"g.sdu/l) 2K tl l.'i 8

Bintje 82 461)
~'linea 151 73
jaerla. 132 117
Uhler Sceptrc 143 99

En del af sorterne lIldgår i nere forsøg. men da det i
nogen grad er med forsl.clllg måle...nrt og "ed forskeih·
ge oplagningstidcr. er ct !<tammendrag iHe muligt. De
forskellige .!oOrterl> ) dee\nc I de cnkehc for,og ...kal iUe
kommenteres. men I det følgende \kal enkeltc kara~

lertræk fremdrages for de for...~c1l1ge ~rter

Apollo: Rel lidlig. brol.immun ...url af framk opnn·
delse. Gulkødet med god !>pise· og I.ogckvalllcl.
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Berolina: Middellidlig, brokimmun son af tysk op·
rindeise. Gulkødet med god spise- og kogekvalitel.

Binljc: Middehidlig meget udbredt son af hollandsk
oprindelse. Gulkødet med god spise- og kogekvalitet.

Hansa: Middeltidlig son af tysk oprindtllse. Gulkødet
med god spise- og koge kvalitet Ret fast efter kogning.

Hela: Tidlig. brokimmun son fra Tyskland Gulkødet
mcd god spise- og kogehalitcl.

Jaerls: Tidlig. brokimmun. meget slorknoldet son fra
l-lolland. Gulkødct med god spi<;;e- og kogek\'alitet.

Marion: Tidlig, brokimmun, nematodresislant sort
fra Tyskland. Lysgul kødfarve med god spise- og ko·
gekvalitct.

Minea: Meget tidlig. brokimmun SOr! fra Foræd
lingsstationen i Vanclel. Hvidkødel. tilbøjelighed til
mørkfarvning efter kogning.

O("ta~'ia: Middeltidlig/middelsildig. brokimmun og
nematodresistent sort fra Forædlingsstationen i Vandel.
Gulkodet med god spise- og kogel..\·alitet.

Ostara: Tidlig. brokimmun .,orl fra Holland L}segult
kød med god spise- og koge kvalitet.

Udb)llt
mtludb)uc: Kar. f.

hkg knolde pI hM kogIlIng" )

Forsøg nr. 407
Optagningsdmo 6!;

Minea .... 176 3
Ulster Sceptrc +29 I
Jaerla .. 23 O
Marion. +51 O
Ostara +5 O
Revelino +54 O
Hela ... 27 2

Forsøg fir. 408
Opragllillgsdaro 2217

Minea .. . . . . . 325 3
Ulster Sccptre +10 I
Jaerla .. II O
Marion. _. +30 O
Ostara .. IO O
Rcvelino 12 O
Hela ..... 21 2

Forsøg nr. 409
Optagningsdato 18il0

Bintje. 431 4
Octavia +71 I
Ilansa .. +38 O
Berolina 22 O
Apollo 15 6

Forsøg 'Ir. 2100
Optagflingsdaro ): II

Bintje ..... 375 O
Hansa 66 \I
Berolina 144 \I
Apollo 199 I
Marion .. 117 O
Hela ..... 165 3
Oclavia ., 40 I

7
7
8
8
5
6
6

7
7
8
8
5
6
8

R
7
6
6
8
6
7

PrimuJa: Tidlig. brokimmun son fra Tyskland. Gul
kødet med god spisekvalitet.

Rel'Clino: Tidlig, brokimmun og nematodresistent
sort fra Holland. Oulkødel med god spise- og kogekva
lite!.

Sieglinde: Tidlig, brokimmun sort fra T)'skland. Gul·
kødet med god spise- og kogekvalilet. Ret fast efler
kogning.

Sirtema: Tidlig, brok immun sort fra Holland. GuIkø
det med god spise- og kogekvalitet.

Ulster Sceptre: Tidlig, brokimmun sort fra Irland.
Hvidkødet med rel tilfredsstillende spise- og kogekva
litet.

Sammt>n!auentle kan lJet siges, al Millea og U/s/er
Sceptre er dc eneste af disse sorter, der er hvidkødede.
Alie de øvrige sorter er gll/kødede. Stort set har olie de
mrvme sorter god spise- og kogekvalitcl, omend med
nuancer fra sort til sort.

Alie sorterne er brokimmune med undtagelse af Bimje
og Hansa.

Marion, Octavia og Rel'eiino er btfde brokimmune og
reJisteme mod kartoffeinemotod. 8erolina, Bin/je,
Hansa og Octavia er middeflidlige sorter, alle de øvrige
er tidlige eller meget tidlige.

( Aalborg amts Landboforening er der gennemført et
forsøg. nr. 2503. med Bintje og en ukendt sort. Bintje
ga\ i dette forsøg et udbytte på 340 hkg knolde og den
ukendle son gav et merudbytte på 36 hkg knolde eller
II pc!.

d. Andre forsøg.

I Samsø Landbo· og Husmandsforening er der gen
nemført 2 forsøg med plasticdækning af kartofler. I
forsøg nr. 1739 er der afprøvet 2 nye plastictypcr, nem
lig Xiro-plast, som kan åbne sig, når kartoflerne spirer
frem. således at der sker en vis ventilation. Den anden
n)hed er Endplast, som nedbrydes af solens ultravio
lelIe stråler. Plasten skulle kunne gå i opløsning, så man
er fri for at fjerne den fra marken og blot pløje resterne
ned efter høst. Endplasten blev imidlertid kun delvis
nedbnldt, og den voldte problemer ved optagningen af
kartonerne. De to plasltyper blev sammenlignet med
almindelig plastic, dels uden huller dels med 500 huller
pr. m2

• Alle plasttyperne ga\' merudb)'tle på 14·21 pet.
ved optagning den 23. juni.

I forsøg nr. 1740 har man anvendt 0.05 mm tykke. IO
m brede og J00 m lange plastbaner med 500 huller pr.
ml sammenlignet med almindelig plastic. Den brede
pialolie blev udlagt med hånd.

Den hullede plastic lå mere stabilt end den ikke hul
Icde. Det sturc anlal huller havde i øvrigllilfølge, at
plasten kunne blive liggende på kartoflerne i 3-4 uger
længere efler fremspiringen end almindelig plastic og
den kunne herefter fjernes uden yderligere hulning. De
mange huller gav god ventilation og dermed robuste
planter. ForsøgeI vi!>te merudbytler på 15-74 pet. for
plastdækning - bedst for almindelig plastic uden huller.

Ved brug af hullet plastic opstår der problemer med
virkningen af ukrudtsmidlerne. Den sædvanlige reger
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2. Gødningsforsøg.

Srigf'llde mængder kvæl!;/of lil
illdu.<ilrikartofla

lidb)llr ol! me.udb)llr
f"C1 hl! pr ha

~mrlsr LnoI.dc: Sh~c:ISor

mell 50-60 pet. dosering under plastic uden hullcr cr
ikkc tilstrækkelig her. Når der bcnyttcs hullet plaslic. er
lIet nød...endigl al bruge 75-100 pct af normal dose
ring. ilrhængig af hulningsgraden.

a. Kvælslof lil industrikartofler.

I 1973 blev der i <;amarbejde med Dc danske KHr
(offelmelsfabriUers Forsøgs- og FremH\'lsudvalg påbe
gyndl en forsøgsscric med sligende mængder kvælslof
lil industrikartofler. Der er anvcnd! O. 80. 120 og 160
kg N i kalkammonsalpcter pr. ha. Serien er fortsat i
1978. og der er gennemført 2 for!'Øg eher denne plan.
hvorlil der yderligere er lagl et forscgsled med 200 kg t\'
i kalkammonsalpclcr pr. ha.

Genncm~nilsresultaterne af de to for.."g er anført i
nedcn"lknde t<lbelopstilling. der ogs~ Ol11faller gcn
nClllsnitsresullalcrnc af de i ah 31 forsøg. der er gen
nemførl efter den oprindelige plan i årcne 1973-n.

4t6 72.6
7 0.0

26 1.8
10 +2.2

340 6t.6
3 0.9

IO 2.7
II 2.S

Kalkning fortul for kartofler

/978
Fnr.l'Øg nr. 3233
Ukalket 17.5
2 I kul~. kalk 17.2
-I I kuls. kalI. 16.8
R I kuls. kalk 16.5

Det enlige forsøg 197H skal ikke kommentere'i nær
mere. udover at de! ~kal bemærkes. :lt stivel"c~proc:en·

ten er faldende med stigende kalklllængJc.

I g('/III(,IIIS/li' af de / I forWJg gellllemført i an'If('
1972-78 er tier opmålt ~md m"nulh)uer for ka/krilf'''·
..el. Ligdede,,, kan tier spor"" el/ {('l/dellS III stigemlC' sti·
\'else"procem med oget /il[ørsl'l af kalf". Resulwlerllt' hor
dog lQges med forbehold, da IUlslagel/e er SIlul, og der er
/wgm I'arimiotl af ellf"ellreSlllwrfnJe.

II forsog 1972-78
Ukalket 18.1
2 t kuls. kalk 18.2
4 I kuls. kalk 18.4
H I kuls. kalk 18.3

lagt en forsøgsserie med tilførsel,lf kHlk til industri kar
lofter.

Forsøgsplanen har værel fnlgende: Ukalkcl, 2, 4 og R
tons kulsur kalk pr. ha. Formdlcl med serien er al UI1

dersøge. om cn hævning af reaklionstallet har indfly
delse på industrikartoflers stivel~es- og tørstofindhold.
Kalken udhringes til en bygnfgrodc :\rcI forwJ for Jyrk
ning af karlofler.

I 1978 er der gennemført I forsøg efter denne: plan.
og resultatet er anførl i nedenstående labelopstilling.
der også nmfauer i alt 11 forsøg genncmførl 1972-78.

t:db)llC: "I mnuJb~lIC:

hlg P" ha
l;noltk )ll,tl.c:

51,7
6.7

11.2
8.3

10.7

39,9
10.6
13.1
14.4

223
61
77
R6

301
57
87
77
82

17.2
lh.3
16.2
15.9
16.3

17.9
17.8
17.7
17.6

2 forsøg 1978

Grundgødel
BO N ikas

120 N ikas
160Nikas
200 N ikas

31 for.mg /973-78
Grundgodel

80 N ikas
120 N ikas
IflO N ikas

Del fremgår af labellen. al der i gennemsnit af de 2
forsog 1978 er upn:'ic:t et udbytte af grundgodel - alt~a

udenlilførsel af kvælswf - på 301 hkg knolde og 51.7
hkg ~tivelse. Det førSle lilskud på XII kg N har givet Cl
merudhytte på 57 hkg knolde og 6,7 hkg stiveb.e. Del
vil bemærkes, <lI der har været et fald i lI-tivelsesproecn
len fra 17.2 i gruntlgødet lil 16.3 for ~() kg N. Dell1æ~lc

tilskud pd -IO kg N op lil 120 kg N har forøget udbyttet
mcd yderligere 30 hkg knoltle og 45 hkg stivelse. Der
cr i dissc 2 forsøg intet merudb)itlc opnået ved yderli
gerc tilførsel af kvæl'ituf.

Gew/emS/litfn?Hllul/erm' for de 31 forsøg /973-78
,-i$('r, ar del har /"tlm/(>( go all al am'em/e Op Iii 160 kg ,\'
fil mdu$/nkarwj1er. ",('l1l/ogel/ særlig god foræltli/lg for
alll'et/delse af de sulru' 4() kg tV op (if 160 har del iHe
I'æra

3. Kalk til induSlrikartoner.
I IY7\ hlev tler i samarbejdc med De danske Kllr

toHehnclsfabrikkers Forsøgs- og Fremavlsudvalg plan·

4. S.ampes)'gdomme, skadedyr og ukrudt
kartoner.

Af Huns KriSlel/sen og Jf. Elbek Pedersen.

a. Svampesygdomme.

1 forlsællclsc af tidligere års forsøg mcd al undcr"'Hge
forskellige midlers virkning overfor phoma,
fusariumangreb samt rodfiltsvamp. er der i år udfml 3
forsøg. Resultalet fremgår af f"lgende opstilling.

Ved lægning er kanonerne behandlet med henhold...·
...i~ Teclo 5 P. DLG Thiram 80 og Rifusol combi.

Teelo 5 P har iHe påvirke l plantetallel vcd oplag.
ning. Behandlingen har ikke rc!\ulteret i mindre skurv
og mdfil(warnp end i ubehandlet. Der er opnået Cl
merudbync på 15 hkg knollle.

DLG Thirarn SO har bevirkel 2000 pl<lllh:r mere pr.
ha. og der e:r opnået en mindre nedgang i skurv,lIIgrl'
bet. Behandlingen har ikke rcLlucerct angrebel af rod-
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8ekæmpei,\'e uf k1loporme i kartofler (159)

b. Skadedyr.

Bekæmpelse af k"oporme. Forsøg nr. 1495 er anlagt
med det formål at bekæmpe knoporme i kartofler. Ved
forsøgets anlæg var der meget få agerugler. Forsøget er
behandle.( tre gange i løbet af juni måned.

I IO forsøg nr. 3253 og 3254 er undersøgt forfrugtens
indflydelse på angreb af skufV på kartoner.

En efterafgrøde af ilaliensk rajgræ~ har haft en be
skeden effekt overfor skurv. l de tre forsøg er der opnå
et bedst effekt overfor skurv. hvor der ikke er foretaget
nogen afhugning af ilaliensk rajgræs om efteråret. Ef
teraFgrøden har ikke påvirl..et udbyuet.

8ej{Lmi"g af læggekartofler (/62)

Udt>'IIC og
Rltludb.

JflOO Rodfilt- ".planttr S~Uf'- s'·llmp ~nold('

pr ha .., .., P' bo

3 forsøg /978
Ubehandlet 411 ':U I.J 319
TeclO 5 P. 100 g . 411 5.2 1.2 15
DLG Thiram 80.100 g 42 4.7 1.2 23
Rifusol combi, 150 g 41 4,8 0.9 1lI

6 forsøg 1976--78
Ubehandlet 42 20.1 1,9 349
TeclO 5 P, 100 g 44 19.0 I.J 19
Rifusol combi, 150 g 42 16.3 1.1 14

22 forsøg 1970-78 4(. ]J f~ 17 b. !2 (,
Ubehandlet 38 12.6 4.0 265
Thiram 80 39 12.3 2,8 18 pC! knoldt mtd

ln&rtb øf
knopomlt

UdbYlIt ol!
m~rudb

h~g knold~

1""'
i~b ønt:rtbot

fihsvamp. Udb)lIemæs<;igt er der opnået :!3 hkg knokle
for behandlingen.

Rifusol combi har hafl en svag indvirkning på plrlll·
telal1et, men der cr ikke opnået nogen skurvvirkning i
årels forsøg. Rifusol combi er det eneSle af midlerne.
der har haft en effekt overfor rodfilts\amp. Behandlin
gen har he\'irket cl merudbytte på 10 hkg.

Teclo 5 P og Rifu~ol combi har været sammenlignel i
6 forsøg i en 3-årig for"ogsperiodc. Midlerne har nogen
virkning overfor skurv, bedst har virkningen været for
Rifuso1, det er ligelede~ delle middel, der har den bed·
Sle virkning ovcrfor rodfiltsvampen. De Io midler har
påvirket udbyltet ens,

Thiram SO har været afprøvet i 22 forsøg. og midlel
har ikke hafl nogen virl..ning overfor skurven. hvori
mod der er kon..tateret effekt overfor rodfiltsvamp.

Udgiften til behandling af 100 kg knolde. har været
2.20 kr. for såvel TeclU 5 P som DLG Thiram 80. Rifu
sol combi er ikke markedsført.

En behandling af læggeknoldene med et af oven·
nævnte midler sikrer en ensanet fremspiring i marken.

8.3 330
JA 2

5,1 +3

14.6 173

12A +11

11.3 . 13

Gf/S. 2 fursøg 1978
nT. 3253 og 3254
B)'g uden
eftcrafgT0dc
Byg m. ital. rajgræ$

afhug. ca. l/l l
Byg rTl. ila\. rajgræs

ingen afhugning

J forsøg 1977
Bvl!. uden
di~rafgrøde 6.3
B)'g m. ital. rajgræs

afhug. ca. 1111 4.8
B~g m. ila\. rajgræ"

ingen afhugn. 5.6

.Im
s~urv

Udb}1IC og
mtludb

hk& knold~

Forsøg nr. 1495
392Ubehandlet O

Parathion 35. 2.0 l O +16
Nexion EC 40. 3.0 I O 12
Orthene 75 WP. 1.25 kg O +21

3 forsøg /977-78
242Ubehandlel .. 8.6

Parathion 35, 2.0 I 5.6 +6
Nexion EC .to. 3,0 l 2.2 12
Orthene 75 WP, 1.25 kg 1.8 3

Ved optagning kunne der ikke k()nst<llcre~ knolde,
uer var angrebet ::lf knoporme, Kun efter behandling
med Nexion EC 40 er der opnået et meruubyuc. Dc
øvrige IO præparater har be ....irket en udbyttenedgang
på 5-6 pet.

I gennem~nit af 3 forsøg i 1977 og 1978 er dcr opnået
hedst effekt efler 3 sprøjtninger med Nexion eJler Ort
hene. Behandlingen med parathion har værel utilstræk
kelig.

Forsøgene fort5æHes.

c. Ukrudt.

8ekæmpel.\f? uf ukrudt. På mange lokaliteter er frø
ul..rudt oFte til "tor gcne i kanoffelmarkerne. I 1978 har
der været anvendt en ny forsogsplan, hvor de kendte
midler Afalon og Seneor er anvendt dels på normal vis
lige før kartoflernes fremspiring og på ellidspunkt ca. I
uge $enerc. Den I.emiskc hekæmpelsc er sammenlignet
med en mekanisk renholdelse af marken. l 1978 har der
været anlagt 3 forsøg, og re~ultatet fremgår af følgcnde
opstilling,

Afalon har ved del normale bchandlingslidspunkl
~lIket ukrudt..tallCI pr. m~ fra 35 til 20. Bedsl virkning
har der værel efter Scncor med 6 ukrudtsplanler pr. m2

.

Før optagning er ukrudtsmængden igen '·un..Ien:t. og
efter den mekaniskc behandling har 9 pet. af Jord·
overfladen værel dæU.et med ukrudt. Efter den kemi-



Bekæmpelse af lIJ..rudl; J..arloj1er (163)

1~3

BeJ"æ11lIJt'!.)f: af græSttl.mtlf I kartufler

Anl.1
ul.lllO:11s
plantCI
pr ml

pct, JOrd
o~crfladc

dzkkcI af
ul.rudl ~.

optagning

1000
planler
pr ha

Udbtlle
og merudb

hl;g
I.noIdc
pI ha

Anl~' u~rudtlo

plantu
.~. lait

pl'l JUnI
o~crnloll<:

<J"~l.tl .r
ul.'uoJl v
optagnHlIt

lr.lh}lle
og ,ne.u,ll>

WOU h~!

planter I.n"lue
pr h. pr ha

3 forms 197i:J 2 h 2 fs. 2 b ,.
a. Mekanisk

behandl. 35 9 37 264
Ligt· [ør [remspiring:

b. Afalon, 2 kg 20 20 37 -;-1
c. Sencor. 0.75 kg 6 19 37 -;-3

1 lige senere etUi b ug c:
d. Afalon. 1.5 "g 8 l. 36 -;-5~

e. Sencor, 0,5 kg 2 16 37 -;-13

5 [o,," 1976-78 '" 1 • Jr, 'f,

a. Mekanisk
behandl. 20 ~ 35 200

b. Afalon. 2 kg 12 13 36 -;-8
c. Scncor, 0,75 kg 4 13 36 5

/7 fors. /974-78 ~ b. Hh " I~ I7h

a. Mekan.
behandl. 20 19 31 272

c. Sencor. U.75 "g • 12 32 30

!>"e behandling har der ,ærel ca. 10 pet. dæl..ning af
jordO\crnaden. Dc Il' mIdler har il..ke haft nogen ind
virkning på planicbestanden. ligesom udb)tlct har ,æ
ret upttvirkct efter begge midler.

Efter anvendelse af begge midler en uge senere end
normalt sprøjtetid!>punkl er der opn<'iet en bedrt:
ukrudtseffekt. Denne bcdre u"rudtscffckt har "unnet
holde sig til kartonernes oplagning. Den sene behand
ling har i"ke påvirket plantctallet pr. ha. medens det
derimod er gået ud o'er udb} tiet. S",rst udb) ucned
gang har der været efter amendelse af 1.5 "g Afalon en
uge efter normalt sprojtctidspunl..1.

1.5 forsog 1976-78 er sammenlignet normal amen
del!>e ar 1 kg Afalon og 0,75 kg Seneor. Bedst
u"rudls"'lfkning har der været dier tlmcndclse af Sen·
eor. Ingen ar midlerne har haft nogen p:hirkning ar
udbyttt.::tallel.

I 17 for!'ng I:r Sencor ..aOlmenligncl med mckani~"

behandling. og der er opn<1cl cn bcdre u"rudtseffckl
efter Scncor. Ocr er opnaet 30 hkg i mcrudbytte for
behandling.

BeJ,;æmpe/se af græfllJ..rudt i J..artofler. Til tider ,older
græsukrudl - !>ærlig'" ik - problemer i "artnner. En
ræk"e midler har ,.rl..mng o'erfor gr.r~ul..rudt og kan
anvendes umiddelbart for "artonernes frcm!>piring.

I rorsøg nr. ~6S er prøvet midlerne Gramnxone. An·
lergon 30 og Roundup

Den kemiske behandling er ~alllmenlignct dels med
mekanisk renholdebe samt el ubehandlet lcd. Den me
kaniske behandling har bestået ar radrensning + gen·
lagne hypninger af kartoncrne. Denne behandling har
været -.ærdelcs effektiv. idet der i"ke er konstaterel

Fon.og fir. -165
Mckan.
behandl. " O 5 35 349
Ube-
handl. "ti l JO .tI 35 33
Gram-
oxone 3.0 I • 5 13• 50 36 2~

Anler-
gon JO 30.0 I .8 ~7 .0 37 lO
Roundup J.O I 30 27U • 0 3• -;-50

h...er"en kvik eller u"rudtspl<lnlcr ehcr denne behand
ling. Ved optagning var 5 pet. af jOflluvernaden dækket
mcd ukrudt.

Ihor der .kkc havlJe værct foretagel nogcn kemi!>k
bchandling blev dcr optalt 90 "vi"ptanler ~all1t i alt 170
u"rudtsplanlcr pr. ml. Vcd oplagIlIng var ..H) pet. ar
JordO\ernaden da'kket melJ u"rudt men uer var opn et
et mcrudb~tte pa 33 hkg. Delle ,il sige. al den meka·
ni!>"e behandling har generct brtofrclplanterne.

De "cmiske nlldler er udbragl p Cl Ild..punkl. h.. or
hUJ~M IO p':t. af ~artonerne var spirel frem. Behandhn·
gcn med Gramnxnne har rel1ueerel hi"beslanden III
det hah'c i forhold lil ubehandlet. men der var forts.at en
lic! u"ruut!>planlcr tilstede. Ved optagning var halvde
len af Jordovcrfladen dækket meli ukrudt. Beh.wdJin
gen bcvirkede Cl lllcrudbyllc p. 26 hkg.

Anlcrgon 30 vi!>tc l!.amme v,,"ning på kviUcn som
Grallloxone. Overfor rr"ukrudt har Antergon haft en
nngt:! belJre effekt. Ved host var ·HI pet. af o'-crnaden
dækket med u~rudl. Behandlingen resulterede Iet mer·
udb) tie på 20 hkg

Roundup har haft den bedste 'IrJ..mng på ""lUen.
men midlel visle ..ig al 'Være vlr"mng.;lo!>! o'Verror frø·
u"rudt. Dehandllllgen har hgeledes vist 'Sig al ,'ære for
hård "ed "artonerne. Der er en mindre redu"tlon I

plantetalJet pr. ha. og dcr er opnåel 50 h"g mmlire end
ved rnel..ani ...k behandling.

Forsøgene furt ...æl!e....

d. :Scd\islling af kartoffellop.

Efu:r ncd.. isning af kartoffeltnp er der i en"c1le III·
fælde kOIl ...taterel morJ..farvnmg af J..no/dene.

I forsøg nr 3808 er sammenhgnel IO n}c ned ns
mngsmidlcr med de "endte metoder. mekalllsk afhu~

nmg af loppen samt nc:lJ'Visning med natnumclorat og
Reglone

Dcr er iUe forelagC! nogen ud b) lIehc... temmel...er af
forl>0gct. mcn "nollienc har ,-æret llld~endt til under.....,
gclsc for rtlørkfarvning og uer er foretaget hH"'lOfhc
slcmmclsc dter dc forskellige behandlinger.

Efter behandling med ~ I Rcglone er der i delle for·



søg konstateret 6 pet. knolde med skader. Efter anven·
delse af Harvade 50 er der konstateret 2 pet. skadede
knolde. De øvrigc bchandlinger har ikke resulteret i
skade på knoldene.

Højeste tørstofprocenter er der fundet efter anven
delse af midlerne I-Iarvade 50 og Purivcl.

164

De samme midler cr anvendt på 2 andre lokaliteter,
uden at der er konstateret skade på knoldene. På de 3
lokaliteter er der opnåct laveste tørstofprocenter eher
mekanisk afhugning og højeste, hvor der har været an·
vendt Purivel.

Undcrsøgelserne gentages.
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J. Grovfoderproduktion.
Vel! AJ..sd JawbJt'll og B. R 8t'11fIJoim.

I. Forsøg med dyrkning af roer.
Der er i 197X under RocudvlIlgcls 1t:t1d~c arbejdel

med følgende forsøgsserier:

I. f\larl..spiring og planlcbc"tand l f<.lhri\.. ..roer.
1. ~taling af tilvæbt i fabri\...srocr.
3. Række- og froafslandc i fatmk~ruer.

4. Såaf"lamJc i gcnctisl.. lllonogcrmc foderroer.
5. Sorter af genetiske munogenne foderroer
6. Såtillcr for genetisk monogcrmc foderroer.

Dc 3 for'i1e "Cncr er genllcmført i ~marbcjdc med
Dc dan~l..e SuUerfabnkli.cr A S

RCliul13tcr fra dis..o;c 3 ~erier rf samlelog beregnel af
mcdarlx'Jtkre på forsogssl(lIioncn • \I.mbot:. Iloleb)

UJb) tiet af rcne rol'r og su""cr pr ha. pct. "Ilk"er I
rod og forhold .. lal for .. uk"cr..aftcll" rl'llhed (Irnpunty
"alue, I.V.). saml pfanlcral pr IJ;I \'Cd 0rtagnlllg hlev I
~ellllclm.llil af 7 forM}g:

1I11~1 plantcl pi h~

I" lml'"nt' ton, 1'1 h.

" ,,' 'ul~cr ,~Iuc:·l "'" 'lIll"l
tol~hl op<

" 1>1> 1>3 16,1 lIllI ~7.1 1.56
h 5" 56 It-..O 1113 -I.U lI.17
C 53 5/ 15,9 1115 1.6 lUI
d ~' ~1 15,7 11~ ~.1 ·U)\t)

c. :\11 ~X 15,3 127 Y,7 I.X~

I hX ", 15,7 I Ol.) 9,7 -IN}
g 63 1>11 15A 121 1H.7 ...;..J.:!O

I forhold tillIdiigere .Ir.. plan udgl~ et fOr"Og<;lcd med
30 pcl la' crc "pi ring eml normal! og :''0 pc!. hl e, er·
!>tdllel af (lO pe! la\ crc ..ptrt..c, ne i forhold til norm:ll

SUTten \Ionma ble" brugl ...nm ud-.æd i for!>Ogcne
Tallene j parcn!es efter de cn"el!e for-.o~ted l meml:.J
ende plan er :-.plrec' nen. uer ble' fUllllcl I laboratoriel.

Splrcc,nen uf froet på 92 pc!.. der hCll'gnC'l> !>om
normal. er iøvngr pa '" hU)1 og finI ni\l~au. ()en plall
laglc reuu"tion af 3pircc\'llen p:l 10...20 prt pr. trin bic,'
raml rCl IUlJC.

Som tidligere ar hlc" redu"tioncll n:tct ved al hlamlt:
del llllrrllale fro meJ cn "lIgende alull'! fm.ll\is "illl var
blc"ct dræhl n:u opvarmning

De første .5 forsøg..lcd hil" ..,aet Ul'll 17 aprrl lil hh
\ende hc"lanJ meu 17 cm ..;\af..tand.

Ukrudt hle' hcl..ælllpet lIll'U I)~ralllln. Ikl..tl1al og
raurcn~ning efter bchm.

Roerne blev lOppet af manueh. meuel\~ roden ble,
ho!>tct med 1ll3s"ine.

I. Forsøg med markspiring og
plantebestand 1976-7R.

Forsøgene bic\' i ar anlagt dIer følgende plan:

a. Normal "p.rec\ ne .
b. +- 10 pet. ,>pircevnc

c. ::!O pc!. "pm:e, ne
U -:--W pc!. splrec'nc
c. -:-00 pet ~pirec'nc

f 'ormal "'plrcc,ne. ~et l:! 5
g ""'1ormal"'plree,ne. ~l'I:!5 5.

(9~1

(~~)

(71))

(S'I
(3h)

Dcr ble, ogS:t l for","g .. lcd mcd II0flnitl "'pircc\ nc
fundct Cl ret 1;.1\1 alllal platlll'r pr ha \cd llpldgnillg,
mcn o~:..1 piallictai p:i J-~ hlad:-'ladiel "ar rCI lavl. ....
nedgitngcll i plantct;)1 i forhnld III tidligere jr~ for'lng
1l1:l 'ære ~ket \ed mangelfulJ ",plring i lnraret

Dellc 'llOlIeS af. at tab af planter i \il''''''lperinden var
la\! p;\ IOOO-J(J(J() pr. ha

VcJ plamelal pa under l',l 50000 pr ha 'cd optag
nll1g. ..."ell: Cl ja."nl lil cl ..I:cr"t f.tld i Uub) Ile \'cd ..;lild
dcn 12. ng ~5. maj ble\ der m;11I ...lure lab I udb~ lte 'lCI I

fnrholJ III nurmal i fur..,og~lcJ a
I del følgende 'C.. I genlll:'lll'lnll af 16 fnr ..og I J Jf

rc..u!taler fra for:.Og"lcd, 'lom har ,æret fælles I allc.1T

\furf.. fplrmg og I'ftmldx'!lflllIlJ

11<t 'fur. ll~~) pi ",. Imrunh IC>n,J'! h.
,,~ , "P< ,uu.cr >alll"·' "'" 'ullcr

vm 3 (Ir

lJ2 ,,7 17,11 H/O ~4.9 7,62
Hil 61 16.1) lu2 0.1 n,O]

7~ 5'" 16.9 107 -:-1J.Y 7/).:!(J
55 ~, 16,h 116 J,9 -:-fUl2
92 (," I h.5 1117 X.X 71.66

"~ 5lJ Ih.1 12! -:-17,~ .....UH

• I l'IH .~-~ I

Der hlc' fumlet bc'lkednc t.lb i udb)l1C. n.tr pbntct.tI
'cd optagning faldl fril (,7 OUlIog til .!lull lil 5-111t)0 pr



ha. Ved plantctal under ca. 50.000 pr. ha ved optagning
!>I..ete et betydeligt storre tab i udbytte.

Også såning midt i og sidst i maj gav i forhold lil
normal spirecvnc og sål id et l>tort lab i udbytte. Den
seneste såning gav foruden en rel lav procent ..ukker
også en ret dårlig kvalitet af l>ukkcrsafl.

Nedsættelsen af spireevnen her i forsøgene skt:te wd
at blande prima frø med døde frø. Selv ved lav spireev
ne, har de spiredygtige frø altså en høj spiringsenergi.
Dette er ikke tilfældet i et parti meu en naturlig lav
spireevne. Her vil de l>piredygtigc fro også have en la\'
spireenergi. Der er derfor næppe tvivl om. at de fundne
resultater efter lav spireevne i udsæden ligger på ret så
højt et niveau.

Holder man sig til plantetal vcd 3--t bladstadiet og
ved optagning. så tabes der færrest planter i vækstpe
rioden ved de lave plantetal. Førsl ved planletal på ca.
50.000 pr. ha sker der betydende tab i udbyttet af suk
ker.

Ved et pianIClal på ca. 40.000 pr. h<l er der her i
forsøgene fundet et højere udbytte end efter s&ning
midt i maj. Vt:d såning sidst i maj blev fundet et t:ndnu
større tab af udb)'ue. Den lave :>.ukkerprocent antyder
dog. al en del af delle tab kunne ind\'indes ved en læn
gere vokscperiode.

Forsøgene fortsætter.

2. Måling af tilvækst i fabriksroer
1976-78.

Forsøgene er atter i år anlagt med sorterne Monova
og Uniea. som blev sået med 17 cm afstand til blivende
besland.

Ukrudt blev med godt resultat bekæmpet hmisk og
manuelt efter behov.

Optagning skete efter planen med 1-1- dages mdlt:m
rum fra den 3. juli til den -t. december. Udbyttet i årets
forsøg blev på næsten samme niveau som i de foregåen
de år. Dogskctc tilvæksten til og med juli måned i ct ret
svagt tempo. men i løbel af august måned lå det pj
samme niveau som i de foregående år.

I gennemsnit af I I forsøg fandt man følgende udbyt
ter ved de forskellige høstdatocr. Iler er udb~ tIet i t\'10
nova og Unica sMcl sammen.

Måling af fi/væk!.1 i f(lbrik~'roer (165)

l)alo for IUOO p'-pr ha p". tnn~ pr ha
op' 3-4 bl y Opl ~uk~cr "P ",cl ~u~~~r

GIIS. 3 ar
-t. juli 74 71 9.5 16 4.0 0.38

18. juli 74 73 11.9 26 10.R 1.29
t. aug. 74 73 13.1 34 20.2 !.M

15. aug. 74 71 14,.1 39 "27.7 3.99
29. aug. 74 71 lS.R 38 34.1 5.39
12. "Cpt. 74 71 16.J 41 40.7 6.63
26. scpt. 7' 71 17.0 41 435 7.40
IO. ok!. 75 72 17.1 41 .J5A 7.8J
2-t.okt. 74 73 lU 3R -t7A 8.21

7. no\'. 74 711 17.5 37 4S,5 R.49
21. nov. 74 711 17,5 32 49.3 S,65

5. dec. 7R 70 17,4 28 48.6 S.4.~
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Plantetallet var på 3--1 blatJ!>ladiet P' el højt og ens
artet niveau. 1 løbet af vækstperioden var tabet af
planter på 1.000-3.000 stk. pr. ha. så \'ed optagning var
antal planter pr. ha ensaTlet og passende stort.

Sukkerprocentcn var først i august pa 13 pct., og den
var 16 pcl. ved månedens udgang. Sidst i september
blev 17 pet. ~ukker passeret. og holtIt sig omkring 17.5
indtil først i december.

Udbyttet af IOP var ca. 20 tOIlS pr. ha først i juli.
Udbytte I blev fordoblet til ca. 40 tons pr. ha l>idst i
augusl, og del holdt sig på de ca. 40 ton .. til midt i
oktober. Senere blev udbyttet af top nedslidt til ca. 30
tons pr. ha i løbet af november.

Ut.lb),ttct af rod nåede 20 Ions pr. ha forst i augusl
eller ca. l måned senere end udbyttet af top nåede
denne v.cgt. En fordobling til 40 tons rod pr. ha skete
omkring midten af september. l løbet af oklober·no
vember blcv nået ca. 50 ton~ rod pr. ha.

Den største tilvæhl i rod skete i liden 15. juli-IS.
september. hvor den daglige tilvækst lå på over 5 hkg
pr. ha.

Forsøgene er blevet gennemført i 3 år under meget
forskellige klimaforhold. I dcn følgende oversigt se~. at
det især hilT gi\'ct forskel i rodens indhold af sukker
føl1>l på sommeren.

TiJwrJ..Sl i fabriksrver

pcl. sull.l.'I tons sulk~1 pI h.
Gns...."lu 191(; 1911 1918 191(, 1977 1918

4. juli 12.2 R,6 7.6 0.50 0.37 0.28
IR. juli 13,2 11.6 10.8 1.37 1,.10 0,99
I. aug. 13.9 12.5 12,9 2,64 2,R7 2,41

15. <lug. 16.4 13.0 14,3 4,02 4,15 3.RO
29. aug. 17.2 14.9 IS,h 5.26 5.56 .1.36
12. sept. 17.4 15.8 15.9 6.29 6.93 6.67
26. scpt. 17.5 17.4 16.2 6,92 7,76 7.52
IO. okt. 17.1 17..\ 17.0 7.16 R.34 7.98
24. okt. 17.1 17.4 17,5 7.37 R.86 8.39

7. nov. 17.3 17.R 17,5 7.66 9.27 8..14
21. nov. 17.4 17.9 17,1 7.78 9.59 8.57

.I. dec. 17.6 17.6 16.9 7.95 9.10 R.27

1 1976 mis 16 pc!. den 14. august, i 1977 uen 15.
:.eptemher og i 1978 den 22. september. Dette har uden
tvivl forbindelse med rtntrll sultimer i de enkelte år. I
gennemsnit blev der i områderne med forsøgcne i tiden
maj-augu:>.t fundet henholdsvis 1.077. 952 og 915 sol
timer i 1976. 1977 og i 1978.

I almindelighed bet)dcr få sollimer rigelig nedbør og
omvendt. så udbyttet af sul..l..er pr. ha kan godt blive
tilfredsstillende. selvom rodens indhold af su~ker er
lavl.

Del ses da også. at der i for..ugene sid~t i 3Ugu,t og
først i september t'r fundet l>3mme udbytte af sukker pr.
ha. Senere igen har gødskning, sollimer. nedb"r. angreb
af sygdomme og "Ildel pån~ givet forskel i de enkelte
års udbytter.

Tilvæk:.ten i kg sukker pr. ha daglig var slør:.1 i august
og de første 14 dage af sc:plc:rnber. hvor der hlcv produ·



ceret o\'er 1(10 kg sukker pr. ha. Sid'it i juli og !>id!>t i
~cpternhcr hlc\' d!:1 i f(lr~0gene miilt en tilvækst på o\'er
60 kg sul\I\"r pr. ha dagligl.

Der bic\' brugl ~rtern(' Monov<l og Unica i forsøge
ne. Af dis~ 'i(lrler har ~l()no\'a den hUrllgstc ud\ il..Iing.
s!J. dell egner ~ig bedst lil tidlig optagning. medens Unica
skulle yt!L' {.kt ht'{hte vcd ell ::>('11 optagning. Som det se"
i følgende gcnnclmnil af l I for .."g i 3 år er delte ogs"
tilfældet.

M(lrW\~ - lJnI~a

Ion, lOd rel sul.l.<'r Jons sukl.n
\Iu"",'a LJni~a \Iono\;I (,''',..;1 MO""'<I U"i~a

Cm. 3 ål'
4. juli 4.1 U.O 9.) -:-0.2 0.39 +0.01

I R. juli 10.7 O.:! 12.1 -;-().3 1.29 11,00
l. ilug. 20.1 11.2 ]J,2 -;-0.2 2,(,5 +0.02

15. aug. 27,4 0,6 14,(' -;-(1,4 3,lN +0.01
29. aug. 33.9 05 1(,,(1 711.4 5,41 -:-0.03
12. sepl. 40.6 0,2 1(,.4 -;-11.3 h.h7 +0.09
26. sep\. 42.H 1.5 17,1 0.2 7.33 0.14
IU.okl. 44.6 1.6 17,4 -;-0 . .1 7.74 0.17
24. okl. 46,1 2A 17.4 +0.1 R.04 0.33

7. no\'. 47.7 1.5 17.6 +O..J R.39 0.12
21. no\'. 4X,3 l.R 17.0 -;-0,2 R.50 0.23

5. dec. 47.6 2.0 17.4 +0.2 8.28 0.23

Indtil omkring midtell af \cplC'lllber er der ingen af
gørende forsl\el p~ de 2 ..mler\ UUh)He. Senere på aret
har Uniea i forhold til ~l()n()va en liut Mørre tilvækst.

For<:,ogenc fOrl:-a:ller.

3. Række- og frøafslande i fabriksroer
1977-78.

Forsøgene ocly..cr udhy Ilt.:! vcd for~kclligl plantetal.
Del opnå~ veJ at a'nurc rækl\eafsland og såaf\tillld. som
del fremgår af fnlgcnuc plan:

1'01).1',1:1- R:dl.o:- H,,- 1'lant~~(coJ~r I

led :lf'land Rf\lnnd 10UU pl ho

a. 50 CIll [7 em 118
h. 45 em 17 cm 131
<- 50 em 19 cm 105
d. .t5 cm 19 cm 117
e. 45 cm 21 cm 106
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RæUl>' og :Jtitlf!;lffllc/(' i [abnJ"sroer (/00)

J(11)(1 pi pr hrl P" II'"' pI ha
J-.> \,td ~llLl.n I V 0' ,,~ 'UI.I.CI

blad" oP'

G/I$. 2 Q'
a. 76 74 17.4 Ino ~6,6 R,09
b. R6 XI 17.1 98 1.4 0.10
<- 69 67 17..1 101 ~0.6 +11.11
d. 75 73 17.4 99 0.8 0.14
e. 67 67 17..J 103 0.6 11.06

0) ]1)0 _ ~ql~

Del største tab af planter fra 3-1 hlillhlitdicl lil 01'
wgning hle\' rundel ved Ul' !>tørSIC plameta!.

Uanset antal pltllllCr pr. h,l Vilr uLlhjtlct af rod og
~ukl\er uændret pr. hOl. Del "alllme var tilfæll.h:1 IIlI.'lI
sukkerprocenten og ~ul..)..cr,aflelh renhed.

Forsøgene forts.1.'llcr.

4. Såafstande i genetisk l11onogerlue
fodersukkerroer 1976-78.

Den optimale ~'l.af~lanU :-,øgc:-, hd}!>l i forsøgene. hvor
arveligt l-kimede frø af roc:-nrtcn K~ro\ bli\'C'r ..ået
med en ~Iigent..le frøaf!>tillld.

Fra en s~af<:'''lnd rå l:! cm mellem hvert frø bll\'er
denne afstanJ i ... trin a 3 cm øgel til 24 cm. Sllllingen
blev gennemførI med en Stanhay MarI- II roes~llla<:,kllle

af lokal oprindel<:,c. For al .."kre den slør!>t mulige ens
artethed i såafslandenc. fordeles de ~bålHJ. som bruges
i forsogene. fra landskonlorel.

UI-rudt blev i for~,~gcfl(; ht'''a'lllpet med kcmiske
midler. ren!>lling og håndlugning. mcdem. intel for..,\,gs
lcd mållc udtyndc\.

Ved roernes høstning olev a ftoppe l med håndl\raft.
meden:. roden blev taget op med llwskine l de nC\tc
forsøg. l de enkelte for\ng, hvur og.'>1J roden blev bJær
get vcd håndarbejde, blev roer under 4 cm i diallleter
kasseret. så de er ikke hle\'el vejct Illcd i udbyttet.

f'røkvaliletcn <,lf årels ud..æd :-\'l'lrcdc mt'd hen\yn til
spireevne og l-kiml'lhccl lil de analyser, som finde .. i
afsnillet om nfprøvning af arveligt 1-I\illlCdc roc"orler.

Gødskning. jordbehandling. sk:ldcdyrs- og ukrut!l''>
bekæmpcl ..e svarede til de elll-eltc forsøgsgårde'i nor
mer.

I ,hel!> for~g blev hostet el slort udhytte. men ten
densen i udhylld ....ar den \<HllIllC, som del ses I fnlgende
genllemsnit nf 2 I forsøg l :1 ar.

5twf~((Il/d ; geJle/i.51.. mOl/ogall/t' foder
.wl..kernJt<r (/67)

woo pi pI ha

Som uds.æd blc\ hrugl fru af sOrlcn Monova. Forso-
.1-' ,," I" hl.g pr h, "bll<lhl "P' Hlr~1 ,,~ lUp pr ha

gene blev holdt fri for ukrudl med P~ramlll. BClanal og
h~ndhaknillg. du der il-kt.- kunne bruges radrenser på GIIS. J år

grund af den forskellige ræl\I\eaf"land. 12 cm 98 80 17.4 626 410 133,4

Ocr blev hOMet et lidlla\'crc udb)l1c i arets forsøg sel 15 cm 80 70 17,2 (, ~5 4.6
IR cm 68 6~ 17.11 7X 30 +6.:1

i forhold til dCI foregåendc år'i re:.ulIHter. men hoved· 21 cm 59 54 16,B -;. 15 q l tJA
tenden!>en V,:Ir uen sallUlIC i de 2 år. I del følgende ses 24 cm 51 48 [6,7 31 774 -;-15.0
gennem,nil af IO for:.øg.
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Udbytterne hm ikke sammenlignes direkte fra 50 til
62-63 cm rækkeilfstand. Indenfor samme rækkeafstand
ses en forskellig udvikling. Ved 50 cm rækkeafstand
sker et langsommere fald i udbyttet ved øget såafstand
og en rocstørrelse på ca. 1000 gram nås ved 21 cm
såafstand.

Vetl fi2 cm rækkeafstand nås en roe~t"rrelse p1l1000
gram ved ea. 18 cm så<lfstand.

Forsøgene forts<cller.

5. Genetisk monogerme snrter af
fodersukkerrroer 1973-78.

Forsøg med arveligt l-kimede sorter af fodersukker
roer har i år omfattet 4 sorter. dcr s<lnullenlignes med
målesorlcn Mcka. så de har kunnt:t være i 1 forsøgs
pian. Dog var der begrænsede mængder frø til rådighed
af sorten Hugin, s." denne sort kun deltog i 21 af 40
forsøg.

Ved StalsfrøkontHlllcn blev en prøve af de frøpartier.
som blev brugt, undersøgt for spireevne og enkimct
hed med følgende resultat.

Der tables ved den tætte bestand ved 12 cm så<lfstand
ca. 18.000 planter pr. ha i vækstperioden.

Dette tab af planter blev mindre ved øget s~af~tand

og nåede ved 24 cm såafstanu ned på 3000 planter pr.
ha i løbet af vækstperioden. Denne undertrykkelse af
de svageste planter i den tætteste bestand er også fundet
i andre forsøg med såafslande.

Med øget såafstand faldt også tør~tofpro,enlen fra
17.4 ved 12 cm til 16.7 ved 24 cm såafstand.

Ved 3-4 bladstadiet var plantetal ved 12 cm ~af

stand 98.000 og ved 24 cm såafstand 51.000 planter pr.
ha eJler en forskel på 47.000 ved en fordobling af så
afstanden. Ved optagningen var for~kellen 32.000
mellem de 2 såafstande. Ved slutningen af vækstperio
den var der således sket en betydelig indsnæ\'ring af
forskellen i plantetal ved 12 og 24 cm såafstand.

Nedgangen i masseudbytte ved øget s..'\afstand findes
især i topudbyttet. medens nedgangen j rodens udbytte
var meget mindre.

Omregnet i afgrødeenheder uden fradrag for bjærg
ningstab blev der i gennemsnit fundet 1:\ lab på 15 (jf
g,rødeenheder pr. ha ved at øge såafstanden fra 12 cm til
24 cm, eller et lab på ca. II pet. De stør~te fald i ud
byttet kom efter såafstandc på over 15 cm.

I den tælte bestand efter 12 og 15 cm s.1afstand blev
fundet mange små og undertrykte planter, som tabte!;
ved optagning med maskine. Bestanden var dog ret
ensartet i aftopningshøjde, som det ses af følgenJe gen
nemsnit af 21 forsøg.

I~Cll\ 15cm l~m ~Icm ~Jcm

ivleka. DK .........
Kyrm. DK
lIugin. DK .
:vJonovcrt. NL .
50Ia,,0. NL

76
94
89
92
89

pe:t med
I spHe

79
96
99
93
91

.) 1l-IO. IO - mc.l CIl~rlel

Ensartetheden holder sig til ca. 18 cm ~'1afstand. hvor
der også na!. en roe"'ægt på ca. 1000 g. Det ma bctragles
som en meget passende stor roe at arbejde med vcd
optagning. lagring og upfudring.

I del følgende er resultaterne fordelt på ræ~keafsfand

50 og 62-63 cm.

Sda[srande i [oderslJÅkaroa

IUUl; pi "" gram hlg pr ha a,c
pr ha r0r~t pi r<x rod 'op pr ha

50 cm ræU('a!s/(Il/d. gflS. /0 f'.
l.:! cm 91 16.7 663 603 371 122.(.
15 cm 78 I(),5 769 -d -:-.:!x +4.2
18 cm 70 Ih.4 860 .,.1 +J7 "'5.0
.:!I cm 61 lh.3 l.)Y5 4 ~57 "'6.J
24 cm 55 16.1 1093 2 ~76 .,.9_9

7 7 655
78J 886 99711311240 Spireevnen var normal til over normal i alle arveligt

l-kimede sorler. mcn i underkanten af normalen i Me
1..3. Graden af I-kimcthcd var over normalen i Meka og
Hugin, norlllal i Kyro~ og under normal i Monovcrt og
$olano.

Frøene blev i forsøgene sået med 15-l8 cm såaf~tand.

Der blev efter planen ikke foretaget håndarbejde,
bortset fra lidt håndhakning af ukrudt i enkelte af for·
søgene.

Ukrudl blev bekæmpet med jordmidler som Vcn7.ar
og Pyramin. ligesom der i enkelte forsøg blev brugt
reA. En hel del forsøg blev ogs1l rauren:.ct efter behov.
Stort sel blev ukrudt bekæmpet med held i forsomme
ren. men i nere forsøg skete der en udvikling af frø
u"rudt hen på sommeren.

UdhYllcrne i året~ forsøg lå på et pænt niveau. I sor
len Kyros blev i 1 forsøg målt et udbytte på 153 hkg
tørstof i rod. Rt:gnc!. ugså lOppen med. blcv der fundet
et bruttoudbyIIe på ca. 19000 foderenheder pr. ha .
hvilket må betegnes som ct meget pænt udb)'ue. Det
lavc~te brUltoudbytlt.· I 40 for~g bkv fundet i Kyros.
nemlig 9000 Le. pr. ha. hvilkct '>t;Hilg må betragtes som
el ret pænl udbync. men forskellen i udb)'tle de 2 for
'>og imellcm p:.'\ ca. 10000 foderenhcder pr. ha viM:r
nogel om rocmarken.. muligc fremgang i proJuldions
evne.

l gennern~nil bIL" fUlll..lt"1 f"l~cmh: udb}IlCr.

127.-*
+4.1
+5.6

+10.7
.,.14.1

384
+21
-:- 15
.,.38
-:-55

/I f'.
593
-:-5
.,.8

-:-21
36

Ensartethed" )
g'roc

fJ!-fJ3 cm rfPJ..J../'(lISwlII!. gf/,5.
12 cm 71 17.7 105
15cm fiJ 17.4 Y33
18cm 55 17.1 10(,4
21 cm 49 Ifl,9 IIh7
14 cm 44 Ifl.l'I 12hfl
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Ge"elisk morlOgerme roesorler (168)

1000 pI. p<.'1 l"r~lOf h~~ pr hil .,
'"" pr ha "od rOO1",rSlof '.p pr hø

40 for.fØg 1978
Mcka 63 19,1 102,3 384 125,0
Kyros 65 Ih,? 4,8 76 10.7
Mono-
verf 61 17,6 -;-OA 29 2,1
So/mw 62 17,9 1,8 21 3A
LSV 3,3 /5

Karakteren for glnthed, hvor IO gives for meget
glatte roer uden dybe sidefurer og O for grenedc TOer
med dybe siddurer. Her fik Kyras en meget høj karak
ter. medcns de øvrige sorter fik den samme. men noget
lavere karakter for glathed.

I alle sorter var der meget få 'itol..løbcre.
Antal dobbcltplanler pr. ha \'ar over normalen ho:o,

Meka, men på el normalt og lavt nivcau i tie øvrige
sorter.

I 21 af de anlagtc 40 forl>0g ble\' ogs~ sorten Hugin
prøvet med følgende resultat.

Plantctallcl vcd optagning var vcd alle sorter O\er
60000 pr. ha. Del \ar størsl for Kyros og lavcSI for
Mono\'crl.

Del lavC:o,te indhold af (orstof på 16.7 pe!. blcv fundet
i Kyras. Monovert og Solano havde cl indhold p~ ca. I
pct. højere end Kyros. t\·lcka h'lvdeet indhold på C.l, 19
pet. tørslof.

I rodterstof blcv fundet !>amme udb~tte i t\1el..a. Mo
nm'cn ng Sulano. mcdcns Kyros ga\' ca. 5 hkg mere
IØrslof pr. ha.

Alle J arveligt l-kimede :o,ortcr gav ct høJcrc udb)tte
af tnp t.:nd Mcka. Iler ydcdc Kyrus ca. 75 hl..g mere pr.
ha end Meka. medens MOllOVCrl og Solano gav hen
hnldsvi .. 29 og 21 hkg IOp mere pr. ha end Mcka.

Omrcgnet lil fuderværdi gav K)'ros ea. 1000 foderen
heder mere pr. ha end t\1eka.

I dCI f"lgcnde ses en o\'cr'iigl ()\er markspiring,
sinkløbertendens m.v.

2 J forsøg IC)7R
Meka 60 18,Y 98,4 379 121,0
K} ros 62 16,4 2.U 69 7.6
Ilugin 60 18.1 2.7 % 1004
Mono-
\'ert 60 17.5 0.3 ~8 2.4
$ol<lno 59 17.7 1.3 lY 1.7
LSI) /9

"pI ha
hlg pr ha

loJIØn.IO( lUp
1000 pi pt'I l",rMof
pl. ha l loJ

I forhold til de ovrige !>urlcr. som blev omtalt ovenfor
i gennemsnit af de -lO forsøg. havde Ilugin Cl indhold af
tØrMor på de J8 pc!. Del \'ar især I utlb) Itel af 10p. al
Hugin gal,' højere udb)llc end de øvrige sorter. "å dl:r i
ah blev hostet ct hrulloutlb~tic. der lå ca. IO afgrøde
enhedcr pr. ha o\'er Mcka. metlens Kyro.. ydede 7.5
afgrødeenhcdcr mere end Mcka. Monu\'cTl og Sol'lno
gav GI. 2.5 afgrødeenheder pr. ha mere end Mel..a.

I del følgende ~es rcsultater af m'lfkspiring m.\'. for
21 forsøg.

llobt>ch
plamer

1(\()(I pr hl!

P"
~IO~

I.b""
glal.
h<J

Karal.lcr fOl"'
ClI!><Of

"lrU} I('lhell"'"

21 forsog 1978
Antal b " " IO " ]J ,
Mel..a 57 3 (, S ll.l Il.I
KHOS bl 3 5 7 0.2 2.0
Ifugill 57 3 (> 5 ().~ 0,5
Monovert fi]) 3 5 6 n.l 1,6
Snlano 60 3 .I 6 0 ..1 0.8

Inæ'iten alle henscentIer som mark~piring. angreb <:tf

viru:o,. ensarlclhed. glathed og :o,toklobcrtentlen~lignede
Hugin rm'lcSOrlcll Mcka.

Siden 1973 har der været afpr0\'CI arveligt l-kimcde
roc\orler med Meka som maleprø\'e.

I del følgende ses en O\er~igl l uddrag for de sid~{e S
ar af udbynel i top og rnd. nar udbyuct af Mel..'l sællcs
lil lilO.

G"."ni5k m01lugt'rmC' ro('wrter (169)4() fOHog /978
>< " 2~ " " "Meb 61 3 7 6 0.1 J 1,1

Kyro!> (,5 ] S 8 0.1 2,0
Mono-
...en b3 2 (, 6 0.2 1.6
Solano 64 3 b 6 0.3 0.8

°l G--11I. III ~.1s1

Marhpiringen er beregneT vcd al optælle fremspire
de plnntcr pli hele for!>øg!>p<lrcellcn Der hlev i alle sor·
ler fundet en lllnrkspiring pli 61--t'5 IX'1.. hvilket ma
bClraglc" ..om lilfrell~slillenlle

Alle sorter var rct s\'agt angrebet af \irusgulsnl. An
greb..graden blev bedømt lidI la",~rc fnr M)flen f\lono
vert end for de ",'rige J ~Ort('r.

Karill..teren for en..artelhcd er en bedømmelse for
cnsartethed i vobehøjden ovcr jordoverfladen. s.l defl
højeste karakTer pli lOer fuld!>I<CIHJig ens højde over
jorden. Iler fik Kyros den 1'l\'C'iIC karal..lcr. ~10nO\cTl

og Solano fil.. samme l..<Jrakter for ensartethed og indta
ger i den hensecnde en mcJlcmling mellem Meka og
Kyros.

P"
mllr~_

~pinnj; ~lru~

Ol U-lU. lU _ Md-l

Kara~ICl fOl')
c"~al- ~lal-

lelhcd hed

l'"
~1O~

løbne

o.k!blx-Il
pJltlllCI

11lUO pr h"



170

Gel/etis/.. monogerme roesorter Der hlc\' lrin for trin fundet et bet)deligl tah i ud
bynet ved al udsætte såtidcn fra det tidligst mulige lil

_So_·_" '_9_" '_9'_'--;:--,,_'9.,.'-;' "_'_'__1_9_78 umkring den 15. maj.
Rodh'lr)IOf Forsøgene fortsætter.

ILlUpl. 1'" h;;g pr ha "S:llId ~bJOpl l'lr~l ,udllHSI ,.,
" h,

19. april 59 lh.2 ~7.2 456 117.3
16. npril 58 16.5 +7.U +16 +7.7

5. maj 51 16,7 -:-10.7 +45 + 13.5
15. maj 32 14,7 +45.0 +190 -:- 56.7

Såtider i genetisk monogermc sorter af
fodersukkerroer.

1 de arveligt l-kimede sorter af bederoer kan man i
meget høj grad se bort fra de slOkløbt're. !>om er klima·
betingede. Dct kan derfor ha\'c betydelig interesse al få
undersøgt nærmere. om det ngs;1 kan betyde el foroget
udbytte. at der med større sikkerhed kan ..ås hederocr
på et tidligcre tidspunkt. Ocr hle.... i år gennemført I
forsøg med følgende resultat:

.\ir. 32-17 Solider ; [oderSflUawer

Som det SC'i af mærke I er 5 af de 9 afprøvede arveligl
enkimcdc sorter blevet optaget r~ den danske sOrlsli·
SIC. medens rt:sten ikke kunne klare sig i ~onkurrenccn.

Del fremgår lydeligt af o ..;crsigten. al flere af de
anerkendte arveligt l-kimede sorter i forhold lil Meka
yder samme ellcr større udbytte af rodtørstof. Med
hensyn Til udbyuet af top ydt:r alle de prøvede sorter et
udbytte. Jer er større end Meka. Enkelte :.orter har i
nere år ydet et endog bel}'ueligt ... torre udbytte i tOp end
Meka.

De bcdste af\eligt I~kimedc snrtcr kan derfor med
en bet~delig fordel lages ind i dyrkningen. io;ær hvor
man ønsker at dyrke roer med m;nihåndarbcjde

Forsøgene fort~lIer.

°l Pil den danskf <,(Ilbh)l<: 1971\

k!l N pr h",
Gildnlngsan For,h I \13.'"1 2. ~lzl ]sl;rl

a. Grundgødel O O O O
b. R.a. 7, O 75 O
c. Fl.a. 150 O 150 O
d. Fl.a. 300 O IJ O
e. Kas 150 O ISO O

Undcr Græsudvalgeb ledelse blev der i 197~ arbej
det med følgende forsøgsserier:

I. Stigende mængder fl,'dende ammoniak
til klovergræs med punktnedlælder.

Da flydende ammoniak pa grund af prisen J..an \ære
en furddagl1g kvælstofgødning, også Iii klø\o'ergræs. har
man sidcn 1967 med jæ\llc mellemrum arbejdet med
afpf0\'ning af fOTskdlig nc:dfældning~teknik lil brug l

denne afgrøde og i eftcrafgrødc af italiensk rajgræs.
Hvcr gang fandl man. al del rent økonomisk var det

samme. om man lleJfæl\.h:<.k nydende ammoniak eller
bruglt: sImhar kvælstofgødning. Nedfældningcn var dog
ledsagel af cn række ulemper som oprivning af ~ten.

ujævne marker. ukruJtsforurening og en afgrude. sum
\'ed hmlningen blev stærkt forurenet med sand.

Forl>Øgcnc hle\' anlagt eftcr planen.

I I. Forsøg vedrørende dyrkning af
græs m.v.

l. Stigende mængder f1~ dcnde ammoniak med
punklncdfælder.

"l Stigen<.le mængder kvælstof lil dæksæd.
3. Stigende mængder hælMof til helsæd.
.J. Udpining \cd højt kvælstofniveau.
5. Eflcmfgrøder med el lavt ressourceforbrug.
6. Regulering <lf græs....ækstcn med kvælstof.
7. Udbyttcfordeling i almindelig rajgræs.
8. Stigende mængder magnesium til f...løvergræs.
9. Stigende mængdcr magnesium til italicn ...k rajgræs

som cftcrafgrøde.
IO. Udlæg i havre med forskellig tæthed.
II. atriul1lkaJkammonsal~tertil græs på højt kali-

ul1lniveau.
11. Klurholdig og klorfri J'PK 21-4-1 n lil kløvergræs.
13. Sålider for maj!>.
I.J. :Vlaj~ ~om slaldfoder.
15. ~laj'l med grønrug som mellc=m<lfgrøde.
1h. Majssoner.
17. UkrtH.Jtsbckæmpelse i majs.
18. Andre forsøg med gr",n~fgrødcr.

100
120

100
102
103

107
105
1:!5

lOU
105

100
112

~6

97
97

102
100

119
120
106
110
121

100
101

100
IO~

99
100

95
10R

To,
100
1.26
127
136
147
144

100
121

123
142
13~

100
102

96
94

106

Mek.a 100
Kyras lJ4
Monoval lU6
Monorosa 128
MonobIc. 132
Monofix 152
Majoral
Monovcrt
50laoo
llugin

Meka') 100
Kyros') 89
MOlloval') 95
MOllorosa 95
MonobIc. 87
MonofLl\ 100
Majoral
Monovert')
501aoo')
Hugin'
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I ~J;rl _I;rl

PH" I'I-~ I"'~l'o l~~" 1~7~ l"'~'"

29 W 30 9 13 12
IO I~ I~ 4 3 3
II Ih 14 7 9 7
1.1 17 Ih IO 17 12
19 ~I ~I ~ ~ ~

., ~1<l , _l:rl

H 15 .17 ~ .I H
~I I~ 7 3 ~ I

I 15 II 3 ~ 3
~ ~ 3 ~ I O

1~ II 1 ~ l

Gfllndgndel
751\iflil

150 1\ i n il,
JOH!' i fl.il.
1501\ i I..a,

gang gav dc største Illerudhylter i de 1 før<ite <ilæt, me
den" \lfklllngen var udtønll j J og 4, "læ!. Vl'U en til
fOfo;cl af 150 kg \I pr ha ad gangen hle\ fundet en mere
jæ\ll fonJehng af meruJh\lh:t.

I det følgende er \I<il udh~tte og memdh,t1e i hl..g
lorslofpr ha i hH'r \læl fonkIt på de cnkellc før<;,øg,M

2. Stigende mængder k,æls!,,! lil dæksæd
J973-78.

h;'~ ''''''I"f P' h;a

Ile J..hmali~l..c forhold \af megel fo ....kc,.'l!igc i til.' J
fOr<iOg~'lr. Del fremgår dog I)dehgl af l11erlldh'llerne I
1. og 1, ,Iæt. ,II ~eJrligel kun i rct ringe grad på\irker
disse slæt. Oer <;co;, cn lydelig cftervlrklllng dier nydcn
de ammoniak l lIcn 1 ~Iæl. Den er ved <iallll1le
1\-mængde kun h..tI\,t "a 'lor fnr kalkanHl10n:-.alpctel, ~å

der sammcnlagl i l og 1.... 1:1.'1 h"",,c ......amme WJh)'ltl'
efter 150 I..g N pr. llit i n)ucmle ammoniak og i kal
kallllllon ...alpclcr.

r-,'lerlldbY"CI l den 3 ..læ l hle\' ..,lærkl pavirl..el ilf ncd·
hm. meden, Ul' lavl' udbyllcr og rneflldbylter t den ..J,
~Iæl ikke blev påvirkel af vejret. og hl:r blev heller iUI:
fumlet nogen forskel pj g0dsktllngcn~ 11l(In~dcl..c

Dc nu af,hll1cdc fnr..ng med en lovcmlc tcl..nik til
ncdfælJning af n)"lIl'llde amllloniak pa bc\ok ..ct Jord
\"Iscr:

at J1)dn/(le ammolllnJ. /lI J../m·rrwll'~ lIu'd pUIIJ..IIl('d
[ælder iH(' [orogt'r a/grodc'tl~ mdllOM u/mml. du op
rødning af l0rtlnt umlgm

ul k,\'ælsro/ i jlyt/em/e am"lOtlillÅ IUlr ('ri Ilfllg(''l' IlrÅ

nin8.\"litl i klm'agræ!> ('ful Ålælstof / J..a/hmmOlHalpcrn.
ar kl'(J'l'ilof i jlrtlt'mlt' ammoniaJ.. har haft el/ lidr rlf/

gere samlel ,"irJ.n/ng niti J..I'æl.'ilo/ f Åalku"l/1wflsalpt'ter.
mel/ lorsJ..d/ell t:r IJ..J..e 'l'1 stor

I for'Ogl'nes rc\uhater <;,øge, al finde en halance mellem
udh~ Ilct af dæhæd ug dcl fulgemk Jf\ udtn 1Il' af
græsmarken. når der gl\eS <itigende mængder hæl<.lnf
til dæk...roen. og udb)tlct l græ.., mo'lles 14 :irlige ,læ t \ed
(J og JUli kg pr ha

I året~ 5 forsøg l l ar<i klmergræ' hle\ m,l!t el rel

~(ige1/dt' mal/gder fl.\ dem/e ammoniak
lil J../cH'ergr{l'{ med PI/IlJ..f/It'dfll'/da

----

hkg J'f h,l
\,Indfnl

!!fllnl mr.l lapl
1'"
"I"

, ,
19.h 15.5 3.11 6~.9 10.3 Grulll..lguucl

75 N i n_il.
~.fl IlJ..t 16.11 120 22.5 ~.I 151l N i n,il, , 11<.1< 17.H IH, 32.J H U:-.l i n_il
2.1 19.2 IH5 164 311.1 7.fo 150 :-oJ ika ...

LI' IH.7 IB.:! 225 .:W.3 Y.O

1'"
1"1 "",,,.lllll
.... ,Ill l"I~lf'l

G",\. 3 ar

GrunLlgoucl
kg 1\ l n il

75, 1 f!.allg.~

J50, 1 gang.~

JOO I gang
I..g N i I..a~

150, 1 gang~

Atj:h.,!((nht'.k, pr h;1
(jøib4m"K 4 JLilll li Juli ~ ~p1 14 ,.10.1 lall

Gm. 3 ar
Grundgodet 2~.-l 9A 16.5 3.H 5~.1

kg!'ina
75. 1. gange 9.9 1.1 5.5 1.1 18.7

ISO, 2 gange II.h 5.4 7.fi 1.J 16.9
300, l gang 11.9 9.7 LH 0.7 15.1
kg ika!>
150. 1 gange 17.1 1.9 leu 1.2 ~2.7

SrigNU/f' mll'lIgder f/1'f1t'lIdt' ammoniaJ.
fil J../OIrrgrtr'\ //lcd /1IUIJ..uu'd/ælder

S/fXt'fIt/l' mæl/gt/t'r fl.\d('lu/r "m",uniuJ..
Iii MOl ('rKm'~ fllt'd I'11l/J..ml'tI/ældt'r (170)

Merudh)tlct for tilforl 1..\a'I..,lOf ble\ fundet i ~Iætlen
lige efter tilfor;clen. Delte \lIr i hoJere grad tilfældet
dter kalkammon~alpetcrend efter flydende ammoniak

Virkningen af :WO kg \I pr ha l n~dendc 3mmolllak
var stOrt set en" enlcn denne mængde ble\ ghet på l
gang l det tidlige fordr eller dell p:\ 15n kg I fora ret og
150 kg N pr ha efter :2, "læ t De Jon kg N pr ha pa 1

Uo\il..llllgen ~If ell Il) ... Iap nedfælder. en såkaldt
pUnklnl.'dfældcr. er hclggrundcn for denne ret nye for
MJg:!l3CrlC '\1M f) ldcndc ammonial-. nedfældes med
punJ..tncdfældcr ulldgJs dc d)bc og kmftige nedfæl·
derspor. som normal! fulg,lC <.len almindelige nedfælder

.. cd <JrbcJdc l klmcrgr:c"
Udh)HCI l 3rC1S fnr"'g. ,{1m alle blc .. anlagt pa ..and

jord l del nordlige J\lIalllJ. "ar pOl cl hOJ' ni\eau. og der
hit:\- funuet store mcrudll\ltCT for lilfon I.. .. æl"tof. Ten·
dCIl'\Cn ..... an:ue ston <,cl III fnrhuIJclle l de tidligere 3r

I Ul'l fnlg,clllk er ... \1 gcnnClll'inll af 20 ror..ug.

I g.CllllCIll"llil l'l Jl'r "IOTI '-Cl funul'l '><lmme la\c ind
hold af ..,and I hmloffct i ~l UllI.lgoucl og efler nedfæld
ning af n~dende ammolllak

Indhold af IUNOf ~al faldende og indhold af rapro
tein i tor'ln!fcl J;t'\lll 'It~CI1Ul' I tilkt lIled øgct tilfm..c1 af
bæl ..wf

Del ,tUNl' 1l1l'HIUh)l1c t'llc\ m:lll dIer <'lmbar god
ning Ved \,II11I1U' lIliCllj;Ue 1..\,cl"lOf \ar der i forhold til
nydclHk ammoniak I:de om et Illcrudh~tt(' på ca. 11

pcL
I det følgende er udh) Itct i iJfgrodcenheder beregnet

pa ""\lIdfril wr"lOl. forddl p..\ de el1l..elte ,Iæt llg i alt,
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Stigende t1Ia'flgdt'r kvælstof (il dæksæd

Med hen,,)n til slrålængdc ved høst havde jordlypcr
ne ingen afgørende indflydelse.

Indholdet af vand i kerncn var størst i forS0g~leddcl

med den laveste mængde N til dæksæden. og det var
svagt faldende ved øget tilførsel af kvælslof.

I det folgcnd~ er 34 for<;øg med Jejesæd~karaktercr

opdelt efter lejesæd ved 100 kg N pr. ha til dæksæd.

beskedent niveau med 2. tillæg af 50 kg N pr. ha både
på uvandet ~andjord og på lerjord.

På u\'andct sandjord blc\' ikke bjærgel nogen efter
slæl i udlægsårel. På lerjord blev målt et beskeden! ud
bytte i dterslæt. Det var mindst. hvor dæksæden var
ble\'et gødet slærkest med kvælstof.

I 1. brugsår ble\' på uvandcl sandjord målt et udbytte
på 55 afgrodeenheder pr. ha efter grundgødel dæksæd.
når græsset ilke blev gødet med kvælstof. Det I. og 2.
tillæg lil ditksæd gav Cl lab i græsmarken på henholds\'is
4 og 3 afgrodeenheder pr. ha.

lhor der blev g.odet med 300 kg N pr. ha til græsset.
var udb) tlCI det S<1mme, uanset om dæksæden \ar godel
med O. 50 eJler 100 kg N pr. ha.

På Ic:rjord og u\'andet sandjord var tabet i udbytte i
græs noget større, men forholdene var i øvrigt slort SCl
som pj uvandet MIndjord, al dcr vcd 300 kg N pr. ha
blcv hostct næslen sanune udbyue. uanset om dæksæ·
den var godet med O, 50 eller J00 kg N pr. ha.

I det følgende ses en ovcrsigt over strå længde og
vandindhold i kernen ved hosl. fordelt på jordl}per.

Stort udbytte. Udb)'ltdorholdcnc svarede til tidligere
år. som ses i følgende gennemsnit af 40 forsøg.

Stigt'1Idt' mæt/gder '" laislOf 1;1 dæksæd (17 l)

N ,d Kar f h~1 pr ha

dz""" ~1ø~c"') Crl'lnl lemol riprotcln

Gru. j år
ON

O" til dld.-.æd $ 335 68,9 11.6
50 " til dæl..'Mrd • ~.7 ~".8 ~ 1.9

100 N til dæl.sæd .1 ..... 71 ~1O.9 +3.0

30n "I
O N lil dæksæd 3 5~8 108.0 18.0

50 1\ lil dæksæd 2 -:-3 2.5 +0.5
100 N lil dæk~d -:-21 +0.8 +1.1

.) 0-1(1, III - len lImCl

Stigende mængd~r bælslof lil dæksæd har i forsøge
ne især svækkel bestanden af kI0\er. som det fremgår af
karakterer for klø\er. For hvert tillæg på 50 kg N pr. ha
lil dæk~dcn blev der fundel ca IO pcl. mindre kimer i
græsset året efter

l-hor der ikke blcv gi\ct b'ælstof lil græsset. betød
det laverc mdhold af l.lø... er en nedgang i udbyuet på
7-11 hkg 10r~lOf pr. ha.

Ihor der blev gødcl med 300 kg N pr. ha til græsset.
gik indholdet af kl0\er ned med ydcrligcrc ca. 20 pc!..
men tab i udh}llc af grolll, 10rsIOf of råprolein dter
forskcllig gødskning af dæhæd hlev <;tOT! sct ophævc!.
Desuden blev udbyllcI øgct med 39 hkg tørstof pr. ha
eller med ca. 13 kg lørlllOf pr. I..g kvæbtof vcd tilførsel
af 300 kg N, hvilket m~ betragtcs ..om særdeles renta
belt.

I dl't følgende '\eS udb) Ilet i dæk~d og græl'i dels på
uvandet .."ndJord og del3 på IerJClfd og vandel sandjord.
som her er regnet i ~n gruprc

Lerjord, 23 fs
Sand; .. J2 fs.

Suil..nlde, fm

0' ~tJN lUON

5~ 61 fi6
52 61 65

JK1- ~<Uld , kcrne

ON SON 100 N

ISA \4.7 14.5
17.3 10.9 17.0

Stigellll, mængder klæ/:uoj ril dæJ..sa'd
Stigl'l/(le mæll!:cla k l'ælstof til dæJ..~æd

L(·jr:~. Q\W J. Ii Jf.
0:-; Il ~I 91 130

50 ;'\ , 11 '13 ~~

1tI0~ 4 II -:-2 I ~IO

leJl's. Imder 3, IO f>
0:'\ Il 30 78 119

50 :'\ Il 9 ~6 3
100:'\ l 13 -:- I:! I

h~1 pr ha
r"r)lof R'prOlc\n

II' 'OU"" flN](MJ'o:

h~~ HC pr ha hlg råprol pr ha
~ernc d.cfl'u Il'" Jlll) , O N )00 "

(il/{ 5" d,-

l,'nmd,,( HllldJord, 17 J,
ti ~~.I ti 55 S7 11 17

50 J~.O; ti ;1 S9 Il\ lo
Ino 3h.h ti 49 X7 Ilt lo

Lt''-Jorcl (1~ \,(lI/d,'"u/llIJ(~d. !3 f\
9' 1~ 19ti ,H.o "ti

"'ill ·n.~ 52 Y5 Ilt IS
11111 -1h.ll 4' 9, 9 I"

Po.! u\anUt'\ "anuJufli t'lk\ I c.Jæk-.æJ malt el merud
1;'1~1I~ pr 111l'I~p .'in kg 'pr ha pil henhnlds\is iliA og
4.1 hl.:g l.crne pr hil for I og ~ 1111æg. rneden~ Jet pa
lerjord og \andl't ....tndJord \3r hellhokl-,\i.. 1O.~ og ~.N

Dt'1 \ar for del I tIllæg pj ,'ill kg , pr ha særdelt's
fordeIagligt Ikl "ammc \ilr tilfældet pa Cl nog.et merl'

Leje.
<;;;Ed·)

Ingen leleL /(, b.
n , (J

51) , (I

I{IO , (I

• 'I..tto. lU Ildlll"C

28
III
l.

58 91, 3
..;..~ ~

17 24
+4 -:-2
+6 +~

14 20
~I +1
~.1 \

9 15
I O
I O
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Sll)wmlc ff/ællgdt'r h'ælHof fil helsæd (173J

Sligende mæl/gt/n hæl!ilOf lil hel{æd (/71)

IO Is. 1978

Mona 66,8 5,8 87,8 8,0 94,S lO,S
Ziw +0.1 ,;-0.3 3.8 0.1 +3,4 0,3
Salka -+2.0 +0.7 -4.2 0.0 ,;-1.4 OA
Lofa ~.3 ,;-004 ..L2 +0.1 ,;-104 +0,7

h~g pr ha leflerII,er
ION 7.' N 1.'iIlN

l).d,~·i.I Im~l låplOl 101~1 r~prol wrM rolPIOI

tl.lona 31,7 6,4 29.1 5,9 27,3 5,5
Lila +3.1 ,;-0.3 +2,9 +11.7 +3.2 +0,5
Salka +3.0 ~O.2 +2,7 'OA +2.5 +11.4
Luf... +2,9 +0.2 + I.~ 0,4 +4.2- +0.9

l'ill ...
l"'" rJprol

h~~ pr h~

'"rur)! TArlO!

('m )11.1- '('rnaroo- 'loJmnlS
lornEde fcs.~lt'n~ 1i<:1. ca

67 O ,. aug.
69 ++ ~. aug.
70 + IO. aug.
73 O 12. aug.

liN
rUl)' ,åplot

f\lona
Zita .
Salka .
Lofa

Forsøgene var :tnlagt. ~å der bic\' gødCll11ed (I, 75 og
150 kg bælstof pr. ha. Høsnid hl c\' fastsat em, for alle
sorter. nar i de middehidlige sorter den nCdCf'~IC tre
diedel af str~et var gul øg kernerne mhagtige.

Efler det f"rste forsogsår blc\' sonen Adorra udskif
tet med Salka. Ocr cr i beregningerne ikke tagel hcns)1l
lil delte. da de :2 sener som helsæd opførte liig megel
ens.

L:db)ttet i helsa::d var i ~rcts for"Øg på cl rct hujl
niveau, men udbyttet af de forskcllige ~rtcr 'ivarede ret
nøje til rCSlll!;llcr fnl tidligere år.

I gennemsnit af IO forsøg blcv udhytlel følgemIt::

Der blev fundt:! ell pæn forøgelse nf ud hyttet veJ
oget tilfør~l af kvæl·aof. Zita og Lufa klarede sig pænt
ved II ug 75 kg N pr. ha. Vcd 150 kg " pr. ha )dedt'
MOll3 det qOf<;te udb)lte.

J alle forsøgslcd blev efler dæksæden:-, hust gudet en~
overall med 100 I..g f' pr. ha lil uJlæg. I ..Ir blev h"~It:1

1-2 slæl i udlæg i alle IO anlaglc forsøg mcd f"lgende
reslllwl.

Udb)llct i kerne uden lilf(·mel af N er faldende fra
men og nedad, men IIIcrudbytlet i kerne for hælslOf er
stOr! 'let cns ved de 3 udbylh:nivcauer.

Virkningen af lejesæd i dæks.-cd p<1 udbyllct af græs
Vi'ilC en t)delig tem.!cns til, at de SIOf!l,te tab af udb)llC i
græs fandtes eflcr den sværeste dæk'iæd. hvilht også
var at vente. Tenden~ell ses tydeligst, hvor dcr ikke
bruges kvælstof til græs. Når der lilfme:-, 300 kg N pr.
ha, høstes tier nu i græs samme udbyttc. cnten dæksæ
dcn blev gødet med O. 50 dier 100 kg N pr. ha.

Virkningen af lejesæd i udlægsårct viste sig især p!J
udb)"lIct af råprntcin. hmr græsset ikke blev gødellllcd
I..vælstof. Iler blc\ fundet lab på ~00-600 kg råprotein
pr. ha vcd højt udhyHeni\.eau og 100-300 kg pr. ha ved
la ... t udb~lleni",'cau i græ"imarken.

Ved bedømmehen af fursøgenes rco;ultater mil hu
skcs. al mange forsøg blev kas.seret p:'i grund af en dår·
lig bestand i udlæg, i:-,ær efter 100 kg N pr. ha til Jæl..sæ
den. Re~ultaterne her slammer ~åledcs fra udvalgte
forsøg, hvor man tidligere i udlæg....hcl havue en god
bestand.

Dl'Mluen har forsøgenc været genncmført i ar, der
har \'ærct meget prægel af tørke og ret milJe vintre. DCI
har ~væHet kløverens mulighed. der i<;,ær udfolder sig
bcd:-,t under fugtige forhold. meden~ I.. ....ælslofgødel græ~
bli\'er mindre s\'æl..l..et af torre vækst\'llkar.

De nu afsluttedc foro;øg med stigendc mængde h·æl·
Slof til dæko;æd \ i~te:

at der var et ~'I'ugt falel I dæksædt'f1s illdhoid af "alld i
J..emell 1'('(1 host led ogel tilforsel af hælstoh

al jordlypen mr Ildc" afgørende indflydelse på strå·
længdc/f vcd O. 50 og /00 /Ii pr. ha Iii dæksæden,

(l/ hf'.I·f(Jm/el1 af klmw i lle// ('fterfølgelu/p græ!mmrk
blt'v rf/duet'rel med ca. JO pct. for in'en tillæg af 50 kg t..'
pr. ha Iii dæksæd,

al den reduCt'rede beSland af klOl'er gav el fob på 7-//
hkg (IIr~lOfpr. Iw i græs, (ler ikke blev k,"æL\·fofgodct.

at (ler l'ed J()(} kg tV pr. ha fil græs bln hostef somme
IIdbjlte. emefl dæJ..sæd('1/ blev godet med O. 50 el/er 100
kg /Ii pr. hu,

ar der ikke i gennem.lnit ~'ar IIogen betydet/de forskel
pd fltIb)llerelatiolleT pa lerjord ug !iUllC/J(ml,

tlI wbef i IIdbyrre i græs l'ed kl'ælswfgød:.knlllg af
dæbæden mr storst. hvor tier l'ar lejesæd i dæksæden
set i forhold Iii lU/byt/cl eftcr slilemle dæJ..sæ(t,

(1/ 1//(1II bør (ilføre ('(l. 50 kg N pr. /ru Iii dæk.m:d. hvor
kh,vergræs ikkc godt,!; II/cd hælslof,

at der ved 300 kg li! pr. ha ril J../øvcrgræs ogsd kali
Kll'CS 100 J..g N pr. 1m fil dæksæd. Derved blev udbyucl i
b de kom og græs I for!Jogc"c oget pd ef særdeles rema·
belf grlll/dlag.

3. Sligende mængder hælstof lil helsæd
1976-78,

Forsøgene hlev planlagt for at bcl>sc forskcllige
h}g~orters udb) tlcnivC:Ju "om h~l~æd. når de gødes
med 'iligcnde mængder kvælslOf. Dc,",udcn måles defl:~

illdnydelsc på udlæggel" triv:-,el. ligC::-'Olll næringsvær·
dien søges beU01lll udfra analyscr af lØr'iloffct.

Forsøgcnc bIc\' gcnncmfort med følgende bygsoTlcr:

tl.lonab)g hur værel mind!>t wækkemle for uJlæg~ef.

mcdcns dcr ikke var nogcn forskcl p;'l de 0vrigc prø\'Cde
SOflcrs hæmning af udlæggets uubyllc.

P<'l 3 ~r blev malt udbyuel i dæksæd i 21:1 forsøg og
udbytte af udlæg i 19 forsøg. I 9 forsøg cHer ca. hvert 3.
for~g blev udlægget sa skadct af dæko;ædens tæthed.
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kva+"wfg.nd... l..ning. torl..e ug Ilgllt:ndc, al del hle\ ka..
seret

I de 19 for",g. hnn der blc\ hw,tet l eller ~ ... Iæt i
udlægget efter dæksædens host. ble ... fundet fclgende
udb~ ndordcling i bereg.nel foden ærdi.

Stigefldt' mæl/gda J..lælsro! ril helsæd

Karal..lercn for klmcr har dng "lor1 -.cl værel cn~ for
alle Mlrter

Del er t~deligL at hc\tanden var ringCl<>I. h\'or der
blev givel mest 1..\ ælslof til hels.æden.

Et ...ammendrag af udb:Vllel i helo;æd og udlæg viser
følgende genncmsnl1 af de 19 forsøg.

ae pr h~

UN 7~'" 1~1l'\

5~'

Ikl....:dcl>
~ c P' t\;I

H N 7~ N
lccJc~d' J

ll".~'\l~(l~

Srigellde mæt/gt/er kl'ælsrof lil helsæd

Hcl-.æd • udlq
hk, r1pr pr h3

ti' 7j,\ IjO'"
GI/S. 3 "'
Mona ~R.2 59.~ 65.0 O n 2
Zita 2.0 OA ....~5 () I ~

Sall..a 2.1 2.S .... ·LI n 2 4
Lofa 3.3 0.5 ·d.7 (I 3 l>

l::flcr ..la:! I uull:j!.
l)ll:~~U a c pI h' K31a~lft" l.\u\'."l

Mona IR.R 17,0 155 7 4 3
Zila ~IA -;-2.4 2.4 " 4 2
Sall..a -:-1.0 -:-1.9 1.7 7 3 3
Lora -;-IA -:-0.11 .:.J.2 7 3 2

'lU-lU III heh,k,c,"I'l--\lI 'II rcnlkncr

Ved 75 kg , pr ha lil hd\<'\"d I..larer Sall..ab~g ~ig

bedlol. meden... Lila. Lofa tl!! \lona ~dcr "amme udbytte.
Ved 150 I..g. 'pr ha ~dede \tonab~g det største ud·
b~tle af de -4 ..,orter og ha\de opå J~n he{J..,I~ I..araklcr
fur ... lruloll ... hel! ved alle '-tnn

Det kan va're afgørendl' \igtigl \CU d)fklllllg af hel
sæd. at af~rødcn bhver ... Iilende heil til host. Fn sl!tende.
tor afgrøde er hurtig al høSle meJ små tab i marken.
De!>udl'n ... I..ilde ... et l'\enluclt udlæg mind... af 'ltående
afgrøde.

Lejc ...a:d ...plelll·r giver ... lorre IaI1 og .. kader udlægget.
men værst af all. loa sl..er der en dralllalls).. forog.else af
afgrøJ~Il'" IIlficcring m~d gær,\-ampe "Om Iri\'e .. \-cl i
lejesædens mil..ruklima. Del er især gærsv3mpt\ der .. ed
dtergæring under opfodringen kan give en hurtig ..tig
ning i lcmpaalurtll i ~n:..ilagcn. Dct giver ogs." mug
dannel ...e og ... Iore tal1.

Under hø"'lning hør ilfgrmlcn fra lejesædspanier
derfor holdt:~ for sig. s:t den ,kke blallde~ med slående.
lør og llinficeret afgrøde.

Da hd,æd oftest hruge:.. p~ ejendomme med stort
k....æghold. ug hvor der er ell stor tilførsel af husd)rgød·
ning, er dct afgerende. al man ... a-Iger den me~t ... tra:..u\,c
h)gsorl

Der hle\ fundet en pæn fOfl1gclse af udb~llel pj hen
holds\ IS 1:5 og 7 foder~nheder pr I..g I..\'æl..tohcd 7) og
150 I..g '.: pr h.l. h\-llkct l hcgge tllfælde er særdeles
rentabel!

Ved udlæ~get bk\ til gengæld fundct en nedgang i
udbyttet. h\'(lr der hle\ givct stIgende mængder 1.., æl!>tof
III helsa'dcn. Udlæg meJ l\Ionah~g ,om dæk ...æd h(lr
klarel ... ig hcd"'l, meden... Zlla·. S::llka· og Lofab~g SlOft
...el for hven lrin har \irkel lige reuucerende pa udlæg
gets udh)lle og dl' var allc i forhold til Monabyg meget
hånlcrc \cd udlæggel

GtlS_ 3 år

\10na 67.0 76.~ RIl.5 9,,5 11.1 13.5
ZU<l 0.6 -:-.::!,U -;-4.9 O -;-0.3 -;-0.5
Sall..a 1.1 0,9 -;-5.R " 0.2 -;-1.0
Lnfa LY -;-0.1 -;-/>.9 O -;-0.1 -;-1.2

Ved lavl forbrug af kvæl~lOf l<>tår ...OTlcrn~ lige med
hCll~)'n lil !'.am1ct udhyttc. Vcd højt kva'l",ofnivcau har
1\:lonabyg klarel sig bedst.

Byg h~~tet !>Om hehæd omkring () uger efter skrid
ning h~r el megel ensartel indhold af tørstof. råprotein
og Iræslof Del fremj;<1r 0iN) af følgende gennemsnil af
hel'oa.'d fra de 19 for"oOg. al der næsten heller ikke er
forskd på de enl..elte 5.Orler,> indhold,

I).,~~.kn

N l~ dl:ksa-u Mon~ Lila :>al;'~ LoI.

Gm_ 3 lu
pet lilr<;h"f

O;...J -40 ..::! -40.2 39A 3YA
75 , 3lJ,S -40.3 .19.1 37.5

1:;0 , 17.7 Jh.7 35A 35A

pel ',)P''':Cln
O, HA 7.H 7,1> 7.6

75 " 9,0 R.9 R.7 8.7
150 I I.~ I 1.5 I {I,~ 11.1

p<:! Ir,t:"'h>f

O ,
13.6 23.3 23.'" 24.0

75 N ... 2-4.6 25.9 25.4 26,2
150 N ~-45 25.H 2h.S 20,3
kg !0'~h't r.e '1

ON 1,26 1.25 1.::6 1.27
75 N 1.~9 l.:n 1.31 1.34

15(1 '\l 1.29 I.J2 1.35 1.3-1

Indholdet af IOrlolof f.. ldl. medem. r~protein b1e\ øgct
i lakt meJ '>tigcndc lilførsel af k'æistof. ~kd hen,)n lil
træ-ilnf \';lr der en lenden,> til. at de mC"1 langstraede
sorter Og~d ha\de del ..t0P\le indhold af Iræslot. Del
bet)der igen. al der i di'iSe sorter går mere uu..tof lil en
foderenhed. de har en lidI la\"ere fordøjelighed.

l det f"lgende cr :JlIe for..."g deIlap efter jordl~ pernc
...andjord og lerjord. Der er tagel anogennem...nit, så der
er en del flere for~0g med udhylter fra hels..-rd end med
uJby Her fra udlæg.
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.t. dpiningsforsøg ved højt kvælstofniveau
lil slæl 1974-78.

at ca 30 per. af fldlæggetle blfl' så skadef uf ,/(dsæd.
finke, {lf/greh af fritfluer og lignende, til d" måue Oll/ph,·
/l':l, .\"li fldlæg i hel.\æd l\lm ikk(, betragtes som ('II megpr
~ikker IItJlæg.Hllt'rode.

Gm. 5 fir
Ka~ 18.7 18..1 639 119.7 21.9
25-.1--6 18.1 17,9 51 5,:! 0.5
:!J ·3-7 18.6 IH.I 55 9.3 lA
:!I----.+-IO 18,;! IH.O 71 9." 1.3
1"~-17 18.1 IH.I 90 12.1 1.9

Der \ar ell hlle og U'~iUcr fo~l..e1 pil IOlihold af tor
SlOf og raprotcin tie en"e1le :\PK-godninger imellem.
og der "unne i"kc finde .. nogen anl~dning af. at
~PKg"dlljng med del h"Jcsle indhultl af "aliulll ugstt
ha\ Je- øget afgrndcns intlhvld af raprolelll

Alle 'I}K-goomnger ga\ cl m('ruJb~lIe I forhold til
I-a'''alllll1on..alpcler ~1erutlb)lte", ~Imrel,e ogetIcs I
ta"t med "gel indhold af "ahum l 'lPK-godningcrne.
i\ar dCI blc\ Så ~tort allerede l I ar. !Io"~lde~ tiet tlch. al
mange for'iOg var placerct pa J(lf(lcr med Cl la\'t Kall
umlal og dels. at mange for"Og ga\ meget MOrI.' Jrlige
utIll) Ilcr. som fjernede mere end "50 kg reni kahurn pr

ha.
I dct følgende l<>Cl'o utlb) Ilet fordelt I afgrødet"nhetlcr

pr, ha for tic <;amme 30 forsøg i l ar.

hLg pr h"
~lI)nl tilr\lvf r:lprolclll

1'"
Itlllwlcln

1'''
lør\lllf

lJdl'inill1!,\/orsog "('d hOll I.. I æl:lwjllil'('>(J/I
1/1 slæt, I lir (17-1)

NPK-an

I fON.,g metl ,lIgende mængder b æblof til græ, og
1..I0\ergr.c.... har mJII (unoet. at der \ed brug af de stor~tc

mængder I-\æbtuf ,ketl' ct storl merforbrug af Jorden ..
kallumre~f\cr I igelede, har Illan i antlre for.."g fun·
tI ...t. al delle luk ..u,forhrug af kahum ,,"unnc dæmpe'
nugcl, njr ~alllme mængtIe ble\ fordcl! pr. ~Iæl I 'tedel

for at gi\c del p~' I gang l forarel
run.ngene ble\ anhlgl for at bel)",c nogle enkeltc

'\lPK-godningef'o, mulighed for :11 opretholde Jorden\
HUJ hold ,If I-a!lulll, nar der ble\ g0l1t:1 med "50 ~g

l- \'ælslof pr. ha <'lrhgl
rm""g'plancn fIlIde' I !:lcrclningen 197.. og frcrngar

af Icl..Sllabl'lkrnc HIer .:! ,\r~ forl"b ble\' 'rK .:!5-3-\)
cr"tatlel af ~PK .:!5-J-n. Oe o\fige NPK-gødningcr
har \ærel med alle .lr efter planen,

Forsog':lIe har været placerel i bC:'lllendc I-Io\cr
gra:l'olllarl-cr, som hu.,tc, med ,J arlige ,Iæl. For:tØgl'ogod
iling Illfore!> med ISO kg ...., tidllg1 forJr og med 100 kg

'" pr. ha dIer I" 2. og 3. !lla:l.
Udb)ltcrnc i :"Ireb for.."g var pj et pænt ni\'eau. ~Ie

rudb~llel \ctl brug <lf '\JPK·gøtlnlOg vtlr p~ Cl litltla\"crc
niveau i forhold til I-alkallll1lon ..alpcter. I1ICI1 tendensen
var den ..amme ,om I det føJgcntle gcnneOl!lnil af :W
for-;øg i l år.

Stlg('l/de mængder I.. nl'lstOf fil helxæd.

Af{lw.kcnhcJcr rr ")anJJur.1 lerjOrd
S"o Gn) Il r. Gn! 15 h

'" 1~ , I~ll N Ol" 75:<- I~U N

~1ona 51 61 63 54 63 67
Zita ~ O ... ~ I O ~

Salka I I O I 2 3
Lofa 3 , I I I 2

Dzha:d UlcraI8"x!tn
~lona IK 17 15 19 17 17
Zita ~ +1 ..,..:! O -'- .. 3
Sall..a ~I ~ I ~3 ~

Lofa ~I 3 .1 ~I ,
Dcr ble\ il..l..c funoet nogen afgørende for'ikel i ud-

b) Ile og uob) ltdordchng på l'oanoJord og lerjord. Dog
ga\ 'irllldjorocn la\cre udh)ller cnd lerjorden i torl..e
året 1977, nl('lI I..laredc Ijig s.., til gengæld bedre I del
\'åde ar 1978.

Der er gennemgåendc hu!otet la\'c udb}lter i udlæg
gct dier dæl..-.ædcn' ho~tlling Dct sl..)lde~ gl\ctvis tor·
ke i chero;ommcren i IY76 og 1977, men flere gange C'r
der i pral..sis l'oel, tit udl:l'g efler hU'i1 al dæba:d ,idsl i juli
er blen'l angrebet ~Iærkl af fnlfluclaner.

Del passer gudt med, at .:!. gcm:r<i110n fritnuer ,vær·
mer og lægger a'g på Jl'ltc tld'punkt. Dette angreb går
i~r ud o\ocr ilalien... I.. rajgrx:!., ailIlIndelig rajgræ:. og
englj\oingcl, medens huntIegræs sl..lldcs i belydelig
rnilltlre grad. II\crkell hvidl-Io\er ellcr mdl-10\'er all
grihe .. af fritfluclarver. Del kan derfor anbcfale~ en al
sidig blanding af flere kl",ver- og græsarter i truede
ornråtlcr. når dcr udlæggcs i byg, der hmles som hel!.æd
:.idsl l Juli. E\o'cntuelt k:1n der \ære tltle om en besk)t·
Iclsesspl'0jtning mcd 1 I parathlOn lige dter tlæksædens
høstnlllg, men disse furhnld er iHe bicvel bel)sl i den
ne for"Cgsscrie.

Dc nu afsluttcde forsøg med 'itigcndc mængdcr
k\æl..lo( lil b)gwrlcr med udlæg, h\{)r dæksæden ble\
hoste! wm hcl~,lCd \'iser:

al byg høslt~f som hel!lad gal l et pæm Ildbylte,
at der blev hø,wel !jærdeles remable merlldby /fer i

dtrkstrdell l'ed oget Iilforsel af htrlstof.
al dn ogedt> udbYIle afdæ/"sæde" som følge uf gød.r/"

fIInge" med I..HdslOf gu,' et r1t~dsat udbyue af Ildlægget,
In'or især bestunde" uf Hm'er blev sl-al..ker,

al sorterne Mona, ZlIa, Salka og Lofa stOd lige ret
udb)'uemæssigt l't>d lalt I..l'alslOf"i'eulI,

at den suåsttl,t ,\/onab.'8 I'ur lallgt at foretral..ke H,d el
hejl hælstOfml eau,

al der ikke \'ar forskelle i b)gsonemes sammrnsæ",m8
af tørslOf, råprolelll og trasto{.

Ol godsl..",,,gell med kvwlstof sæl/I..ede indholdet uf
fØTSlOf og ogede i"dhaldel uf rdproteitl og træswf,

al mdholdel af tørsfof "ar pd 35-10 po. "ni hOSlliden
ca. 6 IIger efter skridIIilIg,

af de lallgsmlede b)'gsoner havde fil lidtlavrre fOrl/o·
Idighed uf wr:lwf pd grwrd uf ClI IUlere kemeprocent,
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Utlpjlljflgs[orsog ~'ed højt kWl'fsro[nil'eall
rif Sf«l. J. år

Ar~ødeenhedcrpr. ha
J Jun. 6. Juli 13 aug 10 Olt.l I."

176

mod et forsngsled. som i 8 slæt på 2 år var blevel ud
marvet for kalium og i nogen grad også for fosfor.

Dette fremgår af følgende oversigt ovcr jordbundsa
nalyser, der blev udtaget eftcr 4. slæl i 2. år.

Utl'JIIlifl8,!orsog I·ed hOJ/ I. \'(f'lsro[ni\"{?ou
111 Sfl"l, 1. ar (f 74'

Del samlede udbytte var fra ca. 100 til ca. 110 afgro
dcenheder pr. ha. h\'ilkct er el megel højt udb)lle.
Mcrudb)'ttel for NPK-gødning var rel jævnl fordelt fra
den I. Slæl. Dog \ar der cn tendens (il øget merudb)llc
for de meSI kaliumholdige gødninger i 3. og 4. slæt.

Årets forwg i 2. år gav hoje til megel høje udby'Her.
Merudb)'llet viste samme tendens som i foregående
forseg. !lA resultalcrne er i dCI følgende vist i gennem·
~nil af 24 fot:l.o& i 2. år.

Gns. 5 år
K.s
25-~

23-3-7
21-4--10
14-4-7

47.2
1,4
2,0
2.1
1.9

15.2
0.6
1.2
0,9
2,0

21,6
0.8
2.6
2,9
3.2

15.8
1.5
2.0
2.1
3.0

99.8
4.3
7.8
7.8

10.1

Utlpi"ings[orsog w,d højl h æfsto[nil'eall
tif sf~/. 2. dr (J 75)

'PK-an " K, Mgl C..

Anl&1 rorwlt 22 22 ,. ,.
Ved anlæg 7,2 9,5
K" 6.7 4.2 4.4 lA
25-3--<; 8., 6.8 5.0 2,3
23-3-7 8,3 6,7 6.1 3.4
21-4--10 9.1 8.6 5,7 2.5
14-1-17 10.2 21A 5,9 3.9

Alle NPK-gødninger gaven betY'dclig forøgelse af
jon.lens fosforrcsef\er målt vcd fosfors)'rctal. Det viser,
at de almindelige l'\PK-gooninger indeholJer for meget
fosfor. når de bruges i så store mængder Iii græs som i
for..ogene. Ocr blev også fundel en pæn forøgelse af
jordens indhold af magnesium og kobber efler de
NPK-gødninger. som indehold I disse mineralstoffer.

Forsogene fortsætter.

P" p« hl8 pr. ha
'PK'<1f1 I"Nof fJprvl<'m 1:","1 ler'lof r~prOle1n

Gm. 4 ar
~a ... 19,X lO.o HO 87,3 IR.O
25-.'-6 18.6 20,2 94 12.1 2, l
21-.1-7 H~.l) 111,/ 1113 15.2 2,6
21~-IO 1X,4 20, l 118 17.\ J,O
/4-l 17 1X.I lY.H Ib.' 11.S 3.6

Indholdel af huJe Hlr... tof og raprulein var wagt (al
Jcndc l taJ..t med ugcl udhYl1e af IUr...IOf. "('Im del er
normalt nar der opna:'> ~å "tore: forogcl«;er af udh~ 111:1

'-tIlll i før"lgcnc her.
I\krudb)IlCl "'Ieg jævnt i Iakt l11l'd uget indhold al

J...tlium I i\P~-gOtlningen

l del folgende er udb) 111:1 i afgmdee:l1hcder pr ha' i... l
for de ...."nme :!4 for">og

l ""f'l1ll"~~f("sog l'cII 11O}1 I. .·æIHo!"il't·11U
Iii \fæ/. ~. ar

5. Elterafgrøder med et la.t
ressourceforbrug 1975-78.

I forsøg belyses fortsat udbyttc i forskcllige efleraf
grnJer udlagt i dæksæd om for!l.ret nfor um muligl at
finde en afgrøde. som efterhøst af dæksæden kan )'de en
rimelig slor produktion - også uden brug af ck!ttra
kvæl ... tof.

Forsogsplanen blev vi:'>l i berclningen 1975.
Dæksæden bliver høstet (orsøgsmæssigt ved moden·

hed. Der ble\ planlagl en analyse af halmen for at fA el

imhr) k af udlæggct ... indnydclsc på halmens fodl'f\'ærdi.
Del har endnu ikke værel muligt al fA prøver udlagel,
da udlæggcl i de hidtidige fo~gsår har verret så spar·
soml ud\il.lel. at det ikke \ookscde op i dæksæden.

I .!rets for...og \3r udbytlct af dæksæden på el ret højt
ni\c.tu. medens crteraf~odens udbyuc var ret la\l. I
del følgcnde: ses gcnnem!tllit af 12 for!tøg.

1 J "'~J

Af,r0<i<'cnh....lel r' ha
1 ,uh I: ..u~ 111 ('Io.l

FOrHJg nU'd e[lt.'ra[grøder med n f01·1
T('~.wllrc('[orbrug (J 77)

(;Il!> . .J ar
"-<I" 35.6 11.4 13.9 l\,9 12.H
::5-3-f\

, ,
~.II 2.7 J.2 111.1

:!~-3-7 4.4 2.11 2.7 J.1l 1::!.7
21-+-10 -1.:' ~A ~ ..... J.g I·t.~

14---+-17 :'.2 3.5 4.:' 5.0 l~.~

\krudh~lIet 1M ogel II1dhuld af J..ailum i '\PI\.-god
ningernc \';jr rel jd'\ III fordelt pa dlle ,Iæl. Dc ret bel)
dl,.'lIge Ill ... rudl:"t) Iler. der blc\ tllndel, hle\ ng"':\ m;llt

<lll;rNC' 19 .... ha hlg pr ~ ..
dlnhOloI lC'rnc IIJn.lOf riprOI pr ha

Gru. 3 ar
UJcn udlæg Il 40,3 40,3
15 J..g Ital, rdJgr HU) -=-1.3 13.:! 2,7 49,0
5 J..g lIal. raJgr +

IO I.g tiJl mdkl " -=-2'" -L~ n.1l 41,4
IO g :'>ncglcbælg " +1.1 3."" OOS 41.1
I Il J..g per:'>l"'J..

J..lmer " +::U ·UI 0,6 41,5
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H/II/{lt:g'Cl'~ I (Ir. }[fU. 5 (I'
a 2".2 16.li 2(1.8 n.1 H7
h ~5.0 105 21.1 21.3 HH.9
c ..lO.h 10.li 19.H 19.R HUl.')
d. ..lO.il :!U.I l 'l.3 16.9 1)6.9

Dcr cr I..UII mcdlaget fOT'oug. hvor tlcr bIc\' hOSTet
udb>llc i b5de dæk~d og grum

I genncm!>nil har alle !>Iags udlæg "\ækket lIa:bæden
med ca. 2 hkg kernc pr. ha.

BAJe i tørstof og r:lprotcin blc\ ulIb~ttel af efteraf
grødcn på cl mcgel bcsJ...edent nl\'eau. sel ....om italiensk
rajgra: ... ydedc lilli o ... cr IlIHO foderenheder pr. ha. men
her ble\ ogS<! hrugt 100 J...g;'ll pr ha "narest efle:r dæ"'
'\ædclI' host.

Fur,,'genc forl!>Ol'ltcr.

I. JUIlI

Afgf0dcCllhc.kr pI h
~ luli Il Ilug ]l okl

I gL'nnemslllt .d de S ;lr har I M,::. hundegræs pr slæt
~uet samme: udtl\ Itc. enlcn der hle\ lilfort ISO eller 2:!5
kg ;.. pr ha. Da alle for""g"led ble\ ho..tct på samme
lid. t)'Jer det p;l, al den mahlma1l' vækst hastighed hle\'
nJet ... ed I SO "'g ;-.: pr hil.

Der ble\ nact en bCI~dcilg uUJa.·\nmg af græsprodu"'
lionen \ed den fors"'eIlige -gods"'ning. Men udJæv.
nmgcn ble\ i"d.'r opnael \ed al ...en"'e udh}t1ct af Jen
forste "Iæt \eJ at reducere "',ælstoftilforslen fra 150
til 75 I..g 1\ pr. ha eller heil III II N pr. ha.

11. ars forsøg i hum.legra:!> ble\ hostcl rCI13\'(' udb~t
ter. 'Olll det Ilg";' 'ies af ful~r:nt!c gennemsnir af II fm
..og.

6. Regulering af græsvæksIen med kvælslof
1974-78.

I (.!l-nne for'iogsscric prmc\ en ændret fonlchng af
"'\æl'ilof med cn ,lUr mængde fur!>t og derefter aftrap
ning tIl nul og om\enJt fm at pro\e. om det er muligt
beide al opnå et (lptimall udby (lC af gnc,rnrslof og fa en
gunstig halanl'C mellem tdprutein og træ!>tof.

Fm",gene placere, fnnrin'i\ls i renbc,tand af almin
delig raJgræ!> eller hundcgræ... ug gode!> med '" ... a:blof
efter fulgcndc plan:

19 N I'f ha
I ..lhlll 1_1"'1 : .1;&>1 l .Iitl l;lh

a. Il 75 150 ns ..l50
b. 75 " 215 150 ..l50
c. 150 ~~5 ti 75 -l5D
d. 225 150 75 ti 450

po.l af li"'IOI
lapwl UOl"lof

h~~ pr hJ
lilf_lOf lolpH/!

DCI er i fmwgene muligl at 111i le merudbytlet ved
stigende ma:ngdcr kv(tlMuf pr. ~la:l, eflervirkning nl.V.

Arels 4 for\Og i I. ;lr, hundegræs gav !>lore udllyner
p 114111 196 hkg tør!>tof pr. ha. Dc er i det følgende
indregnet i gcnncm .. niT af iah 19 forsøg.

Ilwu/l'gm'( Z (Jr, gm. .J tir
a. 20,1 17,9
~ 19A IL1
c. 19,1 19,5
d. IX,9 20,5

15.(j
25.9
2h.1
."l1l.O

K6.0
7.3

16.6
16.5

15,4
1.5
4.6
5.6

Regllll'rll1g af grfl'~I'(l'J.:.H /lied hCl'lslOf (178)

Indholdet af lørstof faldt svagt. og indholdel af rå
protein ugedel'O tydeligt I relning af de "lorre mængder
kvælslof til den I. slæt Indholdet af træstof var up.h ir
kel af den betydelige 'arialion I lIIførsien af k\'ælslOf.

MerudhYllCl af t"rstof ,ar 'Ior'il ved 150 kg pr. ha
lil den I. slæt. medens merudbyttct af råprolein \ar CIIS.

entcn der ble\ glHt Isn eller 125 "'8" pr. ha til den 1.

slæt.
I det følgende er udbyttel fordelt pr. slæt og ialt i

afgrodeenhedcr. som er beregnet på træstotbasis i gen·
nemslllt af 19 forsøg.

pel af løl'lof
':'r"'l IInlor

hk! pi" ha
Illnlof r;iprol

InJholllcl af træ,lof \';tr ret J...Otl'.. lanl. meden.. InJhold
af tnr~lof faldl. og im.lhulllcl af r:iprotclIl ""cg i retnIng
af den .. !ØrSle mængde "'væl..tof III ført den I. !>Ia:t.

Sum i I :ir., forsøg ble ... de ,Hlr..te merudh) Iler fun·
del, h...or de stor~tl' rnængJer hæblof hlc\ gi\"etI litlligl
forår.

Der hli\er efler plancn gi\Cl hl'nhoIJ",i.. :!~5. 15lJ.
75 og O "'g I.\il'btof pr ha midt I augu'it manet! De
Slørre mænglIer hæl"l"f hll\"er lUC udn)'tlel af gr:t'!>!>el
inden den -l "Iæt EflCr\ Ir"'ningen af lIet o\ers"')dende
l.. \ æl"tof gi ... er mulighe:d for \æk'l l c(tedret og "'lOteren
og dermed ()~1. en mulighed for. at græ!> "'an bh\e .. "'a-
det af frost og ., ampeangreb

I (> (on,og ble plantcOc<;tantlen bedoml I det tidligt'
forar efter en .. "'aia. hHlT IO bl'1~Jcr en meget tæl Oc
sland Gennem"llIl\kara"'tercrnc blc\ -U~. 5.8. 7.3 og
7.6 \ed hcnhold..,i'i 225, 150.75 og () kg :-: pr. ha l

augU<;1 I del foreg~enJe år De ..lOrstc mængder hæl
Slof har !.<1lede....,æ"'ket gr.c..hC'ilanden noget 1 \intc
ren!> I"h.

En fordeling af udhyllet i afgmdeenheder beregnet
p træ.. wfba"i....es I del folgende i genncm!>1ll1 af l I
forsøg

18.5
lA
5.8
6.0

107.9
5.8
~OA

16.1

:!6.J
26.6
2(l.3
26.3

",.
lM<lol

lIulIllegrtl'5 I (ir, E"5, 5 lir
a. 1~.9 17.1
b. IH.5 17.5
c. 18.7 IH.9
d. I A 19.8
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Rf'guleritlg af græsvæksf med kvælstof (178)

31 mal
A"lødeenhcder pr ha

1 Juli 16. lUl!:. 9. oll ol,
P"

løntof
pet af tØrslof

tApral \rrlCtof
hl, pr ha.

lØrslof riprOl..

H,,"degræs Z. år, gris. 4 år
a. 18.0 16.0
b. 29.3 10,2
c. 34.2 18,0
d. 36.7 18,2

18,7
18.7
15.8
16.3

16,7
17,1
14.2
11.3

69A
75.3
82,2
82.5

Alm. rajgræs I. år, 8"s. 5 år
a. 19.317,5
b. 18.2 17.9
c. 18,5 18.5
d. 18,0 19.8

23.3
23.3
23.7
23.3

92,6
4.1

22,4
19.6

16,2
1.1
5.1
6.0

Indholdct af tørstof. råprolein og lræstof h:wde den
samme tendens som i I. og 2. års hundegræs.

Ligeledes måltes her de største merudbyttcr vcd de
)Iørsle mængder k, ælstof lil den I. slæt.

I del følgende er udb)lIct fordelt på de enkelte slæl i
afgrodcenheder beregnct på træslofbasis.

Regulerillg af græsrækst med h'ælswf

Der ses især i dcn 1. )Iæt pænc udslag for ~-g0ds

kningen, men også senere findes pæne udslag for kvæl
stof ""ed i o\'rigl rcl lavl udb)'t1cni\'cau.

Normah vil man kunne regnc med, at ca. 1 pet.
råprOlein og ca. 25 pet. træ..tof \lil udgørc en gun!>lig
balance mellem dprOlein og Iræstof i grønt TIl ensile·
nng.

Som det frt:mgtlr af del følgemie, betyder N-gød!>k·
ning o~ liden meget i denne balance

Rr>gllit'rlfl8 af grænæJ..sl med hæl'itof
IlwIC/t'græs I. ar, J..\læt

30 11ll.1
Af,rudcenhedcr pr bl.

9.Ju1I 17. aug. 100kl ,~,

Aim. /. dr. BtlS. 5 dr

p4"1 af 1~1~1 19 tØrsl
a. 19A 20.0 21.7 22,1 83.2

1'" ae pI
b. 33,4 12,0 21.4 19,7 86.5llH~1 rlprot IIrsl pr f e h'
c. 40,6 25.7 18,7 16,0 /0/.0
d. 44.2 25.3 19.5 10,6 99.6

26-30 dage. /OJ.'.
ON 23.5 12.3 211,4 1.3 24.()

75 N 21. 7 15.0 26.1 1.3 1lI,4
150 N 20.5 IR.6 25.5 1.3 lt'l.4
225 N 19.5 20.3 26.2 1.3 /5,7

31-35 dagl'. J J.'.
0;.1 23.1 /0.3 26,6 1..1 30.2

75 N /9.1 13.2 27,X 1.3 12.0
150 \j /7.n 15.5 27.4 1.3 IH.O
225 'J 16.9 19./ 26.0 1.3 2U.7

Dage dIer 1 IlIII

!5 dagt'. .J [:J.
N

75 N
150 N
225 ~

22.1 14.0 23.3 1.2 20,1
15,2 /7.7 23.7 1.2 3.4
/n.R 22.2 23.3 1,2 10.4
16,4 25.2 12,7 1,2 13.2

Det scr ud lil, .11 kvælstof hurtigere bruges af almin
dclig rilJgræs end af hundegræs. så der hurtigere opsl~r

kvælslOfmangel i almindelig rajgræs.
Det VOlf i den I. slæl, at de størSlc merudbytter for

kvæl!>lofgødskning blev hø)lel, men dcr blev også se
nere på ..ommeren lU It pæne udbytter for tilførsel af
"\læblor.

I 2. år ga\' almindelig rajgræs også ret bc~kcdne ud-
b) Iler

I del følgcndc 'Scs gennemsnil af 5 for"øg i 2. år.

Reglllerlllg af grcrnæksl med kI'æuwf

Der hle\ her fundel ret bes"edne mcrudb)'lIcr for de
S.lcr~lc.' mængder J..\'æl"tof IMorl lidlig forår .
Og~ her ble\ der midi i august tilført 225. 150.75 og

(I J..g , pr. ha ...nm for Ul' storste mængdcrs \cdkom
mende "an gi\c \ækSI l cflcriir og \ inter. Dette kan igen
gi\'e \an.. kelighcder meu mervintring I gcnnemsnit af
-I for'lOg fi" gr:c-o;hcslandcn følgende "araJ..lerer i del
tidligc forår: 7.5. b.5. h.1I og 7.5 efter henhold~\I~225.
150.75 og O kg N pr ha i den foregjendc auguo;t må-

pet af lørstof
råprOl Ine'IO'

hlll pI ha
[IlISIUf låprol

Ved hU~1 om"ring den 25. maj \ar 75 "g ~ pr. ha
passende. men det ~ræ\l~lI{' ca. ISO "g 'J pr. ha at ull
-.ælte ..Iæuiden med ca 5 Liage. Ved en )derligerc ud·
'>a'ltd..c pa 5 Jage "ræ\edes ca. 225 kg ;.l pr. ha for I

hundegræ.. al na cn gun)lig balance mellem raprOlein
ug træ"lof Ocr bln da pa Liel lid~pun"l nael godlog' d
ca. 511 a,t'. pr ha mod ca 25 a.t'. pr. hil (·il. 10 dage
lIdhgcre \cd en la\t'"fe !!iJd..J..ning med'" pr ha.

\'elillen ",enere ..læ l "ræ\c-des og~ mere IOT',wf III I
rOlkrcnhc-li

Slun -.el "-an "kr \ eli regulering af mængden ilf ;.l og
..Iællili bc..lcmmc... hnll.en I:lalance lier ens"e\ I fodcrel
mdlt:m rJprOlCin og træ\lnf ..aml J..um:elltrali"lncn af
IOfswf pr foderenhed.

Arcl\ forsøg l alnundchg riljgræ.. ga\ ret be..l.cdnc
udb)llcr. og der hh.'\ opnacl ret lJ\e ud..lag. fur J..\æl
~lOfgødrung. I del fnlgenJe fillJe .. gennen",nll af II
rurMlg.

1'"
10l'lof

Alm rUJgræs l. dr, gllS. 3 ar

a. IL! 19.4
b. /6.4 19.7
c Ih.221.0
d. Ih.3 ~2.3

23.9
24.0
24.0
24.5

IIU,7
(l,]

JIU
8.4

21,5
0.4
3.9
5,0



ned. Også her var 10 karakteren for fuld bestand. så
del !>er ud til, at sorten Pama af almindelig rajgræs ikke
bic v vinlcrsvæ!d.c:1 i lignende grad !'>om hundegræs.

I del følgende er udb)ltel i afgmdccnheder fordelt på
de en~elle slæl ber~gnet på IræSlOfba"I\.

R('gulemlg af 8ræsnrl..,S1 med I..l'æ/slof
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Sortcrnc ble\' søgt h"!ltcl i den I. slæt ved hcgynden
dl' <iikridning, !tom del ses af følgendc o\'ersigl o\'er dc
samme 5 fClf\øg,

Udl,\ IIrl.\' forde/mg I lIlm. rajgræ.\
flu'd fonl..rlhg 5J..ridflillgslit/. 2. ar

AfV-"Uttnll('drr P' ha
1 )\111 1"1 ;lUI. ~ oll lah ". '.

Af""'-"=CI\~1 pi ba
I ~I"l 2 Wt.

".

Alm. raJgrQ'f :! lir, Km', 3 ar

a. 2().2 25.1 22.9 '17,9 96.1
h 29.9 I h,(l 2J.6 2.'U %.3
c. 33.5 2toi,1J 19.5 '12.7 104.6
d. 33.2 '1!'),X 21.1 IH.7 102.9

Cm 2 år
Grcmie 2M.3
Verna 311.(,
Perma 3~.1

EnJura J9.1

.13.1
~U.5

%.7
93.5

27,1 94,4
'10.2 99,S

Der t!lev 01:\11 en rcl bc\~eJcn b'ælslOfvirlning af de
største mængder I den I slæt Senere på sommeren "ar
Jer en bel)delig eftcn irlnmg ;If l\æl"lOf. hvor Jer ble\
lilf"r! over 75 19 N pr ha.

Del har værel lydel1gt I fON,gene her, at både almin
delig raH~ræs ol! hunJegræo; har ~unnel få dæHet hæl
slofbchovel af ca. 150 ~g N pr ha III dcn l. slæt.

For""gene fonsæner

7. UdbytteIs fordeliog i almindelig rajgræs
med forskellig skridningslid 1876-711.

I de ~ncre ~r er der på marledet lommet nye soner
af almindelig rajgræ!>. !>om har en s~ridrling~tltl meget
lidligerI.', end vi hIdIlI har kend!. I det wneste hr er der
Jog ug\~ komme l dan:-.ke :-.orter, ~om har en l il!>varellJe
sildighed i ~~riJl1ing\lld.

For~"genc her ble, planlag1 for at hel)se udbyltCI!'
fordeling og lt~ridning!>lidenfor en~c1te sorter af almin
delig rajgra.'!>. Dc udvalgte "OTter må betragte\ l~lc !"Ilnl
som ~orter. men ugsll ~Onl repræ!>enlantcr for typer med
fur!'>~c1lig skridning!lliJ Kun I-ndura er iUe på den
dan~~e <,.orl!>lt\le

Forsøgene grundgøde!> llled 450 ~g kvælsl{lf pr ha l
r-;PK 21-! IU.fodelt med 1"'1. IIIU. 1(10 og IUOlg~

pr ha. henhuld~\l\ lIdlIgt forår og eftt'f 1.. ~. og:\_ ..læ t
UJhyllcmc 1 tircls 4 fon.eg l 2. ar 1:'1 på el p<TIlI ni

\cau 1 del f"lgende er ,-i'" genncm~nil af 5 fur...og i ~.

'r
Af Je hW.ledc SOfleT UlI"'~llIe lun EnJura ...ig med del

hUJc<,te udb)llc i l"r\luf Dc lI\nge ...nrlef ~dede ud
b~ller. •..nm var på ct megel cn"';!flel ni'cau.

f..'tlb\·/tj'(\ fortIdilIg i IIlml"dehg ra/gren
m('d [onJ..elll}.: \J..ntlmllgHltl.! t/r 079}

"'odervænllen ble\' heregnet udfra Illdliold altræ!'>tof I

tørswf dtt:r gældende normer
Tiden for den I !llæt har ...Iralt ~ig O'er ea ... uger fra

den tidligste III den 'iildigstc SOrl. Delle kan og bur
bruge\ i planlægningen af slæl ug afgrænsning, så der
hele Ilden på græsarealct kan ~lå afgrøder på et pa...!>cn
de udvilling\tnn.

Dct er dog en forud!'>ælning, at afgrødens vandfor!»
ning er ... il.rct. hvor de sildig... tc sorter ...lal bruge.... når
den I. slæl lages omkring den 21. juni.

I del samlede udb)lIc )'dede SOTlerne nit'!>len det
samme,

For~ogcl1c fOrl~lIcr.

8. Stigende mængder magnesium til
klø,'ergræs 1977-711.

For~øgene r.:r planl:lgl for al bclyse inJholdcl af mag
11~\lUnl i græ..torstof. SOIll tI)rkc!'> under inten ..i...e for
hold ptl Jorden llleJ el høJI kaliumni\'cau. De!'>uden
m~le!'\ også den indflydelse. balancen mellem kalium og
mangc ..ium har på indholdet af natrium

I nr\0gene gennemføre!'> på ,nnlcr med høJc ~ahurn

tal. PI:l1lcn finlie ... i hcrel ning 1977. og den fremgår og...1I
af ld... llahcllerne. Som grundgmlning bruges ell
Ph.-godning uden indhold Ilf magnesium Kalkam
mon...i1pcler hruges som kvælstofgødning ug lildclc<ii
med 150. I(lU, 100 og I00 ~g N pr. ha henhold... , i...
tidligt forth ug efter 1 . 2. og 3. slæt

Ulib)lIct i . rels forsl,g lå på Cl megcl hajl Ill\'eau I)a
tenden<iicn i udb)lIt:t !>\'arcr III dem fra 1977. l'r de nc
denfor ,i!'>1 !><Jmlcl I gennem<iillll af 7 forMlg.

G0<hlnOOI "" 1" IIlg pr ha

1" Itl~ P' h. løro.!of I~I''''' ~hml IDI"I<>1 I~pr".

Son 1"""'1 11""11 h'hl"f dp"'! lrr.>lvf

Gm 2 ar
Gm, :!lIr (I \Ig I(l.h IY,O 826 136.H 26.41
Gremlt' 19.9 623 123.8 22.7 30.2 15\lgad..tx Ifl.h IX,:' 9 J.5 -:-0.-1
Verna Ix'h ~5 ' , -:-0.5 (JA JO Mg ad J x Hd IX3 (> +IA -:-J..:!
Perm:! 17.4 HH 0.1 +1.3 1.1 30 ~Ig p.1 I , 16.4 IX.h 15 1.1 -:-lJA
Endura 19.J 4'1 6.7 ..,:- 1.4 2.R 6n ~lg p.l 1 \ 165 IH.7 14 1.5 -:-0.2
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Udbyttet af tørstof og råprolein påvirkes ikke af den
forskellige gødskning med magnesium.

Der kan ikke i klo...ergræs ventes merudbytte for
gødskning med magnesium på almindelig mineraljord,
og det blcv heller iHe fundet i forsøgene her. Gødsk·
ning med magnesium på højt kaiiumniveau tager da
ogsA sigte på en forbedring af tørstoHets indhold af ka
lium. magnesium og natrium.

I det følgende ses en oversigt over indholdet af mag
nesium. kalium og natrium i græstørstoffet i de enkelte
slæt og i all i gennemsnit af de samme 7 forsog.

Stigende mlZngd~r magnesium lil J..JøvergrlZs

Gøcb,knlns pcl ., IØrslOffc:1

1 'Unl ::! ,uh 12 IUJ.. IO, OLl ...
GI/S. Z tlr Magnesium (Mg)

O Mg 0.1~ 0.18 0.19 0.22 0.17
15 Mg ad ~ x 0.1~ 0.17 0.20 0.22 0.17
30 Mg ad 4 x 0.15 0.17 0.20 0.23 0.18
30Mgpl/x 0.16 0.18 0.21 0.22 0.18
60 Mg pi I , 0.16 0.19 0.21 0.22 0.19

Nalrium (Na)
O Mg 0.15 0.17 0.22 OA1 0.21

15 Mgad-1 x 0.13 0.18 0.:!3 O.~O 0.20
30 Mg ad 4 x 0.14 0.19 0.23 0.39 0.20
30 Mg på I x 0.13 0.18 0,24 O.~ l 0.21
60 Mg på I x 0.13 0.12 0,24 O.·HI 0.21

Kalium (K)
O Mg 3.9~ 3.51 3.~0 2.89 3.57

15 Mg ad 4 , 3.87 3.~7 3,48 2.86 3.55
30 Mg ad 4 x 3.95 3.29 3A3 2.87 3.52
30 Mg på l x 3,97 3,41 3,36 2.84 3.5~

60 Mg pI l x 3.84 3.40 3,30 2.91 3.~9

Indholdet af magnesium ønskes på mindst 0,20 pet.
af tørstoffet. Dette nås langt fra i den første slæl, hvor
der (jog spores et øget indhold af magnesium ved de
stør!lte tilførsler.

I den 2. slæt nås næsten 0,24) pet. ved 60 kg magnesi·
um pr. ha tidligt forår. I den 3. og 4. SI:I:I blev indholdet
over 0,20 pet. i alle forsøgsled.

Indholdet af natrium ønskes også p ca. 0.20 pet. af
lø~toffet. Delle nås langl fra i den I slæl. I den 2. slæl
nås det ved den slørste tilførsel af magnesium. 13. slæt
nAs det ønskede indhold overalt. medens der i 4. slæt
findes et mdhold på over 0.40 pet i aJle forsogsled.
Dette høje indhold af nalrium ant)lJer en beg)'ndende
kaliummangel. da planter i nogen grad kan bruge natri
um, hvis kalium er en mangeh'are.

Der er således en lydelig antagoni,me og~ mellem
kalium og natrium. så et hojt indhold af kalium. som I

den 1. slæt, giver eliavl indhold af natrium. medens et
la\'ere indhold af kalium, som i den 4. slæt. giver et hojt
indhold af natrium.

DCI meget høje Indhold af kalium I I. slæt. h... or der
måle~ næsten .f pet. indhold i rorscoffc!. viser. al fOfM)
gene har værel placeret på Jorder med et højt kaliumni·
...eau. Delte høje indhold af I.:alium hat d} rene proble·

mer med al udskille igen, så der ofle kommer en række
ufotklarige sygdomme i besætninger, som må leve på
foder, der dyrJ..es på jorder med et højt indhold af f.eks.
kalium. Del skyldes ikke alene det høje indhold af kali
um. men at der kommer en kaliuminducere( mansel på
magnesium og natrium især i fo~mmeren.

Resultaterne af 4 forsøg i 2. år ses i det følgende.

~/ig('"dr mængder Mg lil klol'ergrlZs, 2. dr

G0lh~nlnl IX' IX' M.IJX·b.I
IØ~IOr nptol ,n'" tentof ....'"

Gns. 4 [s.

O Mg 19.1 19.1 6J9 121,9 23,3
15 Mg ad ~ x 19.5 19.6 +6 1,4 0,9
JO Mg ad ~ x 19.J 19.2 +9 +O,J 0,1
30 Mg på I x 19.9 19.3 +6 4.0 1.0
60 Mg pi l x 19.7 19.1 +1~ 1,1 0.2

Udbyttet af tørstof og råprotein var ret upåvirket af
gødskningen med magnesium.

Den følgende o....ersigt viser indholdet af magnesium,
natrium og kalium i tørstoffet i gennemsnit af 4 forsøg i
2. år.

Sligende mængder Mg til klovfrgræs, 2. dr

GØ(M.nms 1pc1 af t.oloffc:!
4 'UnI Il. juli 13. aug II ."' gm.

Cm'. 4 [s. Magnesium (Mg)
O Mg 0.15 0,19 0,21 0.21 0,18

15 Mg ad 4 x 0.15 0,18 0,22 0,23 0,18
JO Mg ad ~ , 0.16 0.19 0,22 0.22 0.19
30 Mg pI l , 0.17 0,21 0,23 0.22 0.20
60Mgpl1x 0.17 0,21 0,23 0.22 0,20

Natrium (Na)
O Mg 0,22 0,17 0.32 0,32 0,26

15 Mg ad 4 x 0.20 0,20 0,29 0.35 0,25
30 Mg ad '" :\ 0.22 0.21 O,2~ 0,35 0.25
JO Mg pI l , 0.21 0,17 0,30 0,J4 0.25
60 Mg pI l x 0,19 0,18 0,33 0,28 0,24

Kalium (K)
O Mg 3.20 3.88 3.1 2,70 3,19

15 Mg ad 4 K 3.29 3.65 3.10 2,86 3,21
30 Mg ad 4 x 3.28 3.70 3.22 2.82 3,24
30 \18 på l x 3.-12 3,77 3.13 2.68 3.26
60 Mg pI 1 x 3.24 3,80 3.17 2.92 3.24

I !ltOfe træk s\-arer indholdet af magnesium i gra:slor
slOffcl. som det tidligere er set med det la\·este indhold i
den forsle slæt Tilførslen af magnesium har øget ind.
holdene noget.

Indholdet af natrium var i den første slæt pA ct rime·
ligt ni\'eau. og det SI eg SIØt til over 0.30 pet. i 3. og 4.
slæt

Fotwgene fortsætter.



9. Stigende mængder magnesium til
italiensk rajgræs som efterafgrøde

1977-78.
haliem.k raJgræ~ som eflerafgmdc blhcr ofte afgræssel I
oktober. nuvember og december måned. hvis \ieJrfor·
holden!: IllIader del. Denne -.cnc græsning ~ker især
med ungdyr og kodJ..\æg.

Der har <'Ied\is p!i Ilaliensl.. raj!!:ræ'i som efterafgrodc
væn:1 en del vanskeligheder med det græssende J..ød
J..\·ægs tri\~1 og \-ehære. En under",gclse har vi..!. at
del især var la\ I indhold af magnesium i gra:~scl. SOm

var fælles for marker med dodsfald blandt dyrene.
DCI J..an \ære mcgel wærl al få fnl græssemk dyr til

at æde de nothendige mængder af magnesium I en mi
neralslOfblandlllg. For~ogene er her anlagt for al belysc.
om dCI er muligt al hæ\c mdholdel af magnesium i
grceslorstof \ed at gode marl..erne med magnel>ium, så
man cvcnlUelt heil I..unne ulldg~ disse problemer. Når
b)g og italien .. I.. rajgræ"l>om cfterafgmde \ar 3ået I for·
året. blev forsoget anlagl med ..tIgende mængder mag
ne..ium lil da·l.. ..æd og Udlæg.

DæJ..5.ædcn ble\ iUc hostet for30g'imæssigl. Snaresl
efter hO'i1 blev cflerafgrøden godet med 100 kg f' pr. ha
og bjærgel i I .. Iæt medio oktober.

I gennem"lllt af 6 forsøg ble\ fundel folgt:'nde gen
nem ..nil.

Stige"de mugflesillm ti/l1terafgrødt' (/8/)

Glollhln1I1& P" af lllrllllf h\;g pr hilM. K N, ~lUnl 10T:"IOf r~prol

O Mg 0.13 2)HI 0.15 74 14,3 2.7
IO Mg 0.13 2.81 0.17 +1 +0,4 +0,2
20 Mg 0.14 1.S'; 0.16 +1 +0.4 0.0
40 Mg 0.14 2.93 0.17 +J + 1.0 +0.1

Ocr hlc\ fOluJet en megct svag forøgelse i indholdet
af magnesium 1 græM0rSloffet \cd al tilføre 20 og 40 kg
Mg pr ha.

Indflydelsen på udl1)'lIet var u~iJ..l.:er. men pra'get af
en meget svag re<!ul..tioll.

Fm,>(lgene fort~th.'r.

10. Udlæg i havredæksæd med forskelUg
tæthed 1977-78.

FOf'oOgcne er planlagt for al bel)'~ udb)t1c og ud·
b)'lIefordeling vcd udlæg i foråret. når der brugc.. en
ha\'redorhæd med forl.l..cIlig tæthed og udsædsmængde.

Forsøgsplancn <,c.-. l beretningen 1977 og fremgår af
teksllabellerne

Der grundgøde!. pr. slæt med 100 t\ pr. ha i ;-.lPK
11-4-10.

krudt blc\ l alle fON,g'iled beJ...æmpet med dlnoscb.
når det ha\'de 2-4 blade.

Udbyllcl i årets 6 forloOg ga\ Cl ret stort udbytte. Det
er i del følgendc ..ammenrcgnel med udb} (terne fra årct
før til l all 18 forsøgs gcnnem.. nl!.
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Udlæg i hm·fn/æ/.. wrd lIu'd fOrf/..elllg f{{'/hed (/82)

Da:l'll'd '" p" hlg pr h;l
11'lr\101 riprOl !mnl 1"~lUf T"pml

G/IS. 2 ,
Uden dæl..sa:d 17.2 20.) 4~1 76.0 15.4
HiUkg.11cm 1 .1 17.1 50 13.5 0.1
16U J..g. 24 cm lR.J 17.0 52 14.1 0.1
ROl..g.12cm 17.7 17.~ 40 8.9 +0.2
Ro kg. 14 cm l7.S 17.9 45 10.6 0.1

Indholdct af tørstof \ ar rcl ens i forscgl.led med ha\·
redæl....."..d. mcn la\C'il i græs uden dæk'iæd. medcn .. md·
holdet af råprolcin var ~turst i udlæg uden dæksæd

Ved udlæg I haHc blev hoslct 9-14 hkg tørstof mere
pr. ha end ... cd udlæg uden dæksæd.

LigeIcdes blc\ dcr høstet 3 5 hl..g tørstof mindre pr.
ha ... cd udlæg I !'iO J..g i forhold III udlæg i 160 I..g ha\ re
pr. ha.

En fordobling af os;åafslandt"1l fra 12 til 24 cm ha\'de
\cd samme ud'iædsmængde Illgen indfl)delse p~ ud·
b)\ICL

Udh)'lIct af r~lpr(uein var ell:. uanscl udlægsmctode.
I det fulgende er beregnet udbyttc i afgrødeenheder

pr...Iæt og i ah pr. ha i de samme 18 fON,g.
Der cr ved heregningen brugl følgende foTIne!. Y'

0.55 ;2 n.03x. Idel x t"T pc!. træ'llof i tørstof. og.) er J..g
tørstof til l foderenhed.

Udlæg I hlll'redæ!..:.æd nll'd forskellig tæflll'd

Udb}llt
pr ha

Dldr.~d !I, 'lilli Il allg to. Oll Uoll

GrIS. 2 år Af grødeenheder

Uden dæks.,'t'd 15.6 27.9 20.1 63,6
160 kg. 12 cm 15.5 ..;. ...X ..;.'2.7 tUl
160 J..g. 24 cm 17.2 ..;.-5.1 ..;.-2.8 9.:l

MU J..g. 12 cm 11.1 -.N-4.2 ..;.-3.5 3.4
80 kg. 14 cm l 1.6 ....1.9 ..;.-2.2 (l.5

J..g råprolcm
Uden dæKsæd 320 710 520 ISO
160l..g.12cm 210 + 150 60 II
160 I..g. 24 cm 210 ..;.-10(1 70 ""10
80 kg. 12 cm 1611 +110 +60 :w
80 J..g. 24 cm \70 +110 ..;. 50 1lI

I forhold III udlæg udcn dæl.. ..æd ydede ha\Tc ...om
da'I...-.æd 1\-17 afgrødcenheder merc pr ha I den I
'llæt

Delle merudb}'ttc ble" i 2. og 3...Iæt fulgt af ct ud·
h} Ilctab. så slUlre..ultalcl for haHedæJ..s.æd ble\ ct mer·
udb)'lIe pa 3-Y afgrødeenhedcr pr. ha Det \ar 'tlOr~1

efter en udsæd på 16U kg hane pr ha
Der "ar en tenden" 111, at for...I..e1len I udh~ Ile efler

den fur..kclllge læthed i ha\redæl.. ..ædcn \<ir hleH·t næ·
sten udlignet i den 3...læ I den (l, (IJ..lober

Udb)lIct af råprotcm pr ha \iH en .. u:lIl<,c1 udlæg...·
metoden
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21 pet
~ pet

<1.9 pct
(1.14 pet

I del følgende er udbyttet i de sammc 17 forsøg for
I.leh pr. slæl og i all i afgrødeenheder pr. ha.

Cm.l lir
Cirunugedct 30.4 IO,~ 10,3 6,6 57.9
Na·kas, iSO N 6.4 ~.2 8,6 ~.2 27.4
Na·ki\so 300 1': 11.2 9,3 14.3 10.~ 45.4
Kas. Mg. 1HO 1': 111.9 9.1 14.5 10.7 45,2
Ka~, \180. 300 '" 111.9 9.4 14.5 10.8 45.6

,.lt

riprOI
pcl pCl hll pl_ h.
ler~1 r.t.prot venI lunlof

Afgll'luecllbcdcr pr. ha
31 mAl J juli lJ aUI: 7. oll

Na-ka/J..ammotl:wlpner III græs ved "øjl
kaliIWI1l;\'eoll (/84)

Na-ka/kummollsa/peter lif græs ved hOJI
kalillmrlil'eOIl

G,IS. Z dr

Grundgodel 21,7 12.8 320 69.5 8,9
'la·kas, IS(I 'l 20,2 13.~ 186 32.9 5.0
Na-kas, 300 N 18.8 16.1 341 54.5 11,1
Kas. Mgo 300 N 19.0 16.1 332 54.2 11.0
Kos. Mg. 300 N 19.3 15.9 323 54.7 10.9

\tt:rudb~ttel for tIlført k\'ælslof \ar meget jævnt for
delt pr \Iæt i hele \'æk!'.tperioden.

Ocr blc\' IHe fundct nogen forskel i virl..ning af
hæhtof. enten det blev gi\'et alene eller sammen med
nalTium eller magnesium.

God<;lmingcn med natriumkalkammonsalpetcr gav
....alel.le\ iUe nogel merudb) tle i forhold til gødskning
med alm. kalkammon':llpeter På den anden Mde gav
del heller IHe noget udb~ Itelab pr. ha at tilføre 2 kg
rent hor, som er en del af dcn pågældende godnmg....ty·
PC'" nærillg~indhoJd

Virlningcll af nalriumkalkammonsalpeter findes i
uen ændring...om kan ske med gra'\torstoffcls sam
men\it""ing af kalium. nalriulIJ og magnc<;ium.

I gennem...mt af de ~ammc 17 fon.og er i dCI f"'lgende
\ i ..1 lIlJholdet af di .....c .1 mineral~loffer i pet. af ~ræslcr·

~Iofkl

1 gcnnem~nit blc\- der fundet pæne merudbytter for
g0dskningen med kvælstof. Der blev høstet 22 og 14 kg
gr.r~tørstofpr kg kvælstof vcd henholdsvis det 1 og 2.
tillæg af 150 kg l\' pr. ha. Det må belragtes som særdeles
rentable ud,lag.

Der ,"ar ingen forskel i virkningen af 300 kg N pr. ha,
enlen dCI var gi\oet alcne eller sammen med natrium
eller magnesium. Der var måske en meget svag tendens
til. at natrium virkede sænkende på tørslofprocenten.

Ocr blev hcller ikke målt nogen forskel i virkning.
enlen magnesium blev givet på I gang i foråret eller
blev fordcll med lige mængder pr. slæt

Fm..ø1,!sgCldningen. d("r ble\' Ic\eret al Damk-;\or'ik
K\'æhlnffabnk I ~ (irena. hinde i Il}":' følgende inu
hold
K\æl..tof (:"-lI
Vandopln..eltgl magnc<;lUm (\lgl .
'lillrium (f'o.al
H"r (13)

Slort !tret bln der fundcl samme udb~lIe. uan~t ud·
læg:!lmelode aret fer

For..ogcnc fnrtl>a'tlcr

'" '" h\.J pr ha
Udlæg: lønl r~JIl'OI V em lenIO! rip..ol

Uden dæl..sæd 21,5 1~.3 234 50.3 8.2
1601..g. 12 em 21,4 15.6 .,.1 .,.0..1 .,.0..1
160 kgo 24 cm 21.7 16.0 .,.3 "'0.2 ..,...0.2
801..g,12em 21,7 15.8 +4 -;-0.3 .,.0.3

O I..g. 24 em 22,3 16.0 -'-4 0.9 0.0

11. Natriumkalkammonsalpeter til græs på
jorder med højt kaliumniveau 1977-78.
1 mange IilJligcrc fm""g har man fundet. at Cl højt

1Ildhold af kallurn l jorden gav ct højl indhold af I..alium
i gra:..tnr~toffct, Delte høje indhold af kalium bicvaltid
fulgt al Cl lil ... \arendc 1:lvl indhold af natrium og mag
nc ..iul1l En ...;lIIJan uårlig ba/arKe i græsrørslOf kan få en
megct ugun"'lig lIl(lO)'dd~e p:'! d~renel> llul1dhed og pro·
dllklinnw"ne. l1~r gra''' er uerc<; hovcdfoder. Delte er
oflest Illfældet om ~ommeren

hlr al bcl} .. ~o, om det er muligt ill ændre halancen
kalium. natrium og magne:.illlll i cn gun~lig rClning fur
d~ r. dcr leH,:r af græ.. fra Jurucr mcd hoje kaliumta!'
hle\ anlagl fnr...u!/. dter foJgcnd~ plan

a Grundgculol.
b ISO 'l l "aoka'l ad -~ gan~('

e. ]00 N l a-ka~ dU -l gange.
d :\OO!\' Ikas + -lO \1g ad -l gange.
e. JUli '" i 1...\\ ... -lll kg \tg pa I gang

For"0gene hk\ grundgodcl med 40 kg fmtor ug 210
19 kalium pr Ii;l, l'dh\lIel ble\ malt 14 arli,!!e ~Iæt

l)tOr \;}r pOl'mo uJh~ Iler l ue ~ennemf"rte l} for~"g

~kruJb~lIel ltlr guJ.. kningen med J..\ælstof \ar pOl ~t

lidi la,"ere 111\e;lU entl I del furegaende ar. IIll'lI forde·
lingen \ ar l l1\ rigt ">(111l rolgenJc genllcm'lnil af J "'T for
..og

Arct cher blcv utlb)ltet i græ~ målt i 1 ~Iæl for at få et
udtryk for ehervirkningen årel efter af de forskellige
tætheder i havrcdæl..sæd.

I gennemsnit af 12 forsøg hlev fundel følgende ud·
bytter i den I ~Iæt. Slæltcn blev i gennemsnit høslel dcn
4. Jum.

Udlæg i hm'r~cI{dsæd med [orsl..e//ig rærhed.
e{len'irkn;II8en (183)



Va-J..(JIJ..llffllllOflSalpeft:r (il græs \'l,d h011
kali/l/llf1il'CllII

vmblmng pn af gl:r-<.10f'o!••trt'1

" "'lil .1 Juh 1\ lIUl> 1. o" '"'
Cmi 2 ar Kalium (K)
Grlllldgødel ~.88 2.Ml 2.93 2,63 282
'Ja-~as. 150 'J 3.15 2.92 3.13 ~.86 3.06
l\a-~as. JlIlI 'J 3,27 ,1.05 3.19

,
5 3.1-4

Ka... Mg. JIIII 1\ 3.13 3.11 J 3.12 2.l:JO 3.09
Ka.... Mg. JUli .... 3.19 J.on 3.16 2.81 3.08

"atrium ('Ja)
Grundgodel 11.12 0.12 0.16 tI.15 1l.1-l
1\ ..-~as. 150 .... 11.18 0.17 11.22 (I.3~ 11.21
1\..-~as, JUn 1\ (l.22 0.1.'i 1l.-l6 OAR (1,]3
Ka... ~11!. JO(J 'J 0.2U 0.21 IU(J 0.39 0,26
Ka... \lg. JOo ~ lU U.21 n.30 lI.3b 11,25

Magne~lUm (\1g)
Grundgodl't 11.11 0.16 (!.2n 0.29 o. l-l
l'\a·LI". I '\Il r\ 0.11 O. J5 (1.18 0.19 0.15
:'-1a·ka... 3UlI N 0.12 0.17 0.19 0.22 0.16
Ka\. \1g. JOH 'J 0.12 0.17 0.20 H.22 0.17
Kas. \tg. JOHO \I U.12 0.17 0.19 U.2-l 1l.17

[t lOdhold på C'~l .!..:ciO pet kalium i græs[ørslOffet.

har man lujtigere fundel. \'ar !ll"rækkeligt ~(uTl til at
opretholdc græsprodu~li()nen. l alle ~Iæt I1lc\ dClle ind
hold nået. Indholdcl af ~aliurT1 rmi hcr i forsøgene he
trag!n 'iom norlllalt og megel nær dam,k genncmsnit.

Fl indhold pa O.2U pet. llatTlUOl må regne~ for et
pas~cllde indhold i græ~tllr .. lllf under normale forhold. I
genncmsnilnfiedc .. del helt sikkert i alle 'iI:C1 ved 300 I...g
;-.J pr. h<l i lliltriumkalkall1l11Unsalpclcr. men og~å "væl
stof alenc eller Sartlrllen med magllc~iurngav et indhold
på ca O.2(J pet. n:ttrium

Der blev fra l \læl ItI -I .. I:ct fundet en l)delig for
ogelse af indholdet af nalrium. Dl·t hojeqc iniJhold i
den -4 slæt arll)'der. at der i fOr"'llM.t:ne \ar en bCF)nden
de mangel p. kaliulll, dil nalrium i nogen grad i planter
ne kan er<;lalle ~allUm. hvor der er mangel på kalium,

Indholdc-t ;lf magnesium un~~t.':-. l græMør~lOf pil ca.
0,20 fKt. Del 'var i for .."gel1c I I. ~1a'1 t)Jcligt p:i Cl la\ I

IR3

ni'veau. SOlll ~un bic\' megcl ~\agl p<i\lrkcl af lilfor"lcl af
magne.!>ium. I 2 .. J. og -4 . .!>Iæl "Icg indholdet lang\Olnt
op p del ømkede niveau.

DCI 'var \ed forsøgene'i planlægnlllg hCIl\lgten. al de

alle ~kullc gennemfnrcs ptl el hOJt niveau med hcn'l)lI til
~alium.

Dcs\ærrc bic\' ingen af for'>Ogenc placeret pa det helt
hOJe ~a!lumnl\'eau. 'lchOIll også kUli fa for'iog var p:i det
heil la"t' nl\cau

I del følgcnde <;c\ en ()\er.. igt med 2 for'iog formcn
pa hOJt og 2 forsog ftlTncden på Iml ni\eau. for al man
t)t..Idlgt kan ~c Icmlen!>t'1I i ændringer af græ'itor'ltuffet'i
Indhold af natnUrll og kalnun

Ved h"Jt kaliunH..t1 i jorden 'var IlIJholdet af kalium I

græ..",rsloffcl og'iiJ højt. I næ:'>lt~n alle slæt og for'lllg\lcd
\ar det over 1 pct.. i cnkdlc tilfælde OVet -l pet. kalium,
h\i1~cl ma betragle .. \om langl {ncr normalt

Ved de hUJe kallulIllal \ ar Indholdet ilf natrtum 1a\ I

og mkdc i den før~ll' \Iæl klin op p'l 0.10 pet . h\or t..Icr
blc\ godel rncd 75 kg K pr ha lil I .. Iæt i natriumk"lk
amlllon~alpcter. f'ørsl i den -I. ~I:ct ble \ cl lIldhold pti
0.:20 pcl. natnum mcrskrcdel i alle for'>0gslcd både
Illcd og uden hrug af natTlurnkalkalllmonsa1pet~r.

Indholtlel af magnesium var \'cd Cl højt ~aliul11nl\'cau

la"l I hade I og 2 ..læl. Scnere ble\ el indhold p<1 ca.
n.20 pet. nJet I cnlclle fur"lug.

Indholdel af kalium i gr:c!>tørslOffet var lavl ved el
la\l kaliunllndhold l Jorden. I den I. slæl ~Iartt.'dc.. der
meJ undcr 2.50 p\:l. i flere forsøg~lcd. ug i den -I slæl

ble\' m:'l\\ int.lhnld helt nede 1'<1 1.21 pct. kalium.
Delle la\e indhoh.J af ka1tum ble\ Illud\\arel af Cl

h"JI indhold ~f 1l<1IriUIll, SOIll allen.:de i dcn I. ~læt var
o\'er 0.20 pl·t. I 2. for~0g~led. l de \enere slæl <,leg Ind·
holt..lct af natriulll fra :-.Iæl Iii slæl og mlede ca, I pet. i
den -I slæl. hvor der bic\' givet 300 kg N pr, ha i Ilatri
ulll~al~ammlln'ialpeler.Dcllc Indhold må nok hetrag
te!. \OIn rigeligt hUJl.

Indholdel af magnesium var 101"1'1 i dcn I slæt \cd 1:I\'t
~aliumlllveau. men n.kde derefler i de følgende ~la'I ~)P

l nærhcden af 0.20 pcl undwgen i grundgmlcl græ~.

Ved del huje kaliu1llni\eau med ~aliunllal pa o\l,'f 20

kom mdholdct af nlllTlum op pfl 0.211 straks fra I. ~Iæl.

n:'1r der hle\ IIlf"JCI 75 kg :'-1 pr ha i Na-ka". Dellc bor

\'u-J..IIIJ..ar'WIOl/sull'('/t'r fil grfl'~ .·l'd }",I' J..lIlmrtlllll {'alI
/977 78

P'" .. lloll.",fkl

Kalium 1t.1 \;31"um l"'al \l"pK")lum IMg)
G""_~nlt"

,
" ~ _I , -, , " I " , " J _l , " I " ~ ~I .1 \1 '"

UH'r 1\, :!.O,O. ~ b
ll.I:!Grundgndcl 3.15 .'.13 :uo ~.79 U.OIJ n.1lI 0.07 11.2.'\ fJ.ll (1.1 () 11.21

ta_~a ... 1)11 J'\ J.29 .1.1l} ;'5~ J.2-1 0.15 0.10 U.I J n.:!2 Cl, I ~ 0.13 (1.1 h 0.1'\
Na-~a.., :WO 1\ .l.hfl J.hO -4.6-4 .1.30 lI.20 0.17 lun 0.25 CI.I ~ 0.1-1 0.22 n,IX

1\.35. \tg. JOU .... J.h2 J.SJ J.Y2 J .21 0.1.1 lUll Il. Ih 11.15 0.11 0.16 n.19 O.~(l

K( fII/(Jn 5.0, ~ F
0,21Grllndgodct I.hX ~.J6 ~.4J ~.II O.Ol'. C1,ns 1l.19 n.2X 0,09 n.l:! n.lb

J'\a-~a'i. 150 \1 ~ ..'in 2.15 ~.17 I.H-I (J. I .., (J,~J 0.29 0.46 11.10 0.18 U.I S o.:! I
'3-1.. ...., JOO :-.: 2.-13 2.n2 1.75 1.32 (Ul O.4J 0.7-4 1.0.1 11,11 0.20 0.211 O.2-l

Ka~, "-lg. Jon 2.M 1.9-1 1.74 1.22 (J.2~ 0,-12 0.50 lU~9 0,12 0.21) (I.~ I 0.25
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erindres af landmænd med intensivl kvæghold, h\'or kø·
er græsser på marker med kaliumtal over ca, 20.

Forsøgene (orl~æ((er.

N.

Klorlloldig og Å/or/ri NPK 21-4-10
til kløl'ergra's, 2. ar

Kar f hk! pi" Ila
k\ø~er") pønl Ii'ln;lof riprot Ulblot

12. Klorholdig og klorfri NPK 21-4-10 Iii
kløvergræs 1977-78.

DCI har værel nævnt. at en stor tilførsel af klor kan
have en svækkende indflydelse på kløverens trivsel og
dermed også bcgnen5.e udb)ltel af lI0verg~s.

For at bel)M: dette forhold nærmere, blev der anlagt
forwg efter planen:

a. Grundgodet
b. 300 N ikas
c. 3oo!\ i klorholdig NPK
d, 300, i klorfri 1\ PK.

Ocr ble,- atle r i ar kun gennemfort l fo..-.-øg efter
planen med f"lgende resultat.

Klorholdig og klor/ri ,\'PK 2 }-4-IO til klØl'ugræs, J. ar

N, KØl r hkg pr ha
kløver-) gmnl 101M"f r.iprtJl 1I"'lof

GruIldgødet 5,2 605 99,2 IM,9 22,2
300 N i kas 2,5 146 25.1 4,6 8.5
300 N + klor 2.5 158 16.9 4.1 8.6
300 N + klor 2.5 2tll 32.3 6.9 9.1

•) o-IU. IO .. Icn ~l",er V.ndel mcd 30 mm

De 3 godningsartcr har stort SCl virke I ens på kløver·
bestand og udb)lte.

I del følgcnde er udbyttct fordelt på de enkeltc slæt
og i all pr. ha i afgrødccnheder i gennemsnit af::! forsøg
i I. år.

A"lorholdlg og Morlri ',PK 2/-0/-/0 fil Å/ol'ergras

N, Afsrooecnhtuef pr ha
2 JUni 211 Juni 8 au~ II ol,;, I ah

Gns. 2/s.
Grundgodet 24,5 1\,8 19.4 12.5 68,2
300 K i l.as 12.3 4.9 4.9 ItU 31A
300 1\' + klor U.3 4.1 6.2 10.5 34.1
300 ro.; ..:- klor l3A -1.5 7.3 I I.~ 36A

~1erudb~Itet for hæl<;wfgodskningen er meget ens
ariel fordelt på. de enkelte slæt. seh'om der er en \,ag
tendens lil al klorfri NPK 21-+-10 har ydet de størstc
udb)'tler i 3. og -1. 5tlæt

I 2. år blev udbyttet målt i I forsøg med følgende
resultat:

Grundgodet 8.M 374 80,3 14.6 17,6
300 K i I..as 0.3 98 25,4 2.3 9.7
300 N + klor 0,0 153 29,8 3.0 12,1
300, ..:-. klor 0.0 149 36.3 3.6 12,9

°10-10. '" fen Ir.\ø.er

Heller ikke I 2. år blev der fundet nogen afgørende
forskel i vid.ningen af klorholdig og klorfri NPK
21-+-10. meden<; udbyttet efter kaU"ammonsalpeter
... ar nogcl lavere på grund af en begyndende udpining af
kalium.

Det fremgår af result31er fra jordprøl'cr laget efler.J.
..læ I i 1. år

Klor1101dig og Uor/ri NPK 11-4-/0 til kløw!rgræs,
jordpro"eres /lItater

R. F, K, MEt c.,
Grundgodcl 7.0 10.0 13.6 4,3 1,3
300 K i KaS 6.8 9,4 9.0 4,0 1,3
300 N + klor 6,6 11,6 19,M 6.0 1.2
300 ;-,] klor 6.3 15,2 27.5 8.1 5,5

Der blcv fundet en hctyllelig forøgelse <tf jonjens
indhold af kobber. magnesium og kalium ved brug af
kimfri NPK 21--4-10.

Forsøgenc fort~lter .

13. Såtider i majs 1977-78,
Mange gange har del vist sig i forsøg og praksis, at

slIliden har stor betydning for udb) tiet af majs.
For at belyse udb)'lIet af kolbe og stængel og det

samlede ullb)'lle i afgrødeenheder pr. ha blev anlagt
forsøg med 1. till ca. 20. april og de "vrige med IO
lIages mellemrum til sidste såtid i slutningen af maj.

Sorten Fronica ble\' brugt som forsogsafgrøde. og
forsøgene blev sået med specialmaskine og mandskab
fra Landskontoret for Plantea\'l.

Efler planen ble\' hele fOT!'0g!>arealet tilberedt til S<\.
ning \cd den fmste såtid. Samtidig hermed bliver
ukrudt bekæmpet med 1.5 kg Pramitol M 80. Værne·
bæltet ullenom forsøget bli\er sået ved sidste såtid.

Itostning af alle fon.ogsled ble\ gennemført samtidigt
mcd I·r;rkkt:"t majshøster af mandskab fra landskonlo
ret.

Såmngen blev i år stort set gennemført på dato efter
forsøgsplanen.

Udb)'llet i årets 3 fon.øg \-ar på et p<rnt ni .... eau. og
udbyllctabel ved udsat såning svarede stan sct lil fore·
g:1cnde års resullaler.
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StIrida ; majs (J 85)

"" ...-' K~I l htl pi h.
Si,Jd ''''r~l(lr rJI'f<ll ICJf"\· ) 8"'"' lørSlof r'prOI

GIIS. 3/L

20. april 24,6 9." I 467 114.7 11.0
28. april 24,0 9." I 2" 3.6 0,4

R. maj n,t} 9.7 2 +2 +8.4 +0.7
20. mal 22.2 10.1 2 +9 + 13,2 +0.7
31. maj 19.5 III." 4 +103 +43.7 +3.5

En ud......ltel'oc ilf .."tiden ramtc især udbyucl af klo·
belUf'ilUf med cl rcl 'olori tab fur h\"crl IO. dogn Der·
Imod blc\ der funUCI Cl øgel udb~ I1C I !>tængeltoTSlOf
\cd de fnr'otc 4 ...."\tit.h.'r Fm..t \ed !>åmng fm,1 i Juni ble\
funJel Cl mc~cl 'o\-agl fald i udh\llet af Mængchurstof

Udb}t1CI af r.lprolelll fol!!cr kolbe· og slængelud
b}lIet med hcnhllld~\I'o fald og !>tigning \ocd UdS31 ..atId

LTng!>1 III hUJre sc') udb~lIel l beregnel rudenærdi I
uel fm.!.lt:' W·dogn.!o ud..æltelse skele dt:'r kun en s\ag
nedgang l fodcrudb) Ue Dercflcr kom cl fald, del ble\
særllgl !>tort \cd ,. ning fursl l Jum

For.."gene fortsætler

({rUC" ...-' ru .1 hlr\wf h~F pr ha "
.hlan" lllr\l IlIp"'l IllrM"r lnf'H1f r:1pro! P' h.

10_ (lll}.:-

12,5 cm 10.2 I 1.8 24.4 75 R.H 60
15.0 15,9 12,6 24,1 711 8.H 56
37,5 cm 16,0 I I.H 24,2 72 R.5 5H
75,0 cm Ih.R 11,6 24,0 60 7.7 53

6. !>('I)/

12.5 l'm 18.7 10,1 21,Y II~ I I.9 99
25,() l·m I ~.(1 9." 22,7 JOI 9.7 R4
37,5 cm 17.9 10,0 21.7 JOh IO,b R9
75,0 cm 17,6 9.7 21.7 94 Y.I 7H

-1. ol..,
12.5 cm 20.3 9,4 21.1 114 HU l)(,

25.0 l·m 21.2 ':U 20.5 IIH 11,0 Hil
375 cm 21,1 Y.H 20,8 110 11,3 9H
75.0 (III 22,0 9.3 20,7 liR 11,11 101

RæJ.lo.l'U/51QI/lI i mupi til Hald/udeT (I Nh)

Cm J ar

14. Majs som slaldloder 1976-78.
Med baggrunu l de nye pri'orcguleringer for levering

af mælk på mejericrne bic\" anlagl for~g med maj.\. 'iom
slaldfodcr. da man p~ mange kvægbrug fra 1. augusl
mangler en afgrøde lil Maldfoder.

MaJS har mangt:' fordele, og den er f.eks. ogs.li Cl
velsmagcnde foder, ltOm u)rene gernc ædel Derfm
blev der anlagl fon.ug med slæltiu i grnnmajs, sået med
forskellig rækkeaf~land.

Da I"laldfoder bebot 'okal kunne bJærge, med forhån
den \'ærende teknik, bln JIIaJs såel helt læl lil hoslmng
med grnnlhu'iler Dellc er dog næppe nogen ~rlig god
ide, da gronlho!i1el ma}'i cr næslen umuligt al håndtere.
Delle grønlhmtede materiale ..kaI aflæsses Jlrcklc på
fcxleroord

AlIcr i år ble\ 3ll\endl '.orten Fronica. .!oom i alle
for>ngsled blev cl med en almindelig såmaskine uden
placering af P-gødning. U~rudt blev i allc forsogslcd
bekæmpet Illed Pramltol M HU.

Udb)'t1ct l. rets forsog lå p ct middelhøjt niveau, der
i oHigt s\oarcr rel n"J'" til følgende gennemsnit af 8
for"iØg.

Ved de 2 fur\le 'olætllder ga... sånmg pa 12,5 cm ræk·
kcaf!ltand det .. lørSle udb) Ul', meden.. forskellen i ud~

b~t1e de cn~e11e ~arslande Imellem \ar helt udlignel
\ed den sidsle hO!ltlld den ~. oklohcr

Indholdel af lur"lUf "ar pj cl la\l ni\-cau \ed alk 3
slællidcr. og det \3r læ""l .!.Ilgcndc fra 3ugU~1 Illokw·
ber Del \ar næltten lige ,lori uanset ~afstal1d \ed dl'
enkelte slællidcI

I .!oamme penede faldl mdh(lldcl af bilde raprutem ng
Iræslor. og~ hcr ret uafhængig ilf .!oaaf.. wnden

DCI faldcnde indhold af træ..lnf med øgel alder bct~

der ug"'"\ en rurbedrCl foderI.. \'alilel. sJ der .. ~al "adig
mmdre torswf tIl I foderenhed Dcl cr l mrigl ret "'1

'ilældl'lll. at en fodcrplanle til Slaldfoder t'!1J ... er Cl ..ladlg.1
bedrc fodcrm,ddel \cJ pl:mten.. liltagcllJe alder

h~~ I" h..
lm~ll1r ril''''ll'in a ~ pr

~"lt>t- ~lIl·nFcI ~olN' ~lI:n~cI ha

~6.2 58,5 5,~ 5.~ 103.0
6,7 55 (I.~ 0.7 ~2.3

17,2 ",4 ---1,7 0.9 ~ 12,1
~25,2 8.2 ---~.~ 1.3 +IR.o
..;..J5.4 3.11 ~J.I 1.3 +37.~

26, april
7 maj

16, maj
26, maj

5·1um

stlllJ

Cm. :! fir

Der blev fundel Cl l)deligl fald i mdhold af tørstof.
Der var dog tale om et lang~(mll fald på ca. I pcl pr. IO
døgn, I lakt med del faldende indhold af tørstof øgedes
indholdet af dprotcin med ca. I pet. ...cd ca. 40 dagc'i
udsættelse af sålllng

Ved tidlig sålllng opm\<. den mest .!otandfastc afgrode.
Ved såmng forst i Juni ogede.. derimod lenden.!ocn til. al
maJscn gik i IeJc

Tabcl l udb)ttt" af gront \ar rct ens og iUe særlig
:.tort vcu dl' 4 første sålider indlil 20. maj. Vcd den
sidste ~tid forst i jUIll ... ar og,~ tabet i gront bcl}deligt,
ca. 20 pc'1.

Udbyllct af lør.!otof \' ..Ir 'itørsl vcd salling sidst j april.
Dereftcr faldt udb}Hct af torstof ')tærkl for h\'crI 1lJ
døgns ud~ttcll"c af s.1tirJen,

UdbYllct lif r:\protcin V,lr ret elis ved de 4 første såti
dcr. men faldl slærkl efter .!o:'ituJ først i Juni.

En fordeling af udb}tlcl i tørSTOf, råprotein og bereg
net fodcrværdi ses j Jel følgende i genncm.!.nil af 5 for
:.øg:



16. Sorter af majs 1974-78.
Forsøgene bel)'ser udbyuel af de forskellige sorter af

majs. Gennem indhold af tørstof ved host bedømmes
sorternes cgnethed til staldfodring eller ensilering i
landets forskellige områder. ligesom man ved bedøm
melse af standfasthed m.v. søger at vurdere sortens eg
nethed til d)rkning under \"ore forhold.

Det er fortsat hensigten al udskifte de prøvcde sorter.
efterhånden !>Om mere egnede sorter bliver til rådighed.

Ved hele tidcn at prøve dem overfor den samme må~

leprøvc få.!> også i det lange lob en oversigt o\'cr de
cnkelte omr. def.!l udb)'tteniveau ved d)rkning af majs.

I forsøgene i 1978 blev sået følgende sorler:
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Maj.~ t1Ie(J grø"rug som mellemafgrøde

Grønrll& Mlp Go>.." kg. ,Arr g ,Apr kg ,ipr. g rJpr g rAp'

'" h. P' f t '" h. '" f' '" f'

a. 850 101 101
b. 'I. 900 237 740 112 157
C. 1'10 noo 2~9 780 III 146
d. JO, IO 260 277 770 113 133

Forsøgene fortsælter.

Fonb

MaJ~ ca. 1. maj
Majs ca. 15. maj
\1ajs ca. 15. maj
Majs ca. 15. maj

E[ttrb

a. Ube\'okset
b. Rug ca. I. sepl.
c. Rug ca I okl.
d Rug ca. I nO\.

15. Forsøg med majs med grønrug som
meUemafgrøde 1978.

For at belyse: udbyltct af silomajs. som d)rkes uden
og med grøn rug som mellemafgrøde. blev anlagt forsøg
efter følgende plan.

Ved anlæg af for~"g i efteraret og senere i foråret ma
der gerne anvendes huwyrgodning. I alle tilfælde ~kal

der i husdyr~ og handelsgødning sikrc .. bådc rug og maJs
mindst 150 kg N pr. ha.

1gennemsnit af 2 forsøg bic\' fundet følgende udbyt
ter i rug og majs.

Medens udbyttet ved 12.5 em rækkeafstand toppede
først i september, fortsatte tilvæksten ved de større
rækkeafstande til først i oktober. Den største tilvækst
pr. ha blev målt i august. medens den blev dæmpet
noget i september. især på dc tætte afstande.

Forsøgene fortsælIer.

Majs med ~rollrllg som mellemafgrodl' (/87)
H)bmJ FAD· taJ Opnl1dd~§Ill1d

Grøllr\lS MIJ~

~'tt hlS Hmt " hl<.g tiH~\ " "pr. t.a pr tip pr ha pr ha l alt

a. 93.2 g·U 84.1
b. 'I. 5n.9 37.9 74.3 66.3 104.2
C. 1110 36.2 24.1 78.7 70.3 94.4
d. JO, IO 14.1 9,4 76.2 68.1 77.5

I grønrug har satiden i efteråret bet)dct meget fur
udbyttet i det følgendc forår. Det sk)ldes nok også. at
vejret i foråret 1978 var knldt med megen natlefrO'>I.
De S10re rugplantcr efter lidlIg ning klarede sig bedst

\1:tJ!o var af M>rten Edo. som kun gav et lidi la\'ere
udb) Ile \'~d ning midt i maj SCl i forhold lil såning
feN i maj

Længst lil højre scs. at dct "Iorste samledc udb}tte
ble\ måll. h~'or rug. bic" ...aet den 4. seplcmber. Og~a

\cd normal ~Iid for rug omknng den I. ol.lober blc\
malt et hOJere udbytte i rug og maJS cnd I maJs alene.
h\nr den ble" sael førstc maj ~laj .. blev cfter rugcns
host \.'let den 19, maj

I det følgende ses cn O\-erslgt O'er udb)uel af rå pro
tein. samt indholdet af råprolcin pr. foderenhed.

Rugen indeholder pr. foderenhed I,:a. dobbeh så me
gel raprolein som majs_ Indholdel pr. fodercnhed er i
begge afgrøder rCI uafhængIg af udbyltel af råprolcin
pr ha.

a. Edo 3W 190 D
b. Fronica 3W 280 USA
c. Buras DC 210 F
cJ. C'iHgill I'rirncur 3 \V 210 F
c. Ilansa 3W 210 D

Ilybrider mærkct DC er dohbeltkrydsninger. som er
opslået ved at krydse 2 forældresortcr, der begge
:.tammer fra cn krydloning mellem 2 ;ndavlslinier. Det
giH:r ret ensartede planter. som stiller ret store krav til
d)rkmngsforholdcne for at yde det bedste.

lI)bridcr mærket med 3 W er tre\'ejskrydsninger,
som np:.lår \-ed al kr~dsc en indavlslinie med en enkelt
kr)dsning. Der er t:tle om krydsning af 3 indavlslinier.
Det gi\'cr en h)brid, som er ret uensartet i v;dst. blom
stringen strækker :.ig over længere tid. så en besland
bedrc kan k.lare kolbesætningen under ugunslige for·
hold i beslovningslidcn. Tre\'cjskf)'dsningen kan derfor
lIarc ~ig rct godt under vanskelige forhold

De FAO~lal. dcr er anført. er et udlryk for sorternes
lidlighed vcd modning. Lave tal angi"er tidligste sorter.

t-ofM)genc ble\ et med majssåmaskine af mandskab
fra Landskontoret for Planteavl. Der blev s!lct med 75
cm rækkeafstand. og man søgte at nå IO planter pr. m!.

Udsæden bIc" le\ eret bejdset. og der blev vcd sånin~

gen placeret ca. 150 kg ~p 11-23-0 pr. ha \-ed sånin
gcn.

krudl bic" cfter planen bekæmpet med Pramilol M
RO. Idcl der lige efter !tåning ble\- sprøjtet med 1.5 kg pr.
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ha. Bekæmpelsen ilf ukrudt blev i 7 forsøg supplerel Lerjord. 13 Is.
med en spmjtning med BrumlOal. Faneroll Combi 50(} Edo 17.4 9.5 11.:2 48.9 35.4 76.1
FW eilef med Arelit. Ocr hlc\' il.l..e foretaget hånd· I-ronic<l ~ J.J 9.2 23.2 8.5 22.M 9.7
Ouglmng i forsøgene l år. Buras 22.0 9.3 23.6 +6,~ 17,l) 6A

Fritliggende forq)g blc\ oml..ranscl af 3 rækker majs Primcru 21.4 8.9 23.3 ~7.3 6A -:--23

for al ,!..affc et ensartet mikroklima 'iom mulig!. Så· Hansa 25.5 8.8 13.7 2.7 IIU) 10.5

ningen bic, gennemført l liden l. ul 12. maj. Sandjord, Il Is
Høstningen skele med l-r;ckkCl lIIaj~hostcr kon af Edo 24,5 9.1 24,4 48.7 43.0 81.8

rnand...kab fra lalll.hl..onlorct Fronka 20.'1 8.8 2~.5 ~8.7 20.3 6.9
I dct folgl'm.lc findes rc~uhalcrnc fra 27 (ur<;øg. Bura~ 21.5 8.8 23.3 ~ 7.3 14.5 3.0

I'rimcur :!O.I 8.7 N.3 6.9 6,2 - 2.1
Hansa :!~.K 8.6 l·U') 5,6 1-l,4 16,7

!>Orf('r lIf mllj.f (/88)

P" 1'" hll fil h,
Son 1I"..."f r~rr"l "'I'" l"",tof r~p"ot

~do :'5A YA 356 90.3 8.5
FroniC'a :'U.9 9.0 IJ7 I:!.7 (l.8
Dura .. ll.5 1). 1 IOl K3 0.5
Prime ur ~O.-1 8.8 78 ~ 1.8 .-;.0.7
Han~a :!-1.J S.7 83 16.l 0.8
LSD 19 4 J 0.4

Sorterne Edo og J-1an~l havde Cl tørstofinllhnld på
ca. :25 pel DCI \il !lige. 'H cn~llcring vil kunne skc uden
sllftanøb. De "vrIge 3 sOrlcr meu ca. :W pet. 10r~lof må
mellllcnnc udVIkling betegne~ som grøn majs. DCI skyl
des for en del. at en Ildhg nallefro!'>l fCHsl i seplember
visnede hladene på mangl" maj:-.planlcr udovl"r landel.
Derefter var vejret cflcr forholdcne megel mildt. så
planlcrne holdt en grcnlig fanc længe cfter fro~ten.

meTl tm"'lOfprodukliotlCll var blcvet lammct. Der var
og:-.å i bestcvning... llden før~' i augu ... , meget u!'>tadigl
vcjr. Det :-.\'ækkcdc "crne"d.'lnlllgen hm, Dur..... mcgel.
men og... f\ "onerne rruluea og Cargill Primeur \ar raml
af \Viglende bC~"l\'ning, Dl.'t kunIle t)dcligl ses \ed. al
",o\'\'ejl'llc hm kolhernc hulr.h ... ig grunne helt tIl om
kring t-W"'l. melie n... dc normal, \isner lige dier oeSIO\
ning og normal l \l'U ho.., er brune ug torrc.

Indholdct af raprotein 'ar pil et la\'1 og normalt n1

\eau.
Del "'CT<;(e udb)ltc hlc\ fundet I Han~a læl fulgt af

Fronica og Bura~. meden, fJu og IJrimeur "l..rede sig
dårligst

1 del følgendc er forsøgene delt op efter jordl~pe.

SQrlt!r I I1lQJl

I MIC' pllltl!tn. 1'" hl~ rr ha lØN "-
So« UH\IOf tilptol IfZ"I"f I,vl"" \lzngd rf ha

Vandel slImlJfJrd. ! /f.
Edo :!L! IllA ~:! . ."i 50.7 71.1 105.4
Fronica 18.6 ~.3 ~3.3 +13.3 1."i.7 --'-1.1
Dura .. 19,1 Y.O ~l.l -:-1-1.~ 1:2.X +4.3
Primeur 17A R.9 13.1 ~ 11,7 -'-3.:! "'" 14.2-
liaIl"" :! 1.5 9.5 :2-1.:! Il.!'l 13.0 11.5

Del er I~dchgl. al Edo under ;dle forhoJtJ havde dL't
hø)este .ndhold af lOr~lufog også ) dede Cl hOJt udb) Ile
af "uiheimslOf. • ar dog lidi ringere end del finde .. i
Ilan...a. db)t1el af "Iængcl og nlade var dog I;nere
i Edo end i alle andre prmcde soner. så i del samlede
udb~lle. heregnel fodcnxrdl "Iarede den sig kun klart
bedre end Pnmcur

Ocr \ar lovrigl næ!'>len ...amme rækkefnlge i !'lorlernc..
udb~lIe på uvandel Jnrd Iler klarer ..andjorucr 'ig. :'ir
bedre end lerjorder På alk- )Ordl)pcr har Han~ ~dCI

del Mop.te udbytte. På v:lIldel sandjord blcv i de 2. for
!lØg h"~lel pænc udh~lIcr.

I de lidhg.... te sarier blev hoslet omkring hahdclcn af
udb~ IlCI l kolbe"H!'>lOf Da delle m~ betragte ... "'om del
meSI værdifulde foder, Cl' dCI cn gun'tig udvikling.

1silr.hge ~rtcr eller i sorter meJ wiglende bC!>I"vnmg
ho~tede .. omkring -10 pct. af udn) llct i kolbclm:-.lof. som
del ses af følgende o\'er~igt.

SOrtl'r ol mllj~

I'I~nI(" t\ar f 1"1 lolbt hlg IN)1 pr h~ ">on P' m' klC'szJ"t Im'll,r lolhC' $1 • t-I P' h.

bio lJA 3.5 54 48.9 41.4 HlJ,8
rronica 9.X l.."i ,y +8.9 l·L'! 7.7
Dura.; 10.2 1.0 42 -:-7.S 16.0 4.5
Pnmeur 9.1 2.8 47 ~ 7,4 5.h -:-3.1
Ilan...a 9.9 5.2 50 3.l) 12.3 13.3

"' H_IH. lU l'K:llllC'tC'

Amalie! af planler pr lU: \iH hOJI og ret en... Dog la
Edo og i-.ær Primcur pa et lidi la ... crc niveau cnd de
øvrige ,urter

Sorten Eda ha\'de en bet~dehg nl.'dlnæknmg j del rcl
~1 slormcnde cflcr<l",,,,cJr. Sorterne h(lnica. nuras og
IJrimeur .... Olr meget "Iandfa... tc, meden!'> sorlen IItHl...a
mcd den ringc ...tandfa~thcu dcs\a'rrc er næ<;lcn helt
ucgnel under \OTC forhold. prak~i.... !--ter l forsogcnc har
man \cJ h"sl søgl al få s:'i mange <;('1m muligl af de
\æltcde planler med Dc \iIIc \ære gået Iani i prahi .
hvor man ikke kan !'lamle \æltede maJ'plamer op, Elle ....
er del I~ pen. som præsclHere<; af Hansa. med et godl
udbYllc b:'ilJe i kolOe og !'ltængcl. vi gerne ~ nere af her l
landet.



Udb)llct :lf tørstof pr ha viser ingen t~dclig tendens i
u(l\·iklingen. selvom det er la\iest i de køligste umrader
Fra et højt tIl et lavt antal wrmcenheder ..c~ et fald l

pcl. lur~tof

For..;"gcne fort~tler

er formentlig del ftlTholdsvis 'orre \-ejrlig efter maJscns
såning i maj.

Ved hmt blev rorccagel en bedømmelse i 3 af de S
forsog af. hvor mange pct, af jordoverfladen. der var
dækket af ukrudt, Delte giver et udtr) k for. hvor godt
ukrudtsbckæmelscn cr lykkedes. Eftcr Faneron Combi
500 FW. dcr vi"te bedst effekt lige efter o;prøjtl1ing, var
12 pc!. af jorden dækket. Tre ar præparaterne anvendt
"ed såtid \'l"te 8-IU pet. ukrudtsdækning. mens dcr er·
ter Bruminal 400 ug Bladex var dækket mcre end 20
pet.

Udb~lIct cr mtalt i forhold til anvendcl"e af Pramitol
~ !:SO. Efter delle middel er der i genncm~nit hostet
108.2 hkg t",stof. Dc to midler anvcndt efter fremspi
ring gav godt !:S hkg tørstof i O1crudb)lte. Vectal ga\' 3,5
hkt tørstof i merudbytte. mens Bladex gav et negativt
merudbyttc på 8.7 hkg tørstof i forhold til anvendelsc af
Pramittll M 80 i årel'" forsøg.

I IO fo",,)g over 5 ~r har Pramitol M SO og BI:ldcx
glvct heil samme u~rut.Jtseffekt og merudb)'lte.

De præparacer. 'lom er i handf."len. kostcde i 1978
1978 pr. ha. mom!o og udbringning ikke indregnet:

IBB

UkTlulubeÅ.æmpelst.· i majs (189)

5 forsog 1978

UkfUdupl. pet al ".
L'lruJT\m,dJcl pr m' JOldo~crn lilnlOl

daklcl pr ha...,
a. Pramtln\ M 80 1.5 kg J2 8 108.2
b Bladc'< 1.5 kg 50 15 ~8.7

c. Vectal 1.51 J9 IO J.5
d. ulssn+Atrazill 6.0 l ,7 IO ~0.5

C Fanerun Combl
500 rw 1.0 I 6 12 .J

f. Brominal ~OO 1.21 19 21 R.2

IO f()r~og IY7J-77
Ubehandlet 296 51.8
Aramitol \1 HD 15 kg 2' 29.9
B1adex 2.5 kg 26 19.J

\1(JJ~mrmee"hedl'T

1970 l·un 197J :!~~7 1970 ~~37

-71 137~ -7~ :!10 -77 1~53

-72 :!1~8 -75 ::!6H9 -7H 1117

,,,,er 1-111t1 ~:ltltl-~.wu unut'r ~\l}\1

~rtt'r
hl, HI, l , f~

". P" ". "" ". P"
10''''''1 mf'l"f l0NoI molor m",ml 10nlol

Edu R7 ,R IU~ 'o 8. 2.
Fronica IO. " liS , l Y5 , l
Duras 101 23 III :!2 90 li
Primcur 86 ,J 101 , I 8J 19
Ilansa 101 ,7 116 ,4 10J lJ

DCI vi'>Cr 1978 ...um et køligt majsår. Desudcn var
fnrdelingcn anderledc<; end normalt. idet del nordlige
J)"lland ha\dc modtaget cn lotørre \-armemængde end
områder ...<1 lo)'dtigt som Kolding. Det "ar da også tyde
ligt på TV-\'cjrkorlcnc. at det nordlige J~lIand I 197!:S i
lange perioder var ..k) frit. medens reSlen af landet hav·
de ovcrsk)et himmel

I det følgende er ~rcl~ for!log opstillet efter grupper af
lIlajs\armecnheder.

Beregnct I foderværdi har Ilansa ydet me!lt. fulgt af
Froniea og Bura!l, medens Primeur har ydet el noget
lavcre udb)'t1c end Edo.

Årets klima ga\ færre '>oJlimer end normal! og dcr
med og en ret la\ tilførsel af varme.

Et udtr) k for delte !lC!! i følgcnde oversigt ovcr antal
majsvarmccnheder ( IVF) i genncmsnit for hele landct
i 1970erne

Dc afprcvcdt: og t.lmtalte bck:cmpd~e~Ill;t1h.:rtlllll:IJ~

har haft følgende lIlJhold af \irk~oml ,tof

Pratlu!ol f\1 8U 1.5 kg ca. ((15.- kr. pr ha
B1adc'< 1.5 kg ca. 1511.- kr. pr. ha
\'cctal 1.5 I ca. .tO.- kr. pr. ha
Fancron
Comhi SilO FW 2.0 I ca. 1~5. h. pr. ha
Hromlllill 1.1 I ca. 8!:S.- kr. pr_ ha

17. Ukrudtsbekæmpelse i silomajs 1978.
Da maj.. er særdele, fol,,>om overfor konkurrence fra

grO\e ukrudt ..planter. er del 'If !>tor \igtighcJ. at effd~
Il\-e ukrudtsmidler er til rådighed fur majsd)rkcren

I 1978 ble\ der gennemfort :; forsøg efter en plan
med ti fors~c1hge I:tehandlinger Re...ultaterne heraf !le~ I

følgende uP'>tilling
Midlerne i lcd a-d blc\ udbragt umidddl:tarl efter

'amng. men... lcd c og f ble\ hehandlct. Ja majsen \ ar
henhold~\l' "--..~ cm tlg ca. 15 cm høj.

Der \iar iUe -.ærlig meget ukrudt i jn:l<; fnr...og. i
gennem~nll kun HU planter pr m:.

Bed,t effekt i de 5 forsøg har Faneron Combi 500
F\\ \i ..t. idet mængden af ukrudt er reduceret fra Il til
(l pr. m: Hrumital ~Oll har Ic\'nct I~ plan ler. mcn<; ~"e
miJIc:r all\'l.:ndl ved ...:lning har \ .... t cn ret d:'lrlig effdt ,
197\0, meJ .10·'\0 planter !e\inet pr m: .\rsag.en hertil

Bladex
Bromtnal -lUO
Pramlltll \1 SO
Fanernn Comhl 5110 F\\

Vectal
Lasso + AtraLin

CyanaLIIl
brumo:\)nil
terhuleth\ila7ln
hromophcnoxtn ..
lt'rbulclhy lazm
atraLin
al3chlor + atraztn



/)1'1 er l!1l fOflldsælrllllg for en n'/IyJ,;,Ån dyrJ,;,llIl1g af
maj~, tit ukrudtet f...all beJ.æmpl->" l'fft'/.,fll"f. Flere rs for·
!iog ns1'r, at Pil ræ/"/"(' for"f...t'lltgr mitiil'r er egIletil' ril
forwlIlt'I.

18. Andre forsøg med grønafgrøder.
J fnr,ng nr .17h4 ble\ i vangt græs på l..IæJord med el

ledlllllg'tal ptJ 1.1,5 fundet henholdsvis::! l kg og 5 ~g

t"paof i merudhytte pr. kg hæl<;,tof ved I. og 2. tillæg <lf
150 kg N pr. h.... I hetr"gtning af del megel høje led
ning'lal rnoi delle bclegl1l: ....om s..-rrdelc: .. 1IIfredsslillt'll
de

I ·'Jelr.:-omr:"tlh:1 blev gcnrlctllfml en dd forsøg med
lu(:ernc I fONlA; nr. 3S49 var dcr ingcl1 ,ik~er for.,~d i
udb)"lIc dter en ud~æd p.I henhuldwis oS og::!5 kg lucer
ndm pr ha. [ forsøg rir. JX:'i I blev i 2. :\r med 25 \..g
lucerne plus henhuldsvis O. 0.5. 1. 2. og 4 ~g hundegræs
fundel del 'Im'le udb)llc af Im'lOf \ed iblanding .If::!
\..g hundegr",.. Der hle\ brugl 75 kg j\' pr. ha pr. slæt.
og. lurernen fur,vandl helt i lobel af 2. hrugsår. l fur..og
nr .1X.'\o ble\ pr'" c:1 fnrskellige ,nrler af lucerne med
mcgct en~arledc udb) tll'r i I. år I fur~ng nr. 38.'\4 ble\
gl\CI \Iigcmh.' mængdcr ~al~ lil lucerne i udlægsårcl. rn
lilfuN:1 p3 J tun .. kal~ pr. ha Iredobkde næsten ud
h)llel af l. ar.. luccfIll.:.

, for'''g nr 3790 er I 2 fONlg,ar målt dtt"r\"lrknllt
gen cfll'f omla'gning Illl'd 'pecialfræ-.er. h\or der hIl''''
fundl.:1 cl merUl.lb~tt(" pa 1500 Ll'. pr ha for omlægllln
gl'n.

I for"llg nr. ~~fl5 bIC\' kvæl<;lof uJhragt mcd fOf\kdhg
lidlighl'J III klmeq;ræ.. \)en tidllg"C udhringning midi
i ilpril g,l\ Jet hcdslC re~llllal. lll(,'/1 for~\..dtcn \'<lr ikkL:
..tor

I t:'1l dd for.."g hl cv pnn l'l for,kcllige ,Orla af maj' I
det '"Igclldc 'C's uddrag af udh~tll'l I .;nner. Jer var
fælle, for fOf'l)gcllc.

hl~ I.. r.l"'" r' hol

" uJ"",1 ull...... , uJt.-r."1 '" ~ l ~~ ~II"

Edu 66 74 100 I ~I iS ~.l

FrOllll'a SI 9X 62 99 1::!5
Sted 1\J :-'J \1J SJ ~ S

Sortcrnc ~ .. \ hade la\c og pæne udb~ lIl'r ogsa i om
rader. hHlr m.IJ" på forhand 111;\ ,konnl''' i11 \ærl' l'n
u~iUcr afgrOl.k I fur"'gcnc l1f :!51:!. ~J:!q. JS4i og
3R41'i hk\ dll.:r fælle .. pl;m udlag.l frobl.tT1umg nr. (,
uJen og llleJ for.. kclligc: former Inl dæ\.. ..æd. I del ful
gendl' cr \ t,t ct ..atlllTlcndrag af dl' 4 for",g .. rc5ul1aler

,\ll'Iodl' hl.-: pr h., ."
II-Wn1 ,..,.!<ll r.\pf\ll r' "

Cm . .J forwR
Udel1 dæ~,æJ. førar 310 Sil,7 10.7

47__

Udcn Jæk-.æd. cfterilr 43 11'i5 n.:! 15.::!
Gronllil\ re:, for,Ir IO 11.7 ~().7 X,O
Crronrug. forar 53 16.9 lU 12.1
Crmnrug. dll'(;!r 1.17 .1.1.5 :!.-1 :!5.

IR9

Del stOf\(e udb) Ile hle\ fundel efter udlæg i rug I

efteråret. men og"tI udlæg liden dæk"<Cd i dter:l.rct kla
redl' sig pa-nl.

III. Specielle undersøgelser.
linder Græ!>- og Rocud\illget~ kdd"e bic\> dcr arbeJ

del meJ f"lgcnde undcrso~c1,l'( I I ~7S.

.Allll11011iakhehandhng af halm
a n~dcnde <Ulllllonia~ lil halm arter
b. Flydende ammonlab vlrklling!>lid.

:! K\>alilel af b~ghalm.

a. Fodef\a'rtli af sorter
b FuJcrværdi veJ nog 120 \I pr. ha.
c. Vurdering af fodef\ærdl.

J K\alilCI 'If fodcrb\g (Iannin l ~erncn)

4. Dæknll1gslllelodcr~ indn)'dclse på randtab og ha
lllet

5 BeJnmmelse af ...:ibcd III fodersuUerroer

Ammoniakbehandling al halm.
Arbejdct med en \'urderll1g af fodef\a'rdi af arnmol1l

a~hehandkl halm er i år fort,at i for<..o,!,! og under""')
gel,er i praktl ..k s~ala

a. FI)dende ammoniak til Inllmarter.

Dc ,1Il\'c:nc!IC metoder lil bC:,>lclIlmel"c af fonklJellg
hed af organi~k lo>lnf ved in-vilrn Illetoden eller oph):,>c:
Itghl'd af organisk stof ved ecllulase·en7ymmclOuen er
heggc lahoralllfieilnal~<:.er. 'nm brugc~ lil en \urdering
af hallll('Il' fndcrva.'rdi

I berelningen fra 1977 bic ... "'I~t resultaler af n)den
dt.: ;lInlllollia~ (il b~g-. hane-, h\l?dl'- og rughalrn. I den
f\'rdublge sal11men~tillingmanglede endnu halvdelen af
aIMh,e-rcsullalerne \ed den cnc IllctoUl'.

In-\ilro O1l'(o<1(-n har \ærCI grundmc1txlen, mcn den
er rct kompliceret. ':1 man h'H ~ngl at finde l'llklerc
meloder og ~tand5cde \ed cellulase-enz}mmclooen.
der kan gurc, lil rUlinl'anal)<:'l~. Den hle\ llu\i~let til
\ urJcring af foderværdi i indu..tncll ludbehandkl halm,
mcn der h... r været probkmcr med den.. egne Iheu III
\ urdering 'If fodef\æn.li ..a:rlig I ubehandlet halm
Om~lacmlcer \'i~t Jen endelige ~alllrnenslitllllgaf de 2

mCloder, hl'dL,mmeh(,' af halmc1l\ foderværdI i de 4
h~tllllartcr

ø\\;:r!-t I tnbellen !-cs, at cellula!>e'CIIL)'nlnlClotlclI
faml! en aflagende fordø;clig.hed fw byg O\cr havre.
h\'etlc lil rug. In·\ itm meloden vi~er 'amme forlub, dog
hIn /U1\ rc her vurderl't hdt hOJere l.:nd b)g. :'-leJeT\1 I

lahcllen .,("~ \..!! halm lil I fodercnhed bedømt ved hcgge
metodcr. omregnet efler foreløbigt g:ddende nonner
~Olll blc\ offentliggJorl l Juh llJ77 af Staten, Ilu..d)r
hrug'ifor~g

Dc 2 Illl'l(Kler \ar i gCllncl1l'nil af 1'\ fm""g rCI clllge I

hcJoml1lel~n af fodef\ærdlcn I behandlct halm Dl'(-
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Ammolliakbt>htmd/illg tlf ha/marter (/90) 1 f'.

pcl, af umi!of
cdlll~-II.'l\l\m

opl 01'1 sl~f
lllxh b<h

pc'I. ar oll ~mf

m-\11rO

ford 01'1 slof
llbC'h lxh

Behandlet /5,8,
Frogræshalm
I uge 59.7")
2 uger 59.7
4 ugcr 59.7
8 uger 59.7

69,R
70,9
69.5
69.6

2A
2A
2.4
2A

1.9°)
1.9
1.9
1.9

8 forsog /977
3R.::!B}g 2M.6 48.4 59.7

Havre ... 25.7 35.R 49.0 63,3
Ihede 22.0 30.7 ·Hl.~ 5R.~

Rug I .1 ~4.8 40.5 53,4

~!- halm pI fil.'

BH ~.6 :!.O 3.7 ::!A
HaHC 2.9 1.1 3.6 ' ,
H\'cde 3.3 2,4 4.1 ::!.5
Rug. 3.7 3.0 5.3 3.1

Imod er der nogcn um erensstemmebc i bed"mmelscn
af ubehandlet halm. idct cellulase-enzymmetoden be
dcmmer værdien h"Jcre end m-\'itro mctoden

°l 811.'1(,'0('I.-.om halm
oOJ FldlC">J"fl'lH fOl' alle 4 'l.~kll.'

I undcrsøgcl..en bedømte in-"'itro metoden behandlet
halms foderværdi på et ret ensartet ni ...·eau. og den \'iste
heller ikke nogen tydelig indflydelse af forskelle i be·
handlingstiden. Derimod viste der sig nogen usikker·
hed. når in \'itro·metoden skulle bestemme ubehandlet
halm!> fodef\'ærdi.

Undef'i0gelsen fort,alte i år med 1 forsøg i det tidlige
forår og 2 fO'"'''8 efter høst. Na... nlig i de.2 sidste forsog
\ar tun.tofprocenten la\. nemlig mellem 62 og 68 pet. i
gennemsnit.

I del følgende 'te" en O\c......lgt o ... cr resuhaterne af
forsøgcne.

Virkni"gs/id I'ed ammolliakbelrafl(/lillg (/9/)

b. FI) dende ammoniaks ~·irknings(id.

Undersogehc=r O\'cr virkningen af flydende ammo
niak lilsal halm har hidtil været gennemført med 6--S
ugers opbc\ <trin!!"

For al belyse. h\'or lang en virkningslid det l praksi~

var nødvendig for at opnå optimal virkning. blc\ plan
lagl undcrsøgel:-.t:r. Iwor fJ)dcnde ammoniak :-.kullc pa
virke halm i I. 2. 4 og 8 uger på for:-.kellige ar... tider

Fremgang... rn:.'tdcn vcd forMlgene er hc~krevet i berel
ningen 1977

Sid... le år blcv der I beretningen bragt resultater af
flydende ammoniak til byghalm alene vurderet ud fr<t
enz) Illopløselighed. I del følgende ses for de libvarende
halmpanier foderværdien bc!>tenll eher in-vilTo meto
den.

I ""kllm8stid I"('d ammotliakbl'ha"dlillg
af halm (/92)

Bt'hal/d/f'1 7/3. / [s.
Bygha/m
l uge 4.9 R,6 18.5 33.9 3,7 2.2
2 uger 4.5 7.0 19,0 28.4 3,7 2.5
4 uger 6,9 12.7 19.8 39.5 3.6 2.0
R uger 5.1 7.R IR5 35.7 3.7 2.1

JJeJllllul/t'l /5 IO. 2 F
BrgJwlm
l uge N.7 8.7 19.5 30.3 3.6 2.4
.2 uger R,3 9.1 19.R 29.4 3.6 2.5
4 uger N.:" 9.8 19.3 33.6 3.6 2,2
8 uger

,
10.3 19.8 37.0 3.6 2.1

~I halrl
pI fe

lllxh lxh

pel af IlIr\.tof
I;l.pl ....lem en~·mopl

(>f8 Slof
ulxh heh uhrh brh

kg halm pI f e
ln-\'ll/o fnrd (lIg

~of l pel af
01'1- ,mf

1 dct ret fugtige halm fra hostcn 1978 ses. al ind hol·
det af n'i.protcin i behandlet halm øges ved I til 8 ugcrs
virkningstid fra 8,7 til 10.3 pet. af udbyttct i tørstof.
h\ ill..et er ct meget haJt ni\eau. Desuden må bemærkes.
at den flydende ammoniak var i stand til at holde de
mug.s\'ampe nede. som ellers \'ar godl i gang med at
arbejde i det fugtige halm.

Virkningen af behandlingen mcd flydende ammo
nial.. målt \-ed enzymmetoden. var ensartet og normal.
~h,om uhehilndlet halm blc\ bedømt med en noget
la\ erc cnz)'moploselighed end tidligere i undersøgelsen.

I fOr<.Ogene i 1977 var der Illgen forskel i virkning af
f1~dendc ammoniak efter l. ::!. ~ og R uger. I år ser det
ud III. al man har fået en beskeden forbedring i Virknin
gen ...-cd at øge opbe\-aringsliden fra 1 og 2 over 4 til 8
uger.

Ocr blc\ dog ikke fundet nogen forskel p.<I virkningen

2.::!
2.1, ,
2.6

2.1
~_I

~.1

2.2

h'h
2.2
2.1
2.1
1.0

1.9
2.9
2.9
2.9

5.J
4.6
".1
5.3

.""h
2.8
2.6
2.7
2.6

62.2
64.2
63.2
57.1

h::!.2
63.5
(,4.5
hJ.::!

h<h
62.6
64.4
65.J
6N.7

55.!)")
55.0
55.0
55.0

4J.J
4 'i."'
.Ih. t)

43.5

l, ! b
."'h
55.2
57.5
~6.J

57.5

Beha"dlet / 5 8. I b
B)gJwlm
I uge
2 uger
4 uger
S ugt:r

1977
8elram/Jn I
8l'glralm
l uge
2 uger
4 uger
S uger

8('lrwu/Jn /1\" -I . .! f!.
BrgJralm
I uge
2 ugt:r
~ uger

uger
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l'irJ.fl/llg.l(fC/ a/1l11lIllfmiaJ.fw/wl1dllllg a/ halm

,,

~oo;-------;:'o;;------~,~oo"---<!,soo I.",..

rIg I Il'~'lfllmcITl,l Icmpc'UII,l' i.un.c l tml'(:I~ll,llrrUhngc. I ."C"'IC ''fI.
oc<lcnlc h.lh<ld ;Ir ~ ~lal\c bHhalm I .It fØl>lC SIMlllmcl tllcr amo\(>.
l1IøltllloZ' lmnlttn

2. K~alilc1 uf halm.

I Ul' forcgacnd(' <'Ir~ urtuer...r'gcl~('r er dl'r fundel :.tOle
for~kcllc i fOUI;:rværdiCIl af hall11 fra t()f... I.e1lige IDI..:i1I
le [er

Fur al ,",c1~s(' nogle ar..agl" til ui~ ...e "trlatioller. er
forctagel følgende umkrsogelwr o\'er ...orter.... J()rdl~

per" og l\-niveaucl'" irHJOydcl~c p;\ b~ ghillll1'" foclcrv:l'I'dl
mtilt vcd ;I1l;JI~St:llll·ll;ldcr. I,.om l'r under lort ...al lllhll.
Jing.

I forholu tIl anure former for !..cmi ...k hchandlil1,!,\ af
halm har n}demlc ammonial.. den fordel. at man f:lr
Cl "get indhold af rtiprotcln. som l.an udn} t1c~ af
J!relle _En al1l,Jcn fordel er. al hallllen... lugt. smag ug
struktur ændre ... ,,:'j dyrene æder anullonia!"behand·
Ict halm med 'ilor aplJttil Desuden ..kcr der il.l.e
nugC:Il a'ndring ilf halmenll lIIuhold af mincrahtof

3. Man har funuct, :n nydende ammonial. tilmed har
en l.(lIl ..en.·crende effdl, n!\r den bruge.. til slråfodl'r
med et vandindhold på over ca, 1(l pct .. som normall
Il.l.e er lagerfa'il Delte gælder. Sålænge "Ir:\foderet
bdlllder sig I en ammoniakalmudærc_ Hele delle
forhold kræ\er mere bcl~"'lllng i for'>O~.

..1. Ved arheJdcl lllt.'d njdcnde ammunial. III halm !..fil·
\'e ... en rækl.c: ... tl.l..crhcd..be ..lc:mmclser o\erhuldl om
af\t<llldc. pilklædning \cd 111'lClnin,g 111\

5. fodcf\ærdiell af ;lmmonial.bchandhng af halm cr
III,,} ncladendc p.l samme ni\'cau "0111 t.'fter all\'CIl
del..e af andre 1llt.'luda fm k.... misl. heh'JIldllng. Il;lr
den he'iICmllle:. efter enl~ m- og lIl-nlrometoderlH,'
ArbcJdct med \urdcring af fuucf\ærdicn ud fra la
boralOriemcloder fOrt~(Ie.. dog sladig.

6. En udførlig øl.onumi~1. \-urdering af værdien af 111
~tlllng af O\dende ammolllal. til halm ....ct i furhold
lil uhehandlet halm. er derfor enunu IHc muhg.
mcn hrug af halm hehanulel med tl!dendc <ll1tJlUl
nial. i be ...ætnlllgen afg"rc... heller 1l.l.C af "konollll
skc f(lrl1old akne

u. l'odcT\ærdi IIf halm af (oT!'l!..clligl· hYR"ortN.

For al '>1:'. 0111 uer \ar for... l..d pil fodef\a'n.h af h.dm
fra for... l.dhgc h~g~oner. hlc\ nogle plantea\ Iskol1'.U
lenter ..nmodel lun al IIld!;endl' halmpro\ er fra "'(lrl"·
forsog

Der hle\ \alg.! halm fra \Orternl' Zila. \10113 (lg Lufa.
for al fa }Jerpunl. terne I rnuulllngqid rcp,æ...enlcrel l
under'Ogel ...en .

Fra krJmd 1..0111 7 ug fra 'iandJoru ~ pro\- .... r af halm
med orl~ ...ning om udh)ltc af I.c-rnc. bæblOfgod ... l.l1Ing
m,

Halmlorstof ble\ anal) "eret for celJula"eensy mop
IOl>c1igl organi!ok ..tuf og in-\ ilru fordoJeligl orgalll ...k
"'Iof. saml muhnid af råprolcm

I årch undcrsogcbcr la enl~moploscllghcden pJ el
la.. erc llI\cau i forhold III forl'gJende jr, ml'n l cnngl
var forholde I mellem ~Orlernc en!; de 2 ilr.

I del ("Igcnde se.. gennelll'inil af .2 ar" undcrsogelwr
fordelt pJ Jordl\ per og. sorter

::.1 ~.I

2.~
, ,_._,

2.lJ 2.11
2,(1 2.1

~g hilm
111 l f t

">(,HI IlcJcr~1

,,,,,

_omgi..lte.
Ø~.'SI- __de'lIt

r'" ,.r ItH\wf
rJprvltm Cnl\lil·'pl••,

NI: 'I'"
,,, ..,,' Ut,k"l n't'" Iltutl.l

'c
'0

>O

o ,, ,

-'o

I ugl' 7.J 7. 1) 3:' . ..1 3'.3
.:! uger (d 0.5 34.::! 3.:!.3
J ugc:-r IO,') h,X .W.:! 39.1
X uger X.I 7.1 :W.6 37.tI

Forelobig "onl..J~iun IIf undersegl·L...cr 0\ er n) dendl'
amllloniak Iii halm.

I. Foden ærdlcn af ubehandlet halm har varierel fra
mark til mark. og dcr kan tlbenbarl og"" \ ære lale
om en 3r..\ariatlon

af flydende ammoniak mt.'d ue for..."ellige ~,dre tempt·
raturer i fur"r og h"... r

At der iU.e ble\ funuc:l nogen direkte p::'lvirkning af
den ~drc temperatur....k~ Ide.... de Morc temperalurfor
sk~dnillgcr.der OJNilr 1 halm~takkell !<>tral. .... cftcr tilled·
ningen af dcn flydende ammullIa".

• dl' halmen ble\ wgc:! uu efter I UgCll \1Tl.llIng<;(id.
\'ar den fulde "'Irl.mng næSlen opnået. uan"-Cl om hal
men I den periode ha\uc \æret U1hal for en op\armning
III 30-HlT eller for en nedfr)'ming til + 3~cC.

Som det ..e .. I figur l "'IC:~ den gcnnclll'>nithge lem
peratur formen I staUen i I"hel af 30 IllHluller op p<1
ca. 40"(', I-orneden i ~Iitkken ligc under det sted. hvur
UCI1 n~dellde ammoniak blcv lil..a!. faldl temperaturen i
løbet af ca. 24 tlmcr ned på flydende ammuniaks koge
punkt. ncmlig +34 (', I løbet af l:a. 2 ugcr aIlIOg hele
~takken UlJe-tempcT:llurcn. »I~se målinger er blevet
genllemfort med cn Ioærlig måletdllik. som blev brugl
lil målinger af ue i atl 12 halm"'lal.ke.

Ved udtagning af halm fra lllaUClle hle\ der i 2 fo/
søg med vlrl.ningstiuer taget prmer foroven og forne
ucn i "laHl'nc til Ill: ...ternmcl"'l' af Ili:ering... indholdct i
behandlet halm mcd folgcnde resultater.



Foderveut/i i halm fro forskellIgt' bygsorrer (193)

hk, kell1C pc1 ri·
pr ha proteIn

P"
afløn!.

enz)mopl
Ofl- slof

pcl af
org SlOr)

10-'1trO ford
org. slof

In

I forhold til ikke N·gødet byg har byg gødet med 120
kg N pr. ha, dcr har )dct et højere kcrneudbytte. haft et
højere indhold af råprotein i (ørstoffet. Desuden har
den lidt bedre enzymoploselighed bet)'det lidt færre kg
halm til I foderenhed.

Gns. 2 år, /6 ulldusøgeher,
lerjord 10/ J..g N pr. ha
Zita 53,2 ~,5 24.3
Mona 5(1,7 ~,9 2~,1

Lofa 52,3 ~.4 22.0

Gns. 1 dr, /J IllldeTSogC'iser,
salld/ord 109 kg tV pr. ha
Zita ~ 1,6 4.7 25, I
Mona 42.6 4,7 2~.9

Lola 41.5 4.3 13.0

.) Ikkt alle anal)wr med l r.n~

") Bertlnel pi etllul.as&'·tOl)morI0~ligl'IOr

38A
37.9
35,9

42.6
43.8
40,7

3,1
3.1
3,3

3.0
3.0
3.2

c. Vurdering af fodcnJerdi.

Som ct led i bestræbelserne for at egaliserc laborato
riernes analyseresultatcr blev indsamlet ca. ~O prøver af
halm af meget forskellig kvalilct.

Resultalerne af denne undersøgelse foreligger endnu
ikke.

Desuden blev i vinterens løb forclaget en vidtgående
\latistis}.. bearbejdning af det foreliggende More talma
teriale lil belysning af metodernes sikkerhed. Dette ar
bejde afsluttes først. når ovenstående undersøgclse lil
vurdcring af halmen!> foderværdi afsluttcs.

Udbyuet af kerne \aT med næsten samme }.\ælstof
lilforsel SIOrsl på lerjord.

Foderværdien målt ved cllzymopløsdighed og in-\·i
tro fordøJcJighed viser stadig den størstc foderværdi af
halm fra sandjord, men forskellen er kun lille.

Lofabyg, som er den senest modne, havde atler i år
halm med den laveste foderva'nJi.

b. Byglllllms foderværdi ved O og J20 kg
kvælstof pr. ha.

I tidligere undersøgelser blev oftc fundel en stor
forskel fra lllark til mark i byghalm~ foderværdi. For at
belyse, om delte kunne sk)'ldes en forskel i kvælstof
gødskningens indflydelse, bicvaller i år rekvireret b)g·
halm fra f()f~"g med stIgende mængder hælstof. Man
valgte at bruge halm fra forsøg!J,led med Oog 120 kg ;-.l

pr ha.
llalmprmernes forSlof 111e\ analyseret for indhold af

råprotein, cellulasc·t:nL) mopløseligl organisk stof og in
vilro-ford"jt:1igt organi..k ~tof.

Resultaterne af årcls \O undersøgelser l' på ct lidt
lavere niveau end foregåendc år med hens}n til enL)lll·
oplo"Clighed af organi'ik !>Iof.

I det følgende ses gennem!>nil af 19 undcr~ogelscr I :2
år.

Tanninindhold i bygkernetørstof.
Resultaler af cn orienterende undersøgelse over ind

holdet af tannin (garvesyre) i bygkemelørstof er vist i
det følgende. Tannin virkcr selv i rCI små I..oncenlrali
oner stærkt reducerende på foders fordøjelighed.

Bygsorlcrne stammer fra samme forsøg og jordtype
inden for samme løbcnummer.

Pct. tal/llltI i kemetøTSrof, /978

N, ZIta "'ona rmir Lof.

I. 0,70 0,68 0.74 0,66
2.. 0.65 0.66 0.69 OM
3. 0.65 0.68 0.58 0.66
~. 0.65 0.60 0,56 0.71

Gns. 197M, ~ fs. 0,66 0,60 OM 0.68
- IY77. 13 Is. 0.7~ U,77 0,73 0.7~

Ocr blev i indeværende år kun fundel cn be~kedcn

variation fra sted til Sled.
I gennemsnit \ar der ingen SIHer forskt=! på sorternes

indhold, M)m i øvrigl lå på et ret lavt I1Iveau.

Byghalms foden'eudi I'ed O og /10 kg \ pr_ ha (194)

., (jn, Ira I',fn, lnmecrtl
•• , ~tftglltt rJ ,-dluLi.l;l"-(nnrn"pltht:h,1 ,t.lt

h., lerne po.1 la·
rI h. rrt>ltln

19 unden.
GI/s. 1 ar

0:"-
11(1 kg

)1,7
50.0

3.4
~.7

P"
af t"r~

en:l\m"pl
tJl~ ,tnl

pn ;6r
arg ~",f",

,"-''1110 tOld

VI~ '!I"

",
il~ h.um
p'''

3.1
1.9

Oækningsmetoders indflydelse på randtab
og k.alitet af ensilage.

Der er attcr I \inlercn 1977-78 bc.."gt en række
landmænd. ~om anvendte 0,15 mm plasticfolie lil dæk·
mng af dcrc~ ~holdnmger af ensilage.

På hvcr af 12 ejendomme blc\ med Cl specielt ensila
gcbor tage I 5 boreprø\'er a 100 cm's længde.

Føn.! blc\' fra o\"en målt eJen kassable ensilagc. "iom
\'ar uegnet til kvægfoder. I opgørelsen cr der regnet
lIIed l cm lil J pet af ka5.!>erel en<;:dage I den )'dcr~le

meler Rcsten ~k"nlles al være brugbar en!lllage. Nu
målte .. (ltT\1 fra (l\cn Jcn del. der ha\de s)nlige farvc-
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ændringer. Reslcn af prøvesojlen repr~nlerede nor
mal1 forgæret ensilage.

Ocr hlev udlagel prøve af både den farveændrede og
af den normalt forgærede en~ilage. De 2 grupper af
ensilage blcv anal)serct for: Tørstof. råprolcin, Iræslnf.
aske. mælke-. eddil-e· ug smør~yrc. pH og ammonillk
lal. Desuden hlev der gjort notater over afgrøde. he·
sky"clscsmalcrialcto; be~kaffenhed ng dækningsgrad.
placering af stak cller silo m.v. Hvor I lag plastic var
helt bcd;yttet af Cl ekstra lag piaMie eller af sand, græ<;
eller lignende. blev der ikke fundcl kasseret ensilage.
som det frcmgiir af følgende gennemsnit af 2I prøver i 3
år

nlprotein og el megcl hejt indhold af ·FE. Roelopcn
sIlage har el højt indhold af aske (sand) og del Ja\este
indhold af træ!>tof. når loppen ikke blandes med halm.

Nederst ses, at i den del af den brugbare ensilage.
som var s)nligt farveændrel på grund af 11Iflindsi\lllllg.
afveg del gennemsnitlige næringsindhold ikke væsenl·
ligt fra den normalt forgærede emilage. Den største
forskel hlc\' fundel i indholdel af kvælstoHrie ehtrakl
Sloffer (NFE). I del følgende scs kvalitelstal tilwarende
opstillet efler afgrodel)pe i de sammc 42 prø\er

l:f1silagl'ns halllef 1976-78 (/95)

cnsilagl'1/5 I/(('rltlgslmJlIOJd I 97h-78 (I{J5)

/)æk";"f.:smf!lm/a og ramJrab 1976-78 (/96)

lag plastic
bc<;kyltel 21 O 12 88 30,1
Illg plastic
lIbe ..kytlet 21 ~ 17 79 19,7

Dcr \ilT hct)dehge forskelle I lerslofprocenlen de 4
afgrødcr imellem. f.ch. indeholder hcl!>æd ca. 45 og
roctop ca. 1R pet. l"r~tof. '·;lllene vi~er desudcn en t)'

pisk \'ariation i dette lørslofs !>ammen-.ælning. Græs har
del hOJcsle indhold af lræ!>lof ug del lave<;le indhold ~If

kv:cr"loffrie ck",raktstoffcr (NFE).
Sammenlignet med græs har hel!>ll:d ellavl indhold af

Jll1 arumtof
Antal mzlkt- tddl~""- ~mør-

pro,,·....t pli A< ~Hf 1Ft '''t

Gus, 3 ar
l\'orma/ ('lISi/uge
Græs 28 4.5 I) H.I 4,4 2.4
HcI~æd 7 45 8 5,8 0.9 (l,9
Roctop 6 4.2 7 IU.5 3.2 OA
Rnclop I 4.2 7 10.0 2.1,1 0.1
+ halm

Gn\. 42 ~,4 'I 8,6 2,9 1.0

Ændret eml/age
Gn... 41 5,(l 12 7.5 4.0 1.5

Som helhed er kvalItetstai gode lil normale værdier i
alle afgrødctyper. De gennemsnitlige kvalIletstai i den
ændrede ensilage. der var en følge af de for~kelhge

Jækningsl11ctodcr. var kunlilh ringere end genncmsnlt i
normalt forgærct ensilage.

5. SAbcdcts hlllilef og rocfrøets markspiring
1975-78.

BaggrunJen for undersogcl'\en \ar erfaringer fra for·
året 1974, hvor man ofle så roemarl-cr med en megel
mangelfuld fremsplflng og IIgc \'ed siden af under lig
nende betll1gelscr roemarker med en god frcmsplflng.

Da lenden ..en desuden forl~al går l relning af s. nmg
III blivende bestand. er der Cl o;ærllgl ..lort beho\ for al
fa mere at vid c om de mangc faktorer, der i praksi!> har
indnydclse p~ roefrøets frem~pirillg, sålcdc~ al man
ogs~ ved præci\ion....~ning ,ikrer <iig en ens.arlel og læl
be!)land i mcmarkcn år efter ar.

Grundtankcn var at følge :-.ammc mtlnd mcd sanunc
maskine. når han i cn længere periode såede roer i cl
område med Slærl-I vekslende JorJlyper. Delle hlev
gcnnemfort i Bjerringbro Landhllforenings-omr~del i
alle 4 under'>0gel ..e r. Fra l <nn har områder med brug
af ~lOrre mængdcr g)lIc lil rocr deltage I I undcN'gcl·
sen. Det var Vardeegnen i 197h og 11,177. Hobrocgnen i
1977 og Af',· og Ilol"lcbrocgnen l I977 og 197 I <lit
ble ... genncmført kontrol af roe!>åbcllJel 1 l y) mllrker.

Selve frcmgang.. mådcn finde" i bcrctningen 1976 og
ulldcr~"gel..en ble\' genncmført erler ..pørgemclodcn

Foruden de mangc såbcdsfaklorcr man soglc oplp
ning Olll. og h\'i:-. \'irkning enl-c1t\'is er vanskelig al holde
ude fra hinandcn. forekommer lIcrullm'cr IIldn)del..c

pC1 10.)1

loormal
tn)lla!:....

r0 ~fl"nl"f

u;r""f lo)~""

Procrnl
Anlal al loo ....m )drr~lr rMII",r
pre.·.... r ~Mnllbcl ll'ndrrl normal

AnIaII""
pllnrr tø"r"j ril'fol

I de øvrige:! I pro\ er \'ar der i gennemsnil 4 cm ka..·
<;abcl ensilllgl~ med ell varialion på (J lil IO cm af den
ydersle meter. men 9 procent mindre af normal ensilage

Der er Ikke fundet kas~bcl enSilage under besk)ltet
pla"lie. seh om tor~l(lfindholdel i gCllIlcm..mt var hUJI,
nemlig 30 pel

Dc undersøgte en..i1ager kan dele<; i 4 hO\l'dgruppcr
Ilf afgrøder. I det fnlgende er 0\er:-.t næring!'indholdcl I
den normale ensilage i dc 4 grupper Derefter følger
gennemsnit af normal! forgærcl en!>ilagc. som direkle
kan !>ammenligncs med de nedcrste genncmsnitslal fra
cn.. ilage med ændrcl far\c

G,u. J lir
Normal ('m.d(l~e

Græo; 28 21.0 17.7 2y,r: I(l,8 41.7
HeI<;;:nl 7 44.6 111.1 24.3 7.5 57,Y
Roclop 6 17,) 18.5 I:".:" !lJ.O 47,0
Roclop I 22.2 12,5 22,3 17,4 47.8
+ halm
Gn.. ~2 ~6,4 14.M 2.'\.0 IJ.8 4X.4

Æntin" ensi/age
Go' ~2 :! I.9 HU 25.0 13.7 ~3.1
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Roes{ibee/ og fremspirillg.
Fordeling af roeplafltt>r ved stinillg lil

hlivende beSTand

15 IH IR 17 14 8
17 17 19 R 19 14
20 18 15 2" 15 21
17 17 IR 21 21 25
18 17 19 15 19 13
17 17 16 22 16 21
19 17 IR 25 24 20

14 13 7
Gns. 17,Sem Gns. 17,7 em

ejeren havde ønsket og planlagt at m. Arsagerne til
delle ble\' ikke særlig efterforsket.

Desuden fandt man ofte i markerne, at den gen
nemsnitlige shfsland var opnået, men al fordelingen
kunne være megel forskellig, SOlll del ses i følgende
eksempel på god og urelmæssig aflægning af frø j 3
rækker Illed fuld plalltebcswnd.

på plantelallet af andre faktorer. Del gælder f.eks.
midler til bekæmpelse af ukrudt. samt angreb af skade·
dyr og en eventuel jordfygning.

I notaterne blev gennemført en systematisk bc~kri

ve/se af disse forhold. De viser, al der kun i meget få
lilfælde forekom dræble planter som følge af herbicid
anvendelse. Derimod var del ikke muligt udfra oplys·
ningerne om forekomst af skadedyr at fasIsætte klart.
hvilken indflydelse dere~ angreb har haft på antallet af
rocplantcr ved fremspiringsbedømmelsen, så alle un·
dersøgte marker indgår derfor i de følgenue teksltabcl
ler for de pågældende år.

Rocfrø og markspiringsproeenten beregnes normalt
på 100 udsåedc frø, uanset deres spireevne. Da de ud
s.~ede frøpartiers spireevne kende~ her i undersøgelsen.
kan man beregne, hvor mange spiredyglige frø. der er i
100 ulisåede frø.

For at ligestille frøparticrne - uanset deres spirings
evne - beregnes i under~øgel!..cn her antal optalte
planter i procent af udsåede spiredygtige frø.

En fordeling på frølyper og pet. planter pr. 100 ~pi

redygtige fro for de enkehe år ~elo i det følgende.

ROl:'.l"(ibed og frenl.~lnri',g (197)

-.""
b

Plillllubrand l rlrkktrne, cm
Urt~ChllitS~lg

b

Gen. mOllog.
1475 () O " 5
1970 I " l" (,

1977 I lU I, IO
197R 2 (, I" 17

Ti'/"". IIIOlIOg.
1975 2 7 17 12
1976 (, 9 7 2
1977 , R 7 "197R II O II Il

SamtuJ..l1ler og ;o,llflingetlS andel.
Undersøgelsen.. grundlag v}\r som næ\J1t al under<'l-l

ge :wbl'u og frelmpiflng. h\or I lll<Jskinl,.' I...larede stlning
af ml'r l et ~torre omrade med forskellige Jordl) per og
forhold I øvrig\.

Del \ i<;,IC sig. al m<ln i 110gle Ollldder kom til al un
der~"ge salling fra flere ma.sl...iner. og der ste(h'i~ ble\
funuet markanIe fm~l..eJk. Pa de 193 undersogte mar
ker var der 17 fCJlind.\tillmger af samaskiner. hvor man
f<:lllut cn anden ...aafstand i markl'Il. enJ den af<,I;IIH1

I 1975 var dcr Oesl marker med lekni!<lk monogcrmc
sorter. men i løbet af undersegcl"e.. perioden er der .. ta·
dig k{)IIl111et nere marker med genetl~1.. monogerme
~orter lil. og i 1978 gik man helt over til genelisk mono·
genne wner. Som helheu blev der opnået pæne resul
tater med hensyn til frcm~piring. ligesom der il..l..e var
rlogen tydelig år~variation bort~et fra 1978. Dc beurl'
re~uhaler i delle ar. hvor forholdene ellers .. ar vanske
lige, kan hænge "ammen med beny"else af nye. specielt
udformede s<'1sl..ær.

"or/rug/ og [fl'fllspirillg.
$0111 forfrug! forekom ~ afgrøder. byg. bederoer byg

med italiensk rajgra:~ og græs. I det følgende scs, al byg
var lagt lien mest dOlllinercnUe.

Der ble\ ikke fundet nogen større forskel på frem·
spiringen efter de fl)r~kelligc forfruglsafgrøder. men der
forekom rct stort.: varialioner. især hvor græs V<lr for
frugt. nemlig fra ~2- H7 pel fremlopiring.

Den uregelmæssige fordeling kan blandt andel skyl
del> uO\'erensstemmc1se mellem valg af gear og haslig
hed ved kørsel. DClIe er klart utilfredsstillende, n~r

~amme type maskine ved rigtig brug kan klare den gode
fordeling lil venstre.

Der var en tydelig tcnden" til. at s..1vcl god som ure·
getmæs~ig anægning af frøene forekom ved de samme
maskiner hele sæsonen.

Den uregelmæssige fordeling af frø kan også skyldes
slidte skær. <'lidte bånd eller forskellig udformning af
.')kær. Delle sidste blev især bemærket i 1978, hvor en
ny type ~rnalle skær i 2 af ornr~derne blev indført på
Stanhav-maskinen.

Der kan også være variation ved forskellig sådybde af
de enkelte frø. men del er ikke nærmere undersøgt her.
Der findes dog efter enkeltc maskiner~ såning notater
om, at en del af rocfrøene blev placerct for overnadisk.
medens der aldrig blev fundct notater om for dyb så
ning.

lore/ryper og frel1/J{Jlriflg.
I de ~id:'le 2 år blev under3øgelsen gennemført på Cl

bredt udsnit af kvægbrug i 4 for3keltige områder på Il
l11<lrker med sandjord og 43 overvejende let lerjord.

Der var en I)delig tenden!. til. at frernspiring var sik
re~t på Icrrnuld og vanskeligst på sandjord.

OYCI lW
AlIIal marker

60...6'1 7()....7lJ
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./ rom/illgi'/U helydllmg/or/ro(,Il(,S J..omaJ..f nlf·d/a.sfJ0rti.
I unders"gcl~n ble' fundet en heiydelIg forsl..el i an·

'endelse af tromling l den forudgående jordbehandling
(m rocs<lnlllg. Som del :.es i del folgende har anlal
tromlinger forhllldebc med jordl)pe.

Rot'!)abt'd og /rem!ipmllg

Anlal
Anlal Jord- Han. I rom- pel frem-

Furfrugl mar~er l)peO) nmler bnger 'plrtnl

HIg JOo 2.0 3.6 I.J 75
Bederoer 11 25 3.7 1.1 76
BH~ ilal. raJg. -l5 25 3,", 1.0 73
Græs 30 2,0 -lA 1.1 71

Anlal Iwmlin[ter mden ).!nmg
Il I Jo: 1 Jo: 3 x

PIIl'C"' Anlal ~bnse f'C"1
lUl. sn~ ha"n In'l11l frCI11'P

Jurd
Ilpc·)

Rld~c, utlder Anl.ll
7~ ~... 1 IIcm\p. m.lr~cr

A:orst'lsspor og !remsptrirrg.
UIUJer.ogel ..cn var som næ... nt planlagt, s."1 konlrol af

frem~plringensl..ele på 5 sideliggende ræHer, der blc\
afmærkel ed s ningen. Udfra optællinger i di~~ oS

ræ"l..cr ble den gennemsnitlige fremspringsprocenl
beregnel

Del \ I~te Mg 'ed, urderingen af markerne .. frem"pl
ring. at dcr 1 Hl marker manglede særlig mange planter
i l III .. af de 5 afmærl..ede ræHer. Forsin~cl ..pi TIng
forekolll hgeleJe.. i beSlemlc r;cHer. Det \ar nærlig
gende at <;ælte delle i forbindelse med spor efler I.."r:llcl
p:1langs af marken En optælling af ~ræ~kcr, h...or der l

<Illlal pl,"Her m:.IIlglcr mere end 25 pc!. af ;lI\WIlCl af
"plred~gtigc udsåcdc frø i op (il'" rækker ga .... følgende
re .. uh;lt

Roemhed og !re/1lsptring

Pa ..andjord V;lr dcr en betydelig mindre intCTesse for
brug af Iromle. Inill..en kan s")lde~ fr)gl for jurdfyg
ning.

Ved lromling var der belydelig forskel på fr0elle~

"onla"l med fasl Jord på de .2 jordt~per.

Som Jel se~ furnedt'n. havdc tromimgen I gennemsmt
pa hegge jordt)pcren gunstig indnydelse på såvel fmeb
kOlllakl med fasl jord som på (remspiringen.

I
5.0

100

5
3.8

0900

17
35

58

Rot'siJhed og /remspmng

/977-78
SandJ0TtI"
Anlal marl..er
Ilarvninger
pet. kOlltakt med

fast jord

Lerjord
Antal marl..er
Harvninger
pct. konl:lkt med

fa"l Jord
GlI~.pCI. !"nntakt
Gll~.peL frelll\p.

5 20 16 3 /977 -78

-l.-l ....0 3.7 j,O Ingen 1<) 2.7 Ih:c. 3.X 1.5 <)1
1 ra'~kt.: 13 2.3 Feb. J.(> J.7 HO

H-l H5 89 HO 2 r;cHer 17 2.6 reb. 3,9 1.1 78
71 70 79 90 3 ræk "er 13 2,2 Jan ".0 O,H 73

fl9 75 75 H3 "' ræ~~er II, ],1 Jan 3.(1 O.H 68

." kl .... ndj,)HI. : m,uJclJuHI "1$ .\ kr)'./rJ

fI~ 1 "-ure'pm cher u,J~01!>e1 .1

!l,lIe
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Fig. J. Lanpgåtndt !..nhdsspor

f0r sldm: hanning til s4btd Ty·
udige ~por e!ttl traktor. goo
ningssprcder Ol marker

Rot.'sdbed og freUl.\plriflg.
Gylle ovenpd jorden efler pløjlllllgefl

1977-78
Over 90 2 2 Feb. 45 5 2
80-89 2 2 Nov. 4U 4 I
70-79 9 2 Jan. 36 4 I
60-69 8 2 Jan. 4~ 4 II
Under 59 2 2 Mar. 53 5 II

Som del lydeligt ses, har mangler i antal plantcr al
lerede ved blot 1-2 af de 5 konlrolrækkcr betydelig
indflydelse p::l den gennemsnitlige fremspiringsprocenl.

Det var i~r markcr på de ICllcre jorder, ~orn havde
de største arllal rækker med over 25 pc!. mangel på
planler, og del var ~amlidigt her. at der var lromlel
mindst.

Gyllekørsel efwr pløjni1lg.

Kørsel på langs ad marken i løs jord vanskeliggør
fremstilling af et ensartet såbed, hvor alle frø kan pla
ceres i god kOll1akt med fasl jonI.

Som det ~es i følgende oversiglover 19 ejendomme,
der har kort gylle ud efter pløjningen. !..all del lade sig
gure sammen med udkørsel af gylle al ~i!..rc en høj
fremspiring, når en~anctheu i s~bcddct skabes med
tromling.

I del følgende er ledning~lal bl.a. ~ammenslil1el med
tilførsel af kvælstof.

ROt'mbed og [remspirillg

pet fm l

p". Anlal Jurd- Antal kOnllkt kg ...
fll:msp m3.l'~er t,pc·) l/oml nl. f Jord pr ha L<

/977-78.
0\,.90 9 2.R 1.6 98 224 1.0
~0-89 23 2.5 lA 77 294 lA
70-79 3~ 2.3 1.0 77 274 1.3
60-69 24 2.2 H.8 65 253 1.2
Under 60 7 2.j 1.0 56 276 1.4

.) l '" Ict '\:tndjuru. 2 ,. lI11udclJord Ol l .. iC'rJOl'"d

Resultaterne bIc\' opstillet efler frlldende fremspi.
ringsprocelll. Da kvælstoftilførsel og ledningslal i gen.
nem!-./Iil er en!> fra trin til trin har dette alene nok
mindre at sigc for fremspirlllgsprocclltcn end tromling
og frøenes koma!..1 med fasl jord.

Lec!niflg!)/(ll og wemes tril'sd
Normalt bruges ledningstal i gartnerier. hvor man

regner ledningslal prt 2,0 og derover som ~vækkende for
planterne.

luet folgende ~es resultater af plelundersøgelser ca. 4
uger eftcr såningen i 1978.

Rot:.Hibec! og fremspiring

Ton Antal
~ Ilc bryn. troml

PIØIC
lid

pet Aanlild JI)JU-
frC-lIlsp. maller t)PC·'

r notaTerne hlev ofk nævnt. al efterudkørscl af gylle
efter plØjllillg udcll samtidig tromling forekomst af
usrllfedc frø i tin jord.

Ledtlillg.I"t(l! og frel!l!>piriflg.

I 1977 blcv uer beslcmt ledningstal i g cm dybue i
alle mar"er sanl1idig med saningen. ua man gennem
ledningstal ville pn,nc p~ al få cl t1dtr~k for ~alt"oll

ccnlrationcn i Jorden I roerne!-. !-.piringsfase.

Løbe_
m.

20
:!:! .
2J
26
JO
34
36
J9

78
76
76
74
71
65
62
51

Ledmngsla!' l.I
god ~sllnd dårlig ~s'and

I.U 0,7
1.3 lA
Ul 1.5
2.4 3.3
2.0 2,<)
2.0 2.9
2.7 6A
3.5 1.5
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Del lies. al dn ofll: forekommer høje ledning,tal
!>ilJJltll!lg med 1.:11 1;1' frl'lll"piring"proccnt

IV. Græsmarkssektionens
virksomhed 1978.

3. Græsmockl i 1979 "il efter den fureinhige plan hli\c
afhold! den 11. JlIllI i den \)dUSllige 01.'1 af J~ lIand

,J, Græ\lmnli'f I 1!J'Jj blc\ afltoldt I~. og D. jUI11 I
Brnndcr'1e\ Model og udnugterne I Vl'nd<;~ ....cl ha\dc
samlet ca 3(11) og hon deltagl.'rc p~ 1 og 2, dag

I. neW}:f'!/(' 11O'i IfIt'd/emllla//(' ble\ g.l'nnemfllTl med
den lidligl.'rc ornraJeJeling. Idet lall(h~onsu1enterne

AI..~c1 Jamh,en ng H R Bentholm oc",of!.le medlem
mer I hcnholds\ i., Jen ~ydlige og dcn nordlige del af
J~lhllld, Kml\u1cIlL landbrug,la'rer Kr. Agergtlfd. La'~

gilrd I.andhrug,,<;kole. Ilol\lchru. er an..at ..nm dcltid'-"
kon'ulclll (l~ ~"Ilgte medlemmerne I Rlngkoblll{! amt
o~ I S\dlh\

Kongs-knnwradre..,c er:
lif (06) 11 OR RR.

GræsJllarksscktioncn~ ~oll~ulenter er:
Land...kullMllclll Ak,d Jacobsen,
Gernersvej 9, 8260 Viby. llf. (06) 149502.
Land)l..on... ulcnt B. R. Bcntholm.
c.l~tcn..chioldsvej ~, ~270 lløJbjcrg, lIf. (06) ::!7 1964
Konsulent Kr Agergaard,
Uhrenfeldl. J\r Felding, 7500 Hol!o>lebro, lif (07)
42 n 93.
Gnhmar~'M'kll()nem

g:'lrl!<;\cJ 2H, N260 Viby J

.J Græ,\marJ..sseJ../;Qllf.'lIS orgolliJaliom[urllOl/l.
(jræsrnark!l~ktionenha\de ca. ~l)O medlemmer pr

'Iugu'"
Scklionen~ arbejde lede' af Græ,mar"sud\algct. der

har følgende ~ammcnsælning:

God'icjer P S Olufsen. Oui~lrup, Struer (formand)
Propricta'r Preben Liitzh"fL landrllp, Bcd~ted

GardCJer Chr I"llIofl Pcter:!oen. Ro~ndahl\'cj 7.
VOJelh.
(jræ'm.tr~,-.ckIICH1cns se"rctær. chcn..onsulent Joh~.

Olesen. varewgcr 'itrl1rnen mcd kil,~crer Kellt Som
Iller ~t'~rl'lltriahforrclnillgcrnc

l\ollJ..lu\iIJII.
Den nu ahlulll'de uIHkr..ogehc 0\ er roe!Jibed og

frem"plrmg \1 .. IC

af m:mgc ll<lIUrgi\IlC fa~torer p;\\'irl.er rocl>abeddel
f.d", lordl\per og \ejrllg 1lI\

at mange andle fa~lmcr 'om fm, frc~\alilel. !><ima
'i~incn, Illd..ulling og hrug, jordhehandllng, god..kmng.
og hc.'klt'mpel<'l' af u~rulh O!! "I..aded~r m.\'. h\er for ~ig

eller "lluh.'l ",er dere.. lI1dfl~del'ie pa frem"plfingcn
al en ngllg md'illlling af præCl..lonsSo.1.ma'ikincr i god

Idrm~ IlbHUld (lg en dertIl afpa'losct "ør!>C1 ha\'de en
særlig fremtrædende bct~dlling i retning af at opna en
god frem<;plring, "t'h i rel fm,kclllge så bcd

at ~ore"'lx)r eller amin..' Slribe. fra jordhchandlingcn
pa lang, ad lllar"en nftl' ga\ .. tærkt ned~alte frcm
"pring'pnX'cnter I I eller nere af de unde""'gtc .5 ...1
rækker

at -lO-50 tun.. g~ Ile pr ha, udk"rt ownpa pl")Cl JørJ.
tHe ha\dc nogen neg'HI\ mdflydcl'ie på frern~piringen.

når fugtig JOHI hle" tromlet :!otra~' efler nedhilf\ ning af
gyllc

al pl"Jl.'tid. '..lIlI"11 harvnmger og forfrugl h\ er fm "Ig
i~~e ha\'de nogcn afgmende mJflydel<;c på frelmpi
ringsproccntcl1, 11\'1'" jordhehandlingen ble" fulgl op af
en ensartet og. pa!o:.endc= ,ammenpa"ning..

III en rettidIg lromling har haft cn afgørende gUllMig
hctydmng,

al fr('m~pirlll~ i~ke hlev lydeligt påvir~el af tOlal
mængden af ~\'ælstof pr. ha,

af Icdningstal hc... telllt de ::! :-id~11.: :\r ikke visle nogen
"amIllenhæng med mængden af kvælstof.

at del er vigtlgl at undgå fænhcb'~1f Il lang" ad
marken. og al man ved Jordbehandlingen si"rcr ct C'1l~

ariel og pil<;sende fast s~bcd. sO rna:!o~illerne med prær:i
sion i alle ræHernc "an placere de cnkelte rocfro, h\or
der er optimale frcmsplril1gsbC'ting,e1ser.
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K. Lævirkning og klimaforhold.
Af Frode Olese"

L Registrering af jordfygning
Læplanlningsudvalgel har gennem en længere årræk

ke bedl planlcavlskomulcnterne indberellc forekom·
sIer af mere udbredt jordfygning. Dette er oftest sl-et
ved indsendelse af spørgeskemaer, hvor der er foretagel
en skønsmæssig vurdering af fygningens omfang og
skadevirkning i de enlo.ehe sogne. Her udover er der i
mange tilfælde anført konkrete eksempler på skade
virkning konstateret på stedfæslede ejendomme hilagl
oplysninger vedrørende omsl<rndighederne i forban
delse med fygningen. jordens behandling og tilstand,

drivedannelse, virkningen af læhegn og anden forebyg
gelse samt beskadiget afgrødeari lll.V.

De indsamlede oplysninger kan ikke danne grundlag
for en egentlig statistik. idet jordfygningen på mange
lokaliteter har været så udbredt, at en arealmæssig op
gørelse har været uoverkommelig. men de kan givet et
summarisk indtr)'k af. hvilke områder og afgrøder del
især går ud over. og bidrage til en øge! forslåelse af de
forhold, som indvirker på markernes f)'getilooJclighed.

I næsten alle år indtræffer der perioder med blæst
eller storm, som I en eller flere landsdele falder sammen

JANI/AR FiBIII/AII MARTS APRIL HAJ .JUNI

hg l TlIhpunlttT fur
rtp",Ttrtt JOrdf\pl'"l!
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Illed lIet kritbl..e till:o.punkt. hvor markerne eftcr tils~

ning er meSI sårbare. Figur I. viser en sammenstilling af
de omtrentlige tidspunkler. hvor der i større eller
minlIre dele af lanllet er observeret og indberette l om
væ..enllig og skadcvoldende jordfygning.

F)gningcn i !irene 1973. 7~ og 75 var især meget
generende for dyrkning af rodfrugt og industrifro.
Delle har i h"Jere grad sammenhæng med dyrknings
leknikken og mcd slærl.. udtørring af overfladejorden
end mcd særlig høje vllldstyrker. idet mængden af
vindtransporteret Jord ikke har \æret bemærkell>esvær·
dig stor I sammenligning med tidligere fygningsfore·
komster

Det er \ell..endt. al der n::d jordf)gning sker et tab af
lerpartl1der. humu'i og plantenærillg i en målestok. som
det er vanskeligl at f:i O\crblil.. over. Det samme gælder
de øjebliUelige l<>kader. der 0p"1 r på såbcde og plan
ler. De'" fordi dl~se skader spænder O\cr en bred varia
lion fra en kom,arig væl..l<>thæmning I1llOtal ødelæggelse
af en etableret plantebesland. dels fordi der iUe er
&Jort nogel fOf"'.Og på en oplælling af beskadigede are
aler Et m~1 for fygningens omfang kunne best~ i en
registrering af arealer med nyspirede såbcde. der pa
grund af fygmng har målte! om.s<ls for at retablere en
passende plantebesland.

For året 1975 er i ncdcnlit:lende opslilling anført de
konkrclc og dol..umell1erede skadelilfælde. som kon
sulenterne har bCl<>igliget og anført som typiske eller
grelle ck ..emplcr på skader i deres respektive område.

Registrerede J(lrtJf.\~l/iIlK5sJ..ad('r pd savede i lY?)

Kortet side 200 angiver fygningslokalitetcr og er
kon...uueret på grundlag af de omtalte indberetninger
om f)'l?,ningen i de cnkelte sogne. Den stigende grå
toning viser. al det pågældende sogn eller områder l
sognct i Slørre eller mindre grad har været udsat enten
for hY'ppigc _ eller særlig alvorlige forekomster af jord
f)gmng.

[I. Undersøgelser vedrørende
jordfygning og sandaflejring.

Af Frode Olese" og B/oml' HOf/se"

Jordfygning kan medfure bcl)delig skadevirkning.
herunder både umiddelbar sl..ade på afgrøderne og en
\arig p \irkning af jordens d)rkningsværdi. Ved f}g
ningen kan bet)ddige jurdmængder transporterel<> og
omlejre!>. idet finere partikler. dvs. ler. !>ih og humU".
h\i,,'le<; op l luften og fore!> bort med vinden, De lidt
større partil..ler aflejrel<> derimod i marksl..el og \'ed læ
hegn. Disse partikler er sandkorn. hovedsagelig I

storrclo;cn 1. 10--1:, mm. Større partikler transporteres
kun ovcr 1..0rtC afstande. antagelig Sjældent udenfor den
p3gældende marI...

I et ..amarbcJdc mellem LæpJanlningskontnrel. Hc·
dcsclsl..abels Forl<>ogsvirksomhed og lokale plalHea\I~

kom.u!cnlcr er der gcnnemført undersøgel:o.er på firc
lokaliteter. hvor der er forekommet jnrdf)'gning i bet)'·
deligt umfang.

Nordj) lIaIld... amt
Viborg :lmt .
Arhus amt
Ringkøbing amt
Ribe aml
Vejle ..Jlnl
Søndl'rJ~llalHj ... arnt
Fyos arnt
Vest<;jællands amt
SlOrstrCll1lS amt

Anlllll'J(nLlunllnC
rq:,~lrcn'l

1117
1.13
)8
(,)

<iH
Ih
.15,h
.'\~

II

541

hOh
3~h

91
:!l~

101
9~

1:!5
117
.:!2'"
8~

h.
omlAtt

)7h
136
~6

I~I

59
46
41
71

168
36

. I :!()

11. Undersøgelsesmetoder

Over de udvalgte arealer ul.j..tikke<; profillinier vin
kelret på et eller nere pafillldle læhegn eller markskel.
Jordprofilen frilægges til undergrulHlen ved hjælp af
gravemasl..ine. Jordoverfladen nivelleres. og hele pro
filen lTled de for<;l..cllige lagdelinger (horisonlcr) opmA
les ug beskrive~. I de fm,kellige horisonler udl:lgc..
jordprøver til 'lI\al~,er fm lekstur. og vandl..apaeitel
samt indhold af humuli og lotal fodor

Resultaterne fra arealet ved Høgsted i Vendsyssel. i
Omslund vcd Brande ug \-cd Hover nordost for Ring
købing er omtalt i PlanICa\'lsberetningen 1977. I det
f"lgende omlale,; re!>ultalerne fra Hover nærmere. Des
uden ollHalc, re..ullatcr fr" el areal \-ed Emmele\' på
Djur,land

Tallenc. SOm alene rcpræsentcrer slil..prO\cr. bc
I..ræfter den alnunoelige opfatteb,e. at f)gningen i det
pagældende år l<;ær &Jorde o:;ig gældende I Nordjylland
og VestSjælland Bonset fra delle I..an de ikke bruges til
en sammenligning amterne Imellem. da iodberetnin
gerne l mange lllfældc er meget summarisl..e. Hoved
parten af indbcrelterne anfører. at de skadede are
ale,", omfang ...kunne ... at være flere g'lnge større. end de
anførte dsempler ,iser

Det I..an derfor med l<>iUerhed fa:o.blås al Jordf~gnin

gen l årene 197.3-1 Y75 har berort og likadet jordarealcr
på adsl..iItige tusinlle ha

b. Areal Hd 1·IOHr.

Som nmtah l Planle3\'lsbcrelningen 1977 bit::\- ocr
\'ed et noget forfaldent h\ Idgranhegn under sandstor·
men 14.-18. mart .. 1969 uphobet en meget Slor drive af
f)gc ...and Den egenIlige dri\e dæUcr Cl areal p;\ C~l

3.000 m'. som pa grund af terrænforsl..cllen og den for
ringede hUllllet ,Ue mere anses for L1)rkbarl.

Vindrcmingen under ,tormen i 1969 var fl'ithg. og
det m;} iltltage,. at ..anddrl\cn hmed,agelig stammer fra
el areal pa ca 1..1 ha mellem dri\-en og en paraBeIt
gåcnde lande\ej "st for. Ih is det er tiifældcl. er dcr
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c

flcrncl gcnnem ...nl1hg ca IO lom af mull.J1aget på delle
areal. 'om og\.d bæn:r I~ddigc præg af cro!liun. \'i ...~
,leder ,:r muldlagcl 'il t>ndt. al dele af den gulfar\.cde
undcrgrunJ \ende... op \-cd plClJlung.

Dri\..:n \lg dc tlm~I\t'ndt' marker er i eftcrarel 1977
ul1rJt'r-.o~l l .J prolilhnier hggcmh: med ..m m af",131ll1 p;i

{",æTS af dm·cn. Figur 3 .. iser el (\ær...nit af en af disse
linier og kornslorre",e... rordelingen i ca. J5 cm u)bde

Figuren er !llærkl fOrlegnel, idel målestoksforholdet
er 25 gange "'Iorre for lodrette hojdeangivclser end for
de "•.lI1drellc afstande.

Indholdel af humus. ler og sil! i det overste Jordlag er
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hJle i hele profillilllcn, I\xr i sehc \alll.h.lri\cll. Indholdet
af di~c parli~ler er Jc'uJell n\lndre: p<t arealet " .. , fur
Uri\cn. hH'f ero,io!lcll har \æret I.raflI851. end pa ar..>
alcl Vt'st for Denne forsl.d mol hO\cd!>ilgclig sl.~IJ\·"

\indcrosionen. lllcJnllllure (kr hilr \ærel fnrsl.:clhg
tchlur på Jis..e an.';llcr

Det "cs desuden al de ancjrcdc parliklc.:, hmcd...agc
lig er i ~(ørrclsc ca n.07 lil {US mm. og <I' pani"lcrnc
er !'.lør"'l i vindsiden af driven.

Den rolgclH.1c op~lillillg viwr jtlrdla~c:nc... 1d.~ltJr.

Indhold "r rmror og den liigængelige \andmængde

j(lfdfuf!,t'1/('!> \/IIIUllt'm(l'mlll~ i l"{f:~(lprtln'llI og ul·
gællgeJiX' 1/l1/(J i l uhmu'npran.'1If JJOH"

("", rm 1,1):
'~I"J ,:mJ S,Ir I.tr Ilumu' 1,,'~1 ... 'dll.1

Ap 3Y 5~ 3 3 1.9 1I.02h 20
A, 57 ~l) l 2 0.9 11.012 ~ll

Apn 31 (,o 3 3 .1.0 (1.0:\3 .!x
C 4H J5 IO 7 O.~ lI.OH7 17
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Fil 4 Jortlproft1cr 0' ~(lrrl\lilfrdsufordc1in.l! Emmelie.

Jorden består i alle horisonter hovedsagelig af fin
sand og gro\'..~nd i \'e~slcndc forhold. Indholdet af ler
og silt er lille i de ""crMe lag. især i den pålejrede
A,-horisont. Indholdcl af fosfor er også \'æscnllig
mmdre i delle lag end i del nu\ ærende og det tidligere
pl0jelag. der nu er overlejret af fi),esand. Resuhaterne
t)dcr på, at en bel)delig del af plantenæringsstof(er og
jordens finere parti!..ler er fjernet fra arealel under
~anc.Jstormen.

Den tIlgængelige \andmængdc. bestem I \ed 100 cm
tension (pF :!) i lahoratoriet. er S10r i alle horisonter
Det skyldes især et stort mdhold af finsand Dl',se re·
sultatcr '!..lil lIog tage~ med forbehuld. da erfaringen fra
andre under~ogel~cr \ i,er. at finsandet jord under na
turlige forhold ofte afdræne.. !..raftigt netop \cd en ten·
sion omkring 100 cm vandsejle.

c. Areal H~d Emmclc\'.

I efteråret 1978 ble\ dcr fnrt'rager en undt"f\ogelsc af
Cl areal "ed Emmelc\ på DjurslaOlJ. Arealet er belig
gende i ct område. der tidligere var stær!..r præget af

jordfygning. Ved det undersøgtc art:al er der ca.
So-jrigc læhegn på både øsl- og \estsiden. I følge eje
rens oplysninger er læhegnene planter ca. 1926, og der
har i!..ke været læhegn ridligere. Den udhuling i marken,
der lydeligt kunne iagttages. må således antages at være
sket i I"bet af de sidste ca. 50 år

Et r\ær..mt af arealelog kornstørrclsesfordelingcn i
plojelaget er visl i figur 4. Og på delte areal er ind
holdet af humus. ler og silt lille i pløjelagct. Indholdet af
disse partikler varierer kun lidt i længderetningen. OlU·

Iig\'is fordi plojelaget på hele arealer tidligere er omIej
ret ... ed fH~ning_ Også på dene areal er der flere sreder
funder Cl tidligere plojelag. der er o... erlejrcr af flyve
o;and.

På den {mlige del af arealet er der el betydeligt ind
hold af ler og sil! i undergrunden. Delle indhold aftager
Jævnr fra den østlige lil den vestlige del af arealet. På
hele arealel eges indholdet af ler og sih i undergrunden
Jæ\ nt med dybden

IndhohJel af fo..for I undergrunden på den østlige del
af arealet er overraskende ..tOTI. og indholdet af fosfor i
de en"c1tc hori..antcr "iser ikkc nogel sikkert om OOrt-
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Junl/ugl'nt'S SUUlmt'lISæffllllJ.: / \'æglprocelll og fil-
gængellg/ I'lllld / l'OIIUfII'nproalll. Emmein'

Gro,-. hn· hig

,,"" _aml 5111 Ln Iiumu' TOlal P und

Ap 47 47 , J 1..1 n.033 14
A, ,4 66 7 J OA 0.014 11
Apb 5(1 44 , , 1.0 0.019 IO
C(45111) 24 51 15 lU O.:! 0.042 24
e{ 100 m) IO 71 1.1 (, OA 0.041
C(.::!:!O ru) 55 40 , 3 0.0 0.019 5

rørsel ar fu ..fm \cd \indcro'iionen, Den tilgængelige
\andmængde i A·horiSOllterne er 10-14 \'olumenpro
cent I den lerhollhgc undergrund pa den østlige del ar
arealet er den tilg:t~ngclige \'andmængde ca. 24 \'olu
menprocent og i den ~andedc undergrund på den \'estli
ge del af arealel ca 5 \olumenprocent.

d. Jordr)gningl'n~ konsek\enser_

Ved IlJrdflglllfl8 J.u" bl'/ydelige mængder plullu'næ
rmgssfoff,'r og [if/f'{e parl/J./a fjeTlu's. III'on'ed lordem
tIJrJ..lliI/KHærtJ/ fUrTlI/ges. Pa arealet n'd HOl'er er der
ude" n-ill fjeTfln hl'tldrligr //længder la, !jil1. Illmlltj og
p/u"fl'tl(('f/llgsstofft'r Øjl for læhegllet. JordelIs d) rI\.
lli/lgJI'll'rdi {'r dafor hll'\'f!f forril/gl'! pd slOrsu'ddell af
urealer Nær læhef{l/t'l, I/I'or da {'r uf1l:JTf:1 mUleriale, kali
rodd) bdl'tI ug dl'rm('(/ delllllgæt/gelige \'lut'l/mæl/gdl' ('H.

I'ære fomgl'l, 11I·i/J.er I..flfI Wl'r(' afSlor bt'/vdl/ing pu dette

areal.
Pc; (lr{'ulef I'l'tl I:lllnl{'/('\' 1'I/l'ir/"niflgefl fif ('II {'I't'llIlIeI

fremtidll:: jorrl[vgflll/g ulltagellg )'ære 1II{'gel /orskdiig 1)(/
d(',l øSfli~t' og dt'lI I'esllige del fif arealel, Pli def! øSflige
del. hl'or d{'r er InllOldig llllt/t'fgrwul. d/ :>.kadel'irJ../Jif/
gen l'et/ fjert/else af en del af IIIlIlrllflger I'ære ml1lrlre
Skadelig ('ml {Ja d{'f! 1'('Mlige del /11t'd IWlgl rif/gere /Ult/er

gf//!/d.

III. Vanding.
Al "-'(U/Å. 8t'IItI('t:.('"

a. \'anding~behO\et i 197M.

I tabellen side :!()4 er der gin:t en oversigt o\er \all
dlngsbehO\el l 197X, Tallc:llL' er beregne l ud rra mJlln·
ger Ullfmt il! Stalen.. Plamca\h,forsog pJ 31 lok ali let er
rordelt o\er heil' l"lldel og her angl\el rnr 7 geogfllfi ..ke

umrader
Vandlng~beho\ct..kai forst;h,!'tOm den \andmængdc:,

det har \a:rcl nOl.hcndigt al Illfmc. for al "Ikre optimal
vandfor"ynmg III afgmdcrne, - Tallene er beregnel for
områdernes mest all1l1ndelige ~ndjord"l~ pe. og. der er
regnet med. al der \amle... , nar hahdelcn ar jordens
planlclIlgængellge \and er brugt. det \11 sige 30-35 mm
i hede!!lelleomrndcrnl: i ~lidl·. Vesl- ug SønderJyll,lIld
og 35-W mm l mnræncomradcrne i det 0\ rige Dan

mark,

VækslpcrioJt'n i 197M var bl.a. karak Ini!!li!!k ved
ll,d,l: lil omkring Sanl" Ham og ret fuglige rorhold
derefler Derfor har der værel el ocrydeligt \andillg...•
behO\ især for ..t i \æk~lpefloden. seh om mangl: \11
hu!!ke sommeren 1~7S som fugtig.

SandJorderne i :-.Jord-. S)d- og SundernIland havdl'
del mindste tX'ho\ for \anding og sandJorderne I lall
del!! o~lhge egnc det største \anliing..bl:hu\. I age..
!!andJordernes gcografi ..ke rordchng i beuaglning. "ar
...am.ling~bchu\-el lUWIt ~et nalurligvis stor\t i Ve"td;tn·
m<.lrk

\'anding~behO\et l græ.. markernc \aricrede fm lOU
mm l :-.JonJJ)lIand til nmknng lO(J mm på øerne. De lU

lrediedele afbeho\Cl faldll maj og Juni. V;\rsæden har l
gennelll!!nll rur land\delene haft beho\ for \anding ::!
gange l I~7S bortsct fra KordJ) lIand ug Bornholm. Innr
der var bellO\ for vanding hcnholdsvis I og 3 gangt', Dc
midddtldlige ~ilrt()f1cr beg) ndte rOht at brugl: næ\ nl'·
\ærdige \:lndmængder om~ring III. JUni. og l de f1e!!te
egne var vanding af \ :if'oæden arSIUIlCI før kartoHd
lllarkt'flIe ..kulIc \'ande'i Vandingsbehovet i roer ug
maJ" \:tr :tr !lamme slOrrebe !!om i ~aflofler bortsel rra
Bornholm, h\l)r der I gennem~nll kun \:tr beho\- for I
gang vandlllg.

Dct ..kai llnderslrege~, al de vj"te tal er gennem"nlt'i
",,,,rrelser Ocr har \-æret betydelige lokale forskl'lk I

nedborsmængden, In ilket indebærer. al situationen fur
den enkelte lalldbrug~cjl'llc.lOl1lkan have værel anderle
de.,

b, BC'ifClIImclse af "uudinplidllpunktcl,

Med de .,lore in"(,~leri!lgcr. der roretage!> i vand1l1g\
anla:g. er del \'igtigl al fti det lilforte \anu uun)ttl'l
hcd"l mulig!. Udb)tlct pr. IIImtdf"n v<lm! afhænger af.
hvordan og hvornar \'andCI tllhHe" Del er ikke u~a..d
\'<llIligl. :11 vandingen fMst S<Clle\ ind. når <lrgrmlcn v",er
ll:gn pa vandmangd. 1)('/ I;.'r uheldlgl. for nar argrøden
~cr ud 111 at mangle \and, er pmdukliol1cn alJert'dl' af
ragende.

I m:mge tllf:ddc bc..tenuue" \illldlllg\tlthpunklel ud
rr;l ~Il'deb \.tlldb<llam:c...om beregnes <;om fnrskclkn
p;\ fordampmngcn fra en fordampningsmal..:r o~ ~ll'dct\

nedhør D('t knn imidlc.'rtid i en del tilfælde \a'rc \':111
..keh~t iH \urdere, h\lIfn;\r fordampningen rra afgrmler
er af ..amme ..torrcl'tl· "Olll fordampningen fra en lor
dampning!llll,lkr r.ek .. fur~1 i plalllernc'i \a:k..tperimlc,
dier 'ilæl I ,gra:.. og i r:cUeafgroder LigcleJc~ \iIIe Jet
\a:rc l'n '!Olll' at kunn..: mal~. h\l)rnar )urden \ed \,;111
dingl:n er hldl op med \i1nd

Den melode, der I oJcbJikkl't "l'r lllelrll 1(I\-cndl' ud til
...upplering ar \-amJbalal1l·l'meloonl. er m:lhng med len·
\iol1letre I fig, 5 er \"t ct tcn<;iomcler. der er ttcregnel
III al <;1;\ fa\l , marken i hele \:ek ..tperi(,den, men der
findes og~ en 1\ pc. <ler cr beregnet til at lage med fr'l
lIlark til milTk - I"en ..mmclrel ~an male, hHlr Iel tIl·
gængellgt \;lndet er fOl pianierne l \'æbtpcumlen, In
"Irumenll:l hc\tar af ct \<tkuumclef. et ror og en pom..
keranllUop, \om anbringes i god kontakt med jordt'll l
den ønskede llljlt'd~bJI' Helt: telNUmelfl:t er h Idl
ml'd \and. ug nar planlen optager \and og udlørr..:r
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Gellllt'nJsni/ligl l'alld;f1gsbehov pd sandjord; 1978

Grll:~ Vårloæll KarlOfkr ROl-r'maJS

Landsdel Anlal Anul Anlal Antal
\'andll'lilcr vanIlInger v..nllmgcr mm

_"nllinger
mmmm 111m

Maj Jun ',I A,. S,p 'al1 M"J JUli )" ,ah ,,, ',I A,. SCl' lait ',I A,. S<p jall

Nordjylland O O IIUl O O 35 O O O 35 O O 35
i\tidt- og
VestjyllalHl 2 O I 1(,5 O 2 O 70 O " I 70 O I 70
0stjylJallll 2 I " 175 U 2 O n5 O I O 70 I O 70
Syd- og
Sønderjyll. I O I 13(1 (I 2 O 60 O O I 65 O I 65
Fyll 2 I O I~(I O c O 75 O I O ~O I O ~O

Sjælland og
loll.-Falst. 2 I I O 205 I O ~O O I O R5 I O R5
Bornholm c 2 O O 2no 2 O 120 I O O RO O O 40

Ilele landet 1.61.30.90.6 0.3 166 0.3 1.7 0.0 72 0,1 0.9 0.6 0.3 69 0.7 0.7 0.3 (,4

Cummi prop

-- Valru=_:IIfltflr

Vandfyldt. rør

POfrs lteullikJl.Op

hg ~. Ten...omerer ILt bc~t~mmd!>C a( IOrd..ør"I~" lllgæng~h@.hed (<II
p1anrer

jordcn. bliver der suget lidt vand ud af keramikkoppcn.
og der opstår ct vakuum i tensiometret. Ud fra va
kuummetrets visning kan vandindholdet i dcn pågæl
dende jortltype bestemmes.

Sammen med nogle plantc<lvl:-kon!>ulellter har
LandskoJltoret for Planteavl hafl 15 tcnsiomclrc ude 111
afprøvning i prclk!>i!> på nogle vanJingslandbrug i afgrø
derne græs. byg, rug og I.artoflcr. Sammen m~d tt:nsio
mClcrmålingerne er der måll ncdbør og tilført vand-

mængde for al kun nc sammenligne tensiornetermålin
gerne med stellets vandbalancc.

Rcsult:Herne har gcnnemg~ende været rel lo"ende. I
græsmarl.erne har tcnsiomctrene visl samme vandings
tidspunkt som vandbal'1I1cemctoden og i nogle tilfælde
har tensiomctret bevirket tidligere vanding cnd vand
balancemctoden. Noglc stedcr har lensiometermålin
gcrne vist. at jorden ikkc var vandf)'ldt efter vandingen.

Arsagen har i næstcn alle tilfælde været, at der kun er
vandet med halvt så meget vand, som del var nødven
digt at Iii fore. for al fylde jordcn op. Det vil sige, at
tensiomctrcl har vist rigligt.

I kartoflerne har tcnsiomelret oftest vist vandingsbe
hov lidt tidligere end vandbalaneemetoden. lenkelle
situationer ptl megct finsandet jord dog samtidig eller
lidt ..enere cnll efter vandbalanccopgørclsen. I karlof
fclmarkcrnc har tcnsiol11etret været placeret i kartor
fdræU.cn. og del r.r sikkert årsagen til. atlcnsiometret
under ,i"sc forhold efter vanding med den rigtige
vandmængde. sladig har vist vandingsbehov. Kammene
har formodentlig været så lørre. at vandingsv<lndel er
løbet af og sivel ned imellem rækkerne med for ringe
\andudn)ttclse til følge. Dette forhold vil blive nær
mere undersøgt i den kommende vækstsæMm.

Der har kun været 2 tensiometre afprøvcl i kornaf
grøder. Rcsullalerne herfra går i SanlJlle rctning som
resultaterne fra græsmarkerne.

Generel! kan der I.onkluderes fra årels undersøgel
ser, at del ser ud til, at tensiometret er anvendeligt til
bestemmelse af vandingstidspunktct. især hvis det an·
vendes ...ammen med vandbalanccmetoden. De fleste
brugere har oplyst. allensiometrene er rimeligt lene at
arhejde med under praktiske forhold. Undcr~øgelserne

vil blive "idcrefmt i dcn kommende vækstsæsoll.
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L. Planteavlsopgaver i den lokale
rådgivningstjeneste.

Af\lud!> /-r, \lili/H'"

OH.'r'lglcn (l\l'!" dl.' m<l11!,:t:-..Jede ,11.11\lleler. der gen
ncmføre' under de Illl.alc planIC3\lwd\;t1g gennem de
101.31c pl,\Olea\ 1,l.lUlIi..lrl'r. er ...allllel ,ed hjælp af ind
hcrcllIIllgt:r fnl I..ndel~ 127 l..{lnSukllt'Hl~ttcIlJt: for
e1llng"'OInradcr og cnkelte fmeninger dier ,ammc rCI
ningslinier -.0111 i fjor

Tall.anlUe gI\(,.' udlr~ l.. fm Omf<lilgd og ... kl iUe for
dfcl.lcn <If kOl1',llll-nlernc... d.lglIge mcdkmsl..olllakl
gellllelll lelc:flmkll1l,ullallollcr og lllcJlt:lll~hl· ...ng. Det.
tahellernc I.:ln gl\C l't ,i..1 hdktlt.' af. eT mængden og
arten af dl' \irkenmllt:r. lilan amcmkr i arhejLle!. og
omfangelog I.;traktcrcll al dl' ...en iceydd:-.cr. Illcdlem
merne f.tr, ~allll ... turrd ...ell af den llld..aIS....der k(IIIIIIH.:r
lamJbrugel ...nm helhed og land..dæU\'IIJe in..tan:-.cr liI
gode I form af tor ...ugsre ...uhalcr og undersøgelser af

for~kcltig art.
TalkIle ahlmer rel ':!torl' for~kdl..· l arht'Jd ...made fra

forening til forening, Dog er 1<lIIll:Llefl.I1c1 iUc dirckll'
...amlllclIllgneligl p,i grund al l()r~kelle I medlem"'lal pr.
I.oll ...uknlolllr~dc. cjendnm....tmrel ...e og dyrkning,for
mer Del I.an hdkr Ikke '-t.' .. af lallene. 11\01" mange
rl'~~UUfl.~er. man har 111 radighed i lit.: cnkelle oTllrader l
form af rnalld~l.ah (Ig tl'l.ni". For :Hnt')~anllllelltællill

gerne af de for.. l.clhgc akll\lleler kall anialIl'I .d land
brug pr ilml eller region J.II11ll' ct \ 1..1 mJgang,punkl for
a"m Ilel ..~all1ll1ellllgnll1gcr Anlal landbrug I de l'llkehe
amler l'r ilnfnrt 1 I I .... ·.. mer... igt O\l" I.ur~u~akll,ilelcr

~ide :!OH
De me~1 generl'llc opgaver er rc~p"lrcrcI I wbellernc

- 198 med kolonnerne a j side 668 lil (, 73 og - 199 med
kolonnerne k-n 'Ide o7..t lil li77 i Iabclhilagel. De er op
fOr! aml~,",!l. Aml ......ammenlællingcrne for de 1Ib.\u
rende kolonner er anfort i na."r\ærel1lk ...f~ml I O,cr

"'Igten.
I labclbl1ilgcl cr h, crt lnrcmngsomr'lde for ...~ IICI med

ell kode Af pl,l(hhcn,>n er denlIe I.odc dll\cndl I

O\ef\lglellt; Id'illabcller

Dc enkelte opga\'t~r.

"-ort;Ø~s.arbejdel llolonne a),:

Anlallel af for ...ng og derc'i gruppering er nærmere
onllal! ~ide 5. UmcrcnSSlcllunelsell i antallet skyldes.

.H bl'rt:lmngcn omfalter h1r..ug, (kr I"ke her I.elier ...om
lokale f(lf~I,g. f,l'k ... for...ngclle i S~d ..lt:'\\·ig og pa (iod1
Mb. De,ulicn er en del .If de dnhhdlfor'cg. lkr i f(lr
"\',!!.!>llcrelmngen (lplrædcr lllCJ hn:r "II lohenummer.
I.un lait "'tlm el for':!og i illdherelmngl.:rne.

L'tlmer den bel\ dum,!!., lor ogcnt.' har i ~i,g ...eh. er der
grund III al fremh:nc for"lJg \irk ...omhcden "'(lIll"'1 "g-
ligl nuddel l an~kudighell\undel"\l\llinw.:n l Jel lokale
rådgl\ lllllg..arbCJde

Jordbullll...undl'r ...~~t'lser ("UIOIlJH.' ht:

\kJell" ant.dlcl af rl'.t"lil)n ... l,ll .. hl'~It:lTlnlt.:I~t:r l"
omlrent u:rnL!rel tr't i fJOr. er dcr lnrelltget godl 7()(JO

eller ... tIl;} ('IX'1. nl'rl' 1-'1 og ",-hc"'lel1lllleber Bori~el fr"
')cndl'rJ\ liaTHh arni. hvor lkr Ir.. atlllel ~om helhed er
l'Igel ildl t:crre jordpr"'t.·r pr. arealcnhcd, "f"pl'j1cr
allll~~ilIl1111l'lIt<l'I[lIIgl'rnc (lIr ;tIlWlk, al :-.tilIlJardanaly
..cr ..lori ...cl aml ... lnr..kdkJl 1 'Inlal I<lndbrug"'''J\'lIdolll
ml', Der l'r i gl'lInt:l1l'lI11 Udl.tgC'1 rumJt r"gllel l prml' III

~1'lndardall<lI~ ..e pr. cjclldtllll
Af dl' 125lJ Jlandreo: alhlh ...er er godt 10UO fo~r'al

,1O~l~",er (FOl), heraf 7(,(. Ira en enkeli fmcnlng. Kc,lcn
J;:",kker an:d)"'l'r for borial (BI). llllrallndhnld. Icd
mng... t;!!. ... lru"lul uIllJcr""gcl ...er Hg nelll~loJulJ(.Icr~l

gcl~er

formidlinger ~ennem foreninj!cn f"olunnl' c:).

F(lnJllllhngcn af Jo,df"lI~!>J..CI/J.. UF mClrJ.jm gennem
Imenlllgt.'Tllc er ...tllll helhed :!1I pcl mindre end i fjUl
Den "'Inrrt.' fUTllllllling ;11 11I·f/t'J..om kan henfure, lil en
en"e1t fort.~ning., h\l.,rfra der 1""C \ar meldlom -.ædc
korn-.furnudhng I fjor

.'pmJ/l/lI/g "ml! ukrudt. planle,ygdomme og "".Idl'
J~ r har fmemng....knn'ulcnl ... n hånd I hankl' med p:1
fur-I.e!hg made, I kolollTle c kan man ..e. al "on,u!cn
lerne 1:I\cr lllallge "pwjtl'planer. I nogle forclllllgcr har
man egel ..pmJlt'grcJ. I andre l~1 organi...eret ..amarhcJdc
med en masklllslall0n el hgn. Om,I:lcnde lahe! ,j,er
omfangt.'1 af furclIlngcrnc ... dlrektc llHoherin,!!. I "pnljle
:JrbcJdcI" lIdforch...
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Landsoversigt o

lo Anlll
b Atllal ,IOrdpre"or.•nalper forforWI

Am'

..
• ,

~!:- ~E ~ " ~ • , '" !~
< ~ ~ ~ ~ " ~ <.

I 'ordhllands arni ... .... .......... 529 .79 20691 19126 19113 269 4214 3474 2
2 Viborg amt .......... ....... ... 326 317 17203 15088 15085 258 19.7 1574 4
3 Arhus amt ........... .. ...... .... .59 438 18602 17510 17513 .8 1517 1969 800
4 Vejle arni ... .. .. o •••• .. ...... . ... 238 22S 13631 10487 10501 16 659 828
5 Ringkobing amt ... ................ 258 242 17876 15048 15043 246 1798 1656 17
6 Ribe arnI .. .. ......... ........ 170 163 10370 9131 9158 I 283 275 36
7 Sønderjyllands amt ......... 269 253 12562 11120 11127 66 367 423 2
8 Fyns amt ............. ,-, .... .. 497 477 22580 10351 10542 6 209 825 295
9. Vestsjællands amt ............. .... 500 .6-1 13087 9189 9168 31 150 746 41

IO Frederiksb., Rm.1... og Købcnh.s amL . 20~ 170 5532 .907 4900 52 72 131 40
II. Storstrøms amt .. ....... .... 452 438 8799 S730 8730 539 334 1341 22
12 Bornholms 3ml ... ... o • • • • • • • • • 124 123 1911 1846 IS.6 4 3 9

I-Iele landet 1977/78 . . . . . ... . . . . . .. 4026 3792 162844 132533 132776 1526 11653 13251 1259

Hele landet 1976/77 .... ..... ..... 3728 3539 161734 125411 125636 1172 10149 11354 980

Spro}/e\'irksomlred:

Anlal ha sprøJlet mod
EI!~I s.amarb m, s)'gd,ol

Am' hJren.") Materiel firma ukrulJl skad~dyr

I. Nordjyll. 1.7 + + 1873 222
2. Viborg 2,1 + 760 55

2,4 + 1276 170
2.12 + ~762 615

3. Arhus 3.7 + 1703 380
U + 2000 200
3.12 + + 4512 793
3.15 2750 125

4. VCJle •.6 + 900 56
5. Ring·

køb. 5,~ + 701012 666
s. ~tn S.13 T 664 127

H.IS + 25
9. Ve!lt-

\Jæll. 9.4 + 469 64
9.5 + 500 200
l).I~ + ~~2 60

II Slor·
Slrom~ 11.3 T 2500 1600

Hele landel
1977 7 " " 32553 5458
1976 77 II) IO 3.11'\91 4118

"J ....oderne for r....rcomn na,'tIC" nen.,.,.:! hl ho,c-dl'llhC"Uen lll,ltt)

Foderanal)ser (l;.olonne l).

Gennem plunlea"lsl.on'iulenlerne er der forel",~cl IO
pet. flere anal)ser af gronafgroder <nd I 1976 og
næ\lcn JO pcl. flerc ell\ilageprover.

Gro\foderanalyserne er placeret i interesseskellet
mellem planteavlskonsulenlen på Icvcrandorsiden og
fodringskonsulenlen på aftagersiden, og i de fleste om·
rådcr er det fodringskon!oulenlcn. der sorger for UIl·

dersøgclscn,
Fra landskontorel for Kvæg oplyse!i det. at land·

brugslaboratoriet i ladelund under systemerne .. Den
friske linie« og .. Hurtiganalyser« i afrundede tal gen·
nemførte 3.250 analyser i 1975/76 og 6.500 i 1976/77.
medens man forventer at komme op på 9.500 analyser i
1977178.

Det er ledes en beskeden andel af denne al..livitct.
der registreres som plantcavlsarbejde.

LJdltrbejde1se af planer for markbrugel (kolonne e).

DCI regi'arerede anlal udarbejdede gødllillg5- og
murkplul/t'T er faldet omkring 10 pet. sammenlignet
med 1977 For'ikcl1en fremkommer dog næsten ude·
lukkende. fordi enkelte områder i modsætning \it i fjor
har undladt al ;mfore nogen st0TTclsesorden. Telcfoni
'ike forc!iporgsler har klarlagt. al man i de pågældende
områder har upgi .. et al fore optegnelser mer denne
akli\itct

Plante.j\ Isl..onsulcnten<; imoh enng I dTl/150mlæg
mllgsplufll:rerganske naturligt orlest påkrævet I brug med
l.. \'æghold. Tallcne i den pågældende kolonne genspejler
ret l)dcligt. h"or i landet man har meSI mall..ehæg. I
mange tilfælde har boldc k1'ægbru1:skonsul~men o~ 0/..0
l/(Jmi/..ulIJuleflf~" eller en af disse værel ~amarbcJds

partner. medens det mcd undtagelse af el enl..elt aml er
mindre almindeligt al planlca\'bl..onsulemcn og hg
IIl11g.!l/"o/lsule",e" har o;;amråd.
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21 166 4YOS K752 21SK 7-1J 2 92 37 37 13 108 7502 56 2N97 3 137 171 K
]J 21X 6lf71 (1732 10H 646 Il l IIH! 65X:! (.X 55(1Y 115 l8~ 9
2-1 136 3963 3201 -1~O 360 l 5 2 30 IX5} 21 143Y 70 ZX 10
57 :!(J4 KKX~ 5054 617 87 l 3 71 -10SX 6~ .1X2-1 56 37 Il

5 177-1 1071 215 35 ~ -I 1-1 X:H1 11 X~7 2 l' lZ

:OXO 8102 J5.174:!XY6 b2·HI7 21~7J4162 IK2 708 2-1..1 2..10 XO 919 o9l)h2 hfl2 4111Y4 3IJl 2414 1-1X-1

:732- 12391 24C;IJ 1497X K2936 236(115(1-15 -1..15 S96 2..11 276 /Cl,"; 1:>53 75572 661 4h521:> 17751-1-15

Specialn'hlgh'ning mild særkonrill~ent lkololll1e H.
I 1:\ flIreIlInger er der truffcl unjning... r om rcgcl

lllæ~<;ige ~lln"lulellth"'~Hg og "'p...ciclle ~on<;ulcl1l)debt:r

til brug fm drift"ledel"'cll mod bctaling af 1;:1 ,•.a:rkont;ll
gent. 14H4 forcllillg~Il11~dlcllllllt:r t:r ornfattel Hf !)adannc
or<jningl'r Fra cn ud f~n ...k... fl1rcningcr er del bema·r·
"Cl, al nrdrllngen gælder I\ærfaglig radgl\nlng. meden"
man i dc \)llf)n~~e hU!'>ITl:J.nd ..fmcl11ngcr har cn onJnillg
for bell\lId"e af en hahlld<; 'In""11 "on"u!cnt l !.pet."i
alilfgrodcr Og..a i A~ell~-\.1idlklfilrt Hu...mand<;krcd"
gælder orJningell r,IlJgl\ mllg \edr "'pcclalafgroder Fra
S"æb."nn:gncn... l.andol)forelllOg npl~ ..e~ del. at man
hM an".ll en !)pccialafgrodel..tln... uknl 111 radighcd fm
fmeningen" grøn<;ag... thr"ere Dcr l'r !rulf...1 aftale med
n liblndemle landholoreninger a dt're .. llIedlemml'T
mod Cl mIndre \('J... rlag pr, h ll!! "an hcn~ Ile l.;on<;u-
!enten DI ......e furC:l1lngc:r hela ler ... t 1•• '1 grundbelob for
al ,ære med l nrdmngcll

Ui ..land Hd orfidelle an.'lHgningcr og i
crstalnil1g~sr,lgcr (kolonne h o~ i)

Kolullllen med optælling af ~ager, IHor planh:a\l...•
kun!lulentcn har medvir"cI, fe" .... med aklærtl/ger om
vandvinulng!lbehov og ollmgni/lga om "and\'inding~·

rel. har iHc for værel ,lnf0(1 i tal~lktl.

Antallel af asrafl1lllgSjager. l hvil"c plantea\ls~on·

sulenten har \<.en:::1 Imohercl !)(llll sag"~ndig. er ~tegel

med ca .,11 pet siden i fjor, og nen: plantc:l\bkon<;u·
lenter hur i lokalberc:tllingen Udlr}kr bck~rnrillg I an·
kdning af denne Icnden~ Del '\.Iore anlal ~agc:r i "ord·

nlland... arnt ga:ldcr 1;ll1dhuret ... llge !lager mil. lllel Cll

plallteavbl..ollsuknl er ha"·tiJ!l·atl~al "om "onsuletll l

lamlhorel

Opl~ .. nillg, informarion II~ efleruddallllelse
(kolollnerne f. I? og k.)

\ cd udflugler med Cl faj!l1gl '1g.1~ tig. \ed mdfhan
dringer ('r plante.. \'bl..oll~ulenlen fornlllll..:r af an.. I..ul'l·
"('sundt'n l..ning" meden .. \ lnt ... rl'n .. mødt'r Jilllller fu·
rum fur lIlformall\e npl}<;ningl'f lIg dwftd... t:r, Dl ..... ..: ~

furel1ll1g ....IJ.1 i\ ilctcr gi\ er en "ol1lal..1 naJe ul en "lnr dt'l
af medktll~"relhcn.og de glH.'r ~omulcnlcn lejlighed
lil at ...c1ge« radg1\·nmg<"IJcllt''Iten... IiIhul.!. bJl.h: dl' Ir.l
dllinndlc )ddM'r ng t'\t:llludlc me imllallH'r

Gellllt'lIl "ur!lu'" lr~ ..nmhedcn f,\( dc Illc..t intere......e·
reJe medlemmer lejhghed lil ..II ford)he "lg mcre lll

denIm Cl begrænset f.lgolllrad..:
T;.tllcllt' i "nlnnne ~ gælder ~ur"er. 'om plallll·i\\I..•

~omlllenlen har lllethir"el i - og del ;ll1ldl lImer h,llI
har llleJ\ ir"c!. Dt:r er mang.e ~Iedcr llllc om en llel af et
~ur~tl" med lværfagllgl emne. fc~..,. "';I~alJlt' :J'jllurtll~

ring...~ur ...cr
Til rddtl\ \ urdenng af den ....Hlllede ~ur'll";ll.lI\ lIel I

de el1~clle regIOner har UK hl.a. la\l'l t'1l tlp~1I1hllg

mcr ~ur\u!ltlellagcl..,c j pel ,tf del \<lmll'(ll' ;1111<11 1,lIld
mæml l n:gionen
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I
2
3
4
5
6
7
8
9

IO
II
12

Nordjyllands amt
Vihorg alUt
Arhus amt
Vejle anli
Ringkøbing arnI
Ribe amt .
Sønderjyllands arnI.
Fyns amt .
Vestsjællands amt .
Frederiksb., Rosk. og Københ.~ amter ..
Slorstmmsamtel
8orholms amt

Hele landet 1977/78

Hele landet 1976/77
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Am'

undsoversigl 01

k. Kurser
f. bostdd. land·

mlrnd

E>,
"..

-; • c
~.

~
co.::>.-

12 153
5 71

13 12 I
14 \ 12
21 155

2 24
14 90
8 58
8 70
5 94
3 40
2 24

107 1012 31

115 1185 2:

El udslillingsmatcriale under overskriften: Grønthøst
b. og ensilering, som Landbo- og Husmandsforeningernes

KLI~L1sdc11asr:rc

Lllml,ml:nJ po.:l. af Il Frø~alg i Brørup købte, da Agromek var overstået, og
Områd~ jah") 7S· 7~ 76·77 77.'78 stillede til rådighed, har været benyttet i Ars. Hurup,

Morse. Thisted. Skive. Viborg. Holstebro. Skjern og
I'\ordsjælland·· ) 8.409 8.7 7.5 5.1 Bramminge. Udstillingen Vand og Vanding, også (ra
Vestsjælland 10..150 12Jl 9.3 9,8 Brørup, har værel vist i Fjerritslev og Videbæk.
Storstrøms amt 9.759 7.2 2,7 4.7 Landskontorels udstilling om vinterbyg og flyvehllvre
Fyns amt 13.150 6.R 6.0 10.7

er visl ved de store landsdelsskucr for adskillige lusindeSdr. Jylland 9.72-1 10.5 10.8 10.3
Ribe 8.641 7.8 5.3 4,6 tilskuere.

Vejle 9.641 7.8 13.2 7.5
Ringkøbing 12.865 4.0 5,2 7.7
Arhus 13.819 9,4 10.9 8.2 Forevisningsmarker.
Viborg 13.R71 3.9 3.4 3.3

Til anskuelighedsundervisning har nogle foreningerNordjylland 19.078 6.3 7.1 7.5
anlagl forevisningsmarker. Omfanget vises i følgende

Hele landet 129.860 7.5 7.3 7.3 Clver:>igt over marker, anvendt i 1977/78:

O) Seh'slzndIBC: landmænd lng I)anmarks Slll1i~lil \'175 Fortning Areal. Anlal
00) Fr borg. Kuhcnha\'n, RoslJldc ug Bornholms amter Amt (kooc) b. bc!>Øgcndc

Faglige (uLHillillger på dyrskuer og ved andre lejlig- Arhus 3.4 0,12 300
heder er endnu ct virkemiddel. som er vendt mod det Ringkøbing 5.12 0.3 800
store publil..um, Nogle f.~ foreninger har selv frem<;tillet 5.\3 0.06 500

en udstilling: Sønderjyllands 7.4 0,03 627
Vc~t~jællands 9.3 (2) 1,5 250

9.4 3,5 450
Anli Fortn Udstilling Emnc 9.13 1,2 150

$torstrom" I 1.4 2.5 250
Nordj, t.3 FreJerikshavn For~ke[ligt l 1.6 1.0 100
Arhus 3.4 Hadsten Flyvehavre Bornholm 12.2 200
Vejle 4.1 Brande do.
Ribe 6.3 Brørup Sygd. og !:>kadedyr Hele landet Alltal
Fyn 8.13 Otterup do. 1977 78 I I 9.71 )1l27
Bornh. 12.2 Rønne Planteavl 1976.77 17 18.8 -13-10
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anlcøvlsopganr (199).

Anlal fOl.!c:ranah ~r af m Anure anah\C1 " C"dnloUltd~1 pA .IIIal
qcmJ ,"e<ir

heraf y amcnJ af E heraf ~ ~'" f--;:-. ", !
~ ~

~ ~~ ~!§ ~ ~
o

t ~ ~

~ ~~ ~
, ,

o-
~~ ]

.~ ~

~ " ~
,

~t
~ ..: ~ ~t ~

.
~~ o • - ~ .. ~

, ~ E
.~ < ::;. - : ~- :o E"";!'i; ~ G > :i: , ;1 < <

14 35 4fJU 30 303 MS:! 631 n 9 SY 27 12 JO-t
9 53 5 42 109 73 12 6 55 31 I 30 2K 2

43 33 5 225 31 169 4Y7 315 3 24 6 2 3
9 9 3 212 16 % 365 ::!6! 15 3 2 ,\ 4

22 9 273 17 YY 410 324 3 2H 7 12 3" S
; 3 2 121 12 19 ISK 2Y 27 3 22 2 6
! 7 9 2 :\IX " 668 lU13 473 211 :!O 111 4 IO lilli 7
l 7 IO 173 2 64 2511 163 -lJ 110 1>9 8

20 135 153 18 411 8 2 lU l 355 9
4 40 15 29 89 53 l 5 15 IO
I 7 14 6 29 25 l> II> 10 II

12

5 I l () lUK 27 IY30 150 1630 3931 1365 99 69 27 252 237 53 54 Il:!?

5 KS 85 46 1439 154 3729 5578 22N3 313 71 76 ·L:!5 417 153 lOK 252

Kunkurrcllccr for bO.!oiddcndc landmænd.

KonkurrcnCl:r hland t 1'.Illl1mæruJ l'r. som O\er~iglell

,iser. '1I1H'ndt '>0111 \irl.cllliddel i 3 hU~llIdIlLl\forellin

ger:

'",('mn~ Rl'C"mar" \I.ulhrug IIcn'ru~ 1I... el'l bil

1.9 \ 4 9
7.2 7 4 I I
X.II 15 15

Iklt."lalH.1t't
1977 7K ,\ Il lY 35
1976 77 12 .17 2~ 77

Undersøgebl'r og indhefl'lninl;cr (kolonIIl' n).

FN ...J\cl Sta".~n, pI3nlCralologl"~C .-or'-'lg ..om SI .. 
len... l·~rudl~fllr""g ug LlllJ~l-ulI1Ull'l fur rhllltl'a .. 1 er
del af ..lor betydning III "1adighcd dl h,ile fnling. med
uJbrnkbcn af f\lr"~l'lhgl.' plil1ltl'..~gd(lml11c og "~adc

d;r og ,If ct 1I1-fllJt .. \)1Il n\\l'h<l\fl'lI, Og fur \ ....,ling..•
IJcne"lcn er del al "1I1r<,~C \lglighcd al h<t\c r"hng mr.:d,
h\orni\r ~\~ hH)r de for.. lI: angre!) "æller ind Dcn "Cf\l

Cl'. dc L:cnlrdlc lll..lan~~r l'f l "land III al ~Jl' I-on..ull'n
lerne, h,lr ~on"uknlernc pa nl)glc omradcr "ch \a~rcl

rnl'J lil <il llluli~glHc .!,:ClIllCll1 fri\ dlige lol-alc undeNl
gclsl'r \)g lndbcrctlllnger

L'dhrl"lld~'ll af \/nbl'wgt' i b~[!., af 1I('11I(1I011er l ~l)fn

I)g fl)cr og af flll'l'luH'Tt' har l cn ra.'l-l-c omfiulcr \æret

gcn'iland for s~Mcmali<,l-C' lllH.ler')"gd:lo..'r ud U\er dcn
r~gl..lferlllg. d~r .. I-cr gcnncm d~n furan umlaltl' marI..·
I-nolml

1\1 uld\'arpebekæm pelse,

J inJht'r~llling" .. l-ellli.le"Il' r.:r l-on,ukll1efl\c hedt (1111

al hen'lIC, hvordan - l h\lI~el omfang og med h"ill-r.:1I
\icl-ning rnulJ\ilrpeodæmpehell gellllcmfoceli in
dcnfor deres ornr:ldc. og der cr "purglorn, Il\of\ul!

lanJhoorg:llli"nil\l1Cfllo.' cnll'n cr dlll.'~tc ill\'olvl.'rcdl.' l

hd<tmpcl-.clI r.:llcr ~un cc 1I1ddragl.'1 l l11r.:rr.: gcnerdk
dmflcl ..cr med I-nmmuncn om he~,l'mpcl,,"'", nml';mg
l'g tihl'ltelæg.gel,"',

Af l.k lJldluhnc hc~\'lfd..(.'r frclIIgar dr.:t I-Iar!. at dcl
"Inr! \e( mcralt er ~ommtlnerne, lkr tnre"li\f hek:cm
p\"I~\'·l1. rlll l.'1I dd utllf<ldl.'l' \,'C dn ~l\l.'t f)IJe"!~llrcnd\.'

.. \ ar om hck'l'lllpd..cn.. ntllfang og bcd"1ll111d,\.'n af
den, \j!'~l1ing, lllerl fra mallge onH;~dl'r cc hl.' ..\ard"l.'1l
'il ufullhld·ndig. ,It der ll-~C er hil'l" fllC CII ';lhcllari,,1
oH'r"lgl

l.æl)llllllning,

J\(lrmall lll\ohl.'rc .. pl'llllt.:<t\ 1"~(lll ..ulcnh,:1l l dcn 10
I-ak llfg;uli')(.'till!! af læplanllling.. prtlJdll'r Derfl)!'
hrmgc.. l dcHc ""'lHt af O\cr,lglell l'll "'lali'lll- 1I\\.:f lil"
planllllng\proJe~leflle ... omfang.

I nccr.: regll1llcr har 1110lIl ncg,ani\('cl't ... ig, "il Cll l'n~ch

l-011'>ukrll llldbcreltcr fnr hcli: ,lillIe!. J)er!llr er np
fl.'Ill"l1lllgl'!1 af dc l-orTlmull\.'r. dl" hill ~J(,l Ill..l-ud III
læplalllllingcll. udcladl





Abet! Plantca"hl>latitll1 1759
Afgmdebedummel ..er 13
Afgrodeenheder (a.e.) beregning

af VII
Afs\'ampning af !>ædd.orn 65
Agro- Vita 1254
Alm. raU!,ra"'i 14::!
Ammonia~. g"dOlng I::!O 153 170
Arcalam'cndcl<;;c 9
Ansforwg i ~orn 3037
A"lcagur~cr 153

Bagehalltcl. hH:den... 32 34 1747
Bederoer. for!>og med ItlR

anahse af ..orier 1-'
fabriksrocr 165

mark"p,ring ug pIanlc-
bestand Iti5
ræHe- ug rruaf... tand Ih7
tihæbt 1M

- frøafstande 167
_ gødskning af I 17 121 124 127

markspiring 193
o\crsigl over sorter 170

- skadcd)rsbdæmpcl"c 7Y
- sorlsforo;øg i foderroer 168

Hugin 161'1
Kyro:- I hH
Mck<l I Ml
i'vtajoral 170
Monoblallc 170
MOllofix 170
t\lonorosa 170
Monoval 170

- f\.1onoven 16R
O'icar IO......
Solanu lo~

- s..'1afslande 167
- såbcdels kvalitet 193
- såtldcr 1711
_ ukrudtsbekæmpelse 99
Beeline 173R 141
Bejdsning af sæde~orn 65 6R
Bor til raps 145
Byg. forsøg med 17 52
- aksspild 1978 25
- d) rkningscgcnskabcr .n
- halmudb)lIc B
- kernestorrcl-.e B 61

konlinuerlig d)'rknmg 51
maltb)gsortcr 62

- meldugangreb 24
- meldugresislensgrundlag 23

modningslidhghed :U
nedknækning af Slrå og aks 23

- nøgenbrand. reslSlens mod 23
- sorters oprindcl"C 39
- m crsigl over 5 <ir!' sonsfur-

søg 26
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REALREGISTER

produ~tions..)slemer \t'd dH~-

ning 53 .
proleinindho1d n 115

- resistens mod ha' renematwra·
cer 23

- ruSI 23
- 'ionsblandlllgcr 63
- '-'lråforkonning 53 80 I ~(,
- s\"ampes)gdomme. bdæmpcl'iOc

af 24
- udsædsmængder 61
- valg af b)g:o.urt 29
- "interb)gsnrlt:r :'1

- Banteng 37 41
Birgit 41 182t)
Doris 41
Dura 1(I.l~ 1166
Gerbcl 1100

- Igri 3741
Kiruna .'.1 41
fl,tirra :\7 41
Robusta I 186
P 121175 Il 152,75 r ~84 75
"25175PI1:I5·75IlH6

- - Sonja 3741
- Sv. 69112 S\. 7112~ 1166

1332
Sv. 71112 Sv. 731X6
5\'.75137 1166
Vogelsanger Fruh 1042

- vårbyg conira vinlcrbyg 37
- vækslrcgulcring 53 80 126
- vårbygsorler 17

Abed 33365026 5HH7 6043
6303 6466 oI 105 176U

- Abed 3324 333ti 22 39
Adorra 19 23 28 38 tl)
Alf 2123293841
Alv. 211 23 29 38 63
Aramir 18::!3 27 38 63
Astina 22 39

- - blandinger 64
- - Ca 3239.12551. 49201 2239

Ca 2tl313. 26322. 2N774.
29518. :!234.... 11723 1571
17071R2\
Ca3229. 9205. IOSO.... 11733.
12551. 49101. 492()1 IIN9
Caja 22 39
Carina 1290
CanO'a 1923::!9 38 39 ()3
Claudia 21 2539
CoralIe 2(1 23 28 38 :W
Dina 20 23 n 38
Diva 2U 23 29 38
Duks 19 23 27 38 ':\1) 63
Emir ~ 1 23 27 38
Georgle 18 23 28 38 63
Gula 18::!3 28 38

Gunhild n 39
HarT) (\\ \\ (403) 22 26 29
39
IVP 69-14 10501399 \506
Jupilcr 22 39
Karna 73 t\l 72. 74 AJ DO.
74 i' 99. 70 AX 92. 70 M 25.
n AX 114 14001571

Laml IR B n 38
Lufa IR23::!73
Maia 1923 27 38 63

Idod\ 22 39
Mirjanl )9232838
Mona 20 23 28 38

en 19232738
1'0rdal 19 23 27 3H (l.1
Piccolo 22)Y
Picalo 2025 39
Printa 20 23 28 38
Prisca 19 23 2.8 38
lUI 2161 1713
RPB \99.74 2239

- Rupal IX 13 27 3R
Salka 18 23 27 .18 6.1
Sunba 1923 2S 3H
Sumlance :!2 29 39

_ - Su...an 22 31)
_ - Svala 13.11

Sv 71 120 22 39
Sv 72179 202529 JH (,:\
Sv 73394. 74763. 76188.
76189 133\
Tosea 1041
Triumph 21 23 29 38
Tron 1fl 2J 28 38 ti3
T}ra 19232838
Ula n 39
Varunda 20 23 28 38
VI) 2!:~I·72 22 39
VDH 479·72 22 39
Vega I R 23 28 38 63
Vg 72670 1331
Welam 1823283863
\VW 63... 5 2239
W\V 6397 n 39
WW 6403 (Harry) 222629
39
\\W 648::! 2239
\VW 6542 2239
WW 0544. (,MQ 21
WVV 0.'\44. 6552. 65tl5. (,567.
h581. hMO. (,(,78. titllH. tlb82.
nn89. 6ti92 1707
Lila 18:!J 27 38

- årsudb}!te af Zila 17

Dolnmllkalk 1)(,
Dæ~-.a:d.hæ\'itoflll 1... 1171
_ ukruul!>be~æmpd ...e i 91



112
139

193.
186

Eflcrafgrødcr 176
- ncdfræ..ning af 47
I:.ngrapgræo;. frøavl 142
Engsvingel. froa\ I 142
Ensilage. l\alitet 191
- næringsindhold 193
- randlab 192
Ensilering. dækningsmcloder 191

Fabnksrocr. foro;og med 118 128
165

Feekes Larl:.C= Scale S4
A\dendc ammoniak Id fro-

"græs I.)
- grri 17(1
- halm IK9
- korn 121) In
- 'ipecialafgroder 153
A)dendc= Ir"'. Hri !!-odntn~er I::!f'l

135
F1~ \ehavre. bekæmpelse af l.17
Foderanal)\Cr 206
Fodersukkerroer. forsøg med 168

Godsl-.nln~ af 117 l::! I 124
127
ukrudl",hclæmpelse 99

Foderværdi af halm 191
Fods}ge i lom 51 53 7(1
Fore\'isningsmarker i foreninger-

ne 20K
For"0gene'i ..ikkcrhcd VII VIII
FOf"Øg...arbeJdets omfang 5 205
For~"gsopga\erne. o\ersigl over 5
Forædlerbcsk~ ttelse 41
Fosforgodning 12Y ns

NP-godning 13~

optagelo;e af 135
- 0kon()mlf()r~"g med 129
- Iriple..upcrfosfal 136
- udbringning...mcloder 135
Fmf<lrprojel-.t 114
Fo~fon.)'retal. FI 129 139
Fræser. Jordbehandling med 45 48
Froafgroderncs \·æl-.'ilbclingcl-

ser 16
Froa\'I. forsog med 141

alm. rajgræs 142143
- antal for..og 141
- A\I og (lm~lning af marl-

fH) )·n
- Beelinc 1-l1

Bor til l-l1145
Fngrapgræs 142

- Engrapgr~orter 1270
Delft 1::!70
Erte 1170
Mer"\c1 1170
Norma lnu
Ottos 1270
Pnmo 127U

Engs\<lllgcl 142
Hvidl-.lo\'er 141 141

- hal. raJgr.es 143
- Konlrolud\algel 1·0
- hæl!llof 1-l3
- - n\dende ammonial-. 1-l3

tli dæksæd 141
meldug. bckæmpcl..c af 1-l7
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- renhed og \-andindho1d 1..1I
- spildkorn. bekæmpelse af 149
- s)-gdomme og skadedyr 147
- udsædsmængder 141
- ukrudtsbekæmpelse 146
- vækstregulering 150

Gar"'.e,~rellldhold I b~gl.erne 192
Godthab. Forsog..gl1rd 1947
GrO\foderprodullion 165
Grund\<and~tand, miHing af
Gronrug som mellemafgrøde
Græsfroa\ I 141
Græs- og grontfodcrafgrodcrncs

vækstbetingelser 15
Græs og klo\'crgræs 170

cflcrafgmdcr 17ft 1Rl
god..lning 119 17n 175
n\dende ammonial. med
p~nl.tnedfælder 170
fosfor 130
kalium !JO 175 18-l
kvæl..wfmængder 119171
l.\æl.slof til dælsæd 171
nalriumkallamlllonsalpc·
ler 182
"'lPK·godning 120 175 184
kvalitel 178180
kalium l Inr"lOf 17~ 1MO
magnc~ium i Im~lof 17M 180
natrium i 1O~lof 17~ 1RO

- regulering af græS\ælSI 177
- raJgr:c.. 178
- skridmng"'lid. alm. raJgræ... 179
- udlæg~rnc\Odcr 171 Il{ I
Græ~rnark"~el.lioncn,, \irk"'llmhed

1978 197
Græ!lu\..rudl. bekæmpebe af 95

148
Grønsagsafgrøder. forM)g

med IS2
Gulerødder, forwg med 152
- sortdorsog 1533
Gul Scnnep som eflcrafgmdc 47
Gyllens hcl~dmng for mcrnc...

frc=m'plrmg 196
Godning..fmbrugct II
God~l..nil1g. for~og metJ
- efler plallleanal}!ler
- fosfor 119 135
- kalium 1.:!9 17S
- kalI-. 13~

- l.\æblof 112
- magncSlum 136 145 IN

mil.ronæring'>Stoffcr Ir
- nalnum
- selen 137
- nedfældning ug placering 12:'

135 IS.l 17ft

Halm. ammonwl.hehandhng
af IX9

- fodenærdl af IX9191
- nedbnngning af 44
- udb\ Ile af 13 34
Handelsgodninger. forbrug af II
HaHc. forsøg med 293

- d~rkningsegenskaber 30
dæksæd 181
halmudb} Ile 31
kernestørrclse

- nedknækning 31
- ncmatodraccr 62
- oversigt over 5 års forseg 31
- ..kalt\kkelse 31
- '>Orte'r, forsog med :29 3R

Alfred 3040
- Astor 3031 3840

Dan 2938.0
Flamingskrone I()41
Flamingsslern 1().41
Flamingstrumpf 1(l41
Gambo 30 38 .0
Hedvig 29 38 40
Ismene :29 38 41
Leanda 30 38 -lO
Moritz 1041
Pirol 1041
Sang 29 38 40
Selma 29 38 40
Silva 30 38 -lO

- - Sonnen (Stål) IOJ2
- - Tiger 1042
- - $1. ••9 30.0

wv.,' 170M 30.0
- \llrterncs oprindelse 40
- valg af son 32
lIa"'and, \Hnding med 1890
Helsæd. forsog med 173
- h~gsoner Iii 173

Lofa 173
Mana 173

- Salka 173
Zita 173

hælslofmængder 173
Ilcrbicidvirl.ning og ukrudt'iar·

lcr 108
I"'cde 32 34 51
- bagcegen~l.aber 32 34 1747

bC!ll.ri\ebe af sorlerne 35
d)rl.ningsegell~kaber 32 34
faldtal 32 34

- fonsat d~rl-.ning 51
- frostresistens 34
- gulrust, re~iSlens mod 32 34
- halmudb, IIC 32 34
- lernesI0~c1SC' 32

meludb\ tiC 31 3-l
oprindeise 40

- oversigt over 5 års forsøg 32 3S
- pmduklion'io;~'Hemer 53
- proteimndhold 32 34
- ... \ampebel.a:mpclse 34

ud!læd!>mængde 58
- valg af sort 32 36

"inlerh\cdesorter 33 38 40
Abed 8010 8029 8(136 8(~>~

8067 8068 1763
Armlllda :n ~o

Aquila 33-l0
Beacon 33 38 40
Bongo 33 38 40
Carimultl 1042
Clemen! 33 38 -lO
Hildur 33 36 38 4U



213

Indu'lrlalgrodcr. fnr ..,,& med 14.1
- ukrtull ..hdæmpcJ..e 151
Indu~lrikarlOncr 15.1
ltalicll,I- raJgra:,. dtcr;ll'grodc l ti 1
- - til fw 14:1

t:!J 170
53 125

kontlllllcrhg h\cded}rkning ~I

kornet" udvikllngsstadlcr 5-4
kornvægt 60

- korc"pnr I hvcde l ny
mag.ncll"Crlllg af ..a:del-orn h..l
mahhHt hallie! 62
- ,orter If.) 63
- unJer..ngchc
plan.. pruJtning
plall\t'liJl i h~g

l hvcde 5h
- proJul-lioll~!'>plcmcr i h\cdc

og h~g 53
,nrl'blandinger h-l
'traforl-nnning 53 I~b
\:t'd.. kifletor"C2 51 6~

- ,ahcJ"lllhcrcd'f,lIlg ..lH..lY
, ..Iiocr dl h~g..ortcr h..l
uU'W;'lhllld'ngdcr l h~g 6 l

af \ mtcr..æJ 5H
'æl-'Irq~ull.'ring .'iJ 57 115 11(1

KOrtll"l' tl(h-il-Iing"woler 5-l
"orn,nrtcr. fnr"Cg med 17
"orn'orlcrnc" nprindcbc :W
"nrn'ortcrnc' udhrcdcbc -I I
h:\ik. hcl.., af -lJ YH
K\ik .."hfnc heJd..enul!lcr il5
K,æl"llIfdl1\cndcl"c 112 1..l2 Hd

t 70
- <lrnrnolllakncdtældlllng

udt k"l.'I"lofgmbl-nlng
IS.'!
goJ,kning dIer planleanal!
~cr l J9
imln}Jdw P,t frcrll'piring l.'i~

- placering af goulling I.'!..l U.'i
l53
lldhringning<;madl'r 12-l 1.15
UlhpruJtlllng <It gmtning 127

- udhril1g11illg~lidcr 53 I:!..l
"konumi 'cd llH

K\ ,c1 ..tuf I Jonl I l..l
"\lCI"lofgIlLilllllgcr 1.20 1<;3 170

chilt:'>dtpclcr l:!H
n'lh:nJI' ammonial.. 120 l..l1
15.1 170
n~dl"lllk Ir~ kfnt' gulilllngcr l.'!h
lY'

- kall-ammoll<,alpelcr I:!O 17(1
kalk ..alpcter I.'!O

- llIunodmnmnlUmfo,fat 1.1"
f\.-JIl 126 l J.'i
nJlrlumLtll-"lmnwll,alpcll'r I.!x
1l'C
-";PK·gIlJning 1111 l'S IX-I
L'r~a I:!O

K\æl,tofguliningcr.. IIlJn~dc"c P;!
real-lillll ..tal I~ I

- langlIJ"lrl-ning l:!l
h.\it"btufmæncder til dæk ..æd I~l

lil frogræ.. ~ l-l:!
lilgræ.. 119177
hel~d In

- I..artnner 1t' 1
I-om 112
oplllllak III bH I l.~

rap' 1-l5
roer 117

~Iam 1691 173-l 17:\5
lil bederocr 1.16 139
til kartofler 13n Inl
lil fabribrocr l.'!:!
lil b)g l1:!

Kartoffcld, rklllll~ 156
bejdsnil'ig 161
godsl..ning 161
kalk III Inl 136
I-,ælstof til Itd
IIHJuslril..arloflcr 156
lllodningstid'punk ter 157
ned' I"ning af Hlp IhJ
pla\lJækning 1Ml
r:JJgræs ..om furfrugl 16~

..l..adcdH Ih:!
')(lrtcr - 15h 159

Amia 15h 151.)
Apollo 1511
Billlje 15~ I(JO
Berolina 1111 153.1
DianelIa 156 1511
Frila 156
Hansa 1511
Ilela 16U
Jaerla 159
Kaplah 15(.
\tarion 15l)
\llnea 15l)
Q'lara I 'il)
PH 2 l"lJ
Po.. mo l iI7 I
Pnmula 159
Rc"e1ino Ihl)
Sil:glindc 159 IhU
Sirt~rna 15 1) InU
T,lv<J 151)
llhter S('cplrl' 159
Vandel )'1\' (1 15(1
Vandel' 1\ l.'i I "i(l

- .. pi\Ckartoflcr 159
k\;illlCI lMI

"ampcs)gdo1llIllc If,l
- rndfilt ..\:Imp lh2
- .. I-un Ih:!

- uJh\ 1I~1 11)7~ 15
~ ul-r~JI. bd:t'lllpd~(.' af Ih.'!
Klilllilli~l..e \ill-'H 6
Klorholuig I-Illlfri ;-"'PK·~"Jlllll~ lil

græ<, l-l
Kim ergræs og græs. for"",!,!

meJ 1711
Klllnpmt. for ..,,!: med 1~I)II

h:uhtx-rlal. Cul IJi)
Kon:-.ef\ering ,d !!.ro\fodcr Ihl) IY~

KnnC\.Cf\e5Kt"rtcr. for,,,!: ml'd I 'i..l
KOIl'ulcnter i flln:ningt'rlll: )tJ51'(

KnrnafgrodcrIH."" \ æl-'lh(.·llll!!d·
'Cl' II

Kurndrter. for,>(lg. med ..lI
KornJ~ rkning. tor.."g. med 'i I

haHenelllil\O<.lc:r .. hel- al h1
ncmau:xJrnl.,lcntl: ,,"rtcr II)

JO
- - racernes uJbrcdelse li:!

kerne"lOrrd..c og ud..æJ,·
mængder ol
kOlllinuerh!! b\goHknlllg ."2

.l:! -lO

.11 -lU
1J.'!

13~

lO~7

Kln ..mann .n 40
N;ma 33 38 40
Un:pl 3440
Sarah 333M 411
Solld 33 38 40
$\ 75:!M~ 75335 75DM 74370
764770174473.105 IBI
S\ 71-11::! 34·1(}
$\ 7:\305 3-1 ..1(1

Top 344()
\'1l1I ulO- 73 3-1
\'uka 33 .1R -IH
\\ \\ ~JtH -I ::!-I~X4 1711J
\\\\ ~3t\1-I J-l
\\\\ :!Jl5J 3-l-ltl
\\ \\ :!J:!5H 14 olU

\a.·blrl·gulcring 5.1 59 Xli 1:!5
\Jrlncdc-'<lrlcr .1::! 3X -lO
- Klllihn .1:!.lX-lU
- S,lPlxl J::! Jx -lO
- Sj71JI56 J:!40
- S\ :!:!x J:! 40

~aher 3:! 40
\\Illiam (W\\ 154-l0)

- \\'\\ 15-l-l0 (\\ilhdm)
IhiJklo\cr. frmnl af l-ll
Ihidk.t1 15:!·15J
Hostbcllllgehcrnc 197H l:!
HClslmeloJer i \3rrap' 1:!O:! 146
HClSludhyllc. Jel ,arnlt:Je l J 16

Jordallal",cr 139
Jordhch,;nullllf,. fON'~ l11eu 44

hctydlllrlg for roCfllC .. frell\'pI
ring. 11)5
fræ'lllng conIra pl'lJlling -15
gul 'cmll:p ~0111 cflcrafgrøJe -17
gmng"dning'\afgwdc og pl"Jdri
thrl-llillg -17
k;la..ltrl;J11Ic -19
nc doringning al halm -14
plojd.)r\og 4 'i
ploJcfri d~rknll1g 46

- plOJclld'punklcr -15
,ammcnp<lI-nlOg af 1m Jl1nJ -IH

- 'pccl.llfnnl;'r 4X
..trul-IIlr,I- ..Jc dtcr khlal-c
ring. 17.'1)
!'>Iubhchalldlin~ -1-1 1)9
SJbclhldbC'rednlng -l

Jordbund..undcr'ogcl ..er 111)
Jordf~gmng. reglqrenng af IlJS

Kalium l græ"lUr"lOf l~O 1K1
- g"J,I-ning 12 1) 175
- kahkall.. 1~17

Kaliumtal. KI IJtl I.W
Kalk. forMlg med l.'!:! 130 DK

l~l

dolomit
kalll- .. lk
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1966

- specialafgrooer 112
K\'ælslofkurvcr 113 I 15
K\'ælstofprognoscr I 15

Landbrugo;arealets ben) tieise
Landsudvalgcl for Planteavl
Ledningstal, LI 196
Lejesæd. kar. for VII
LSD-værdi vm 18
Lucerne, fOT\0g med 189 1941
Læplantning. omfang af 209 1933
Lævirkning og klimaforhold J98
Løg. forsøg med I S4 1533

Magnesiumgodskning 136 145
152 180
dolomitkalk 136

- græs og klO\:crgræs 179
- indhold i græsTøTStof 180 183
- kicserit 136
- magnesiumMilfat 145
- raps 1~5

specialafgrøder I 52
Magnesiumtal, Mgt 139
Magnetisering af sædekorn 64
Majsdyrkning 18~

- FAO-tal 186
- gmnrug som mellemafgro-

de 185
høsuidcr 185

- plantctal 185
- rækkeafo;;lande 185
- sorter 186

Anjou 08 1537
Aurelia 1537
Bura~ 186
Bli.u.:ard. majs IO~4
Edo 186 189
Cargill Primcur 1H6
ETA 1537
Epona 1537
Fronica 184 lSI) 189
Ga\'roche 1537
Hansa 186
LG3 1537
LG II 1546 1849
Micca 1537
ML 09 1640
Moco 15371655
Silac 1640
Tau 1044

- staldfoder 185
- S<~lidcr lIN
- udb)'lIdorhold, maJs· roer 1046
- ukrudl'ibckæmpelse 188
- \'armeenhcder. MVE 188
Maltb)gunderscgelse 62
- kvalitel 61
- sorter 19 (,3
Markfrø. 41\1 og om"ælnmg I~J

f\larkkontrnl 210
Markplan 206
~tikronæringMolOffer 137
t\luldvarpe, bck af 209

Natriumholdige gødninger lil
græs 182

- lil roer I~8

214

Kalrium i græslørstof 180 183
Nalrium i roetørstof 128
:"Jedbor 7
:--ledfældning af gødning 123 153

110
Nemalooresistenle kornsorter 19

23
N-gødskning, se kvæblOf
Nilralkvælstof i jorden 114
NP-gødning 135
NPK-gødning 120 175 I R4
NPK-"u...pcnsion 117
N-30 nydende kvælstofgød-

nmg 123 135
:"'ed\i!omng af kartoner 163
- Harvade 50 1M
- mekanisk afhugning 163
- nalriumc!orat 164
- Regiane 164
- Purivcl 1M
- af vårraps 1202

Optimale kvælslofmængder til
byg 113

Oversigl over for~"gMJpgavcr 5

Per..i"k kim-er ...om eherafgro·
de 176

PK-godning 110
Placering af godning 124 135 153
Plan..proJlmng 77
Planleanalyser. godskning ef·

ter 139
Planleavl"npga"er i den lokale råd

givning~tjene:-.te 205
Planteavbudvalgenes for-

mænd 1957
Plantebeskyttelsesmidler 124
Plantc~ygLlomllle. angreb af i

197R 12
Planles)gdomme. bekæmpelse

af 65
Plantetal I korn 61
Pløjcfri dyrkning 46
Porrer, forseg med 154 1SS
Produklionss\stemer \'cd kmndHk-

ning 52 • °

PrOlcinindhold i korn 23 34 63
115

Rajgræ.. i grovfOt1erfor~og 178
- skridning.\tid 179
- sorter uf alm. rajgræs

Endura 179
Gremie 179
Perma 179
Verna 179

Raps. forsøg med 143
- gødskning 1~S
- - hor 1~5

- - magnesium 145
- høst metoder l~6
- \'interrap~sorler

Brink 1~~

IJ,mlcr 144
Quinla 144
Rapora 144
Statu'i 144

- \'arraps. forfrugt\<irkning 52
- - sorter J44

Brulor 144
Christa 144
DP 72475 144
DP 941175 144
Erglu 144
Gullc 144
Gullivcr 144
Haplona 144
Linc 144
Mar) 144

- Olg. 144
Oliva 144
Orpalc 14~

- Sv. 723489 144
Sv. 751502 144
Sv.751516 144

- - - Tower 145
- - såtider 1~5
- - udsædsmæn~der 144
- ukrudlsbekæmpelse ISO
Reaktionslal. RI 122136161
Regnormeundersøgelse 6
Rodfruglafgrødernes vækstbctin.

gelser og udbytter 14
Roed) rkning 165
Roesåbedets kvalitel 193
Rug. forsøg med 36
- som grønafgmde 186
- sorter 37 4°0

Halo 3640
Pckuro 3640
PClkus II 36 40
Royal 37
Sv. 6970 36 37 40

- sorternes oprindelse 40
- stauderug 1954
- valg af sort 37
- vækslregulcring RO
Rødbeder, forseg med 15~ 154
Rødkløver som eftcrafgrødc 176
Rødkål. forsøg med 153
R)bs. forsøg med 145

Sandanejring og jordf)'gning 199
Saltvand, vanding med 1890
Selen, forsøg med 137
- indhold i hyg 137
- udsprøjtning af 137
Sennep som efterafgrøde 47
Sikkerhed. forsøgcnes VII 18
SilomOajs. se majs
Skadcd)'r. angreb 1978 12
- bekæmpelse af 5375154147

162
- muldvarpe 208
Sneglebælg som efterafgrøde 176
Sol.!o\..mstimer 1978 7
Sorl~fonog i korn og bælgsæd 17
Specialafgrøder. forsøg med 152
- asicagurkcr. bck. af mel·

dug 153
- delt kvæl"lOf 152
- gulerødder 152

\..vælstoffets indflydelse på
fremsp. 152
h\idkål 152 153



115

191
h

Tannin l b~gkcrne
Temperaturer 1978
Triticalc IHU7

Curat~r 7l.)
Daconil F 7-1 79
Decis 75 7tJ
Delsene f1 71 7Y
Dclscne f\1 707-1 79 Ulib}t1cr og væl. ... tbetlngclser II
Delscnc .25 n n57Y 16
Derosal 154 lJ"rudt<;arter og herbicid vir1.-
Derosal 60 34 53 70 74 79 ning 10M

- DLG ri hinlIlI SO Ifl2 Ul.rudl ...arlernes lldbredcl,e 108
DPX 110 S 70 79 UkrUl..I1,odæmpclsc IH
EK 177 6779 anvendte midler IOl.) 151
EK 277 A 6779 bederoer 99
Ekamct 7579 - doseringer lJtI 101
EL 21 153 - k\ik 97106

- EL 22M-IO 67 79 - manuel renholdelse 107
- Fenilrothion 75 - ukrudlsmidlernc=~ \lrkmng pol

FoJithion 53 77 ukrudlsancrne 109
- Granosan 6567 fl9 79 - bælgplanter 154
- Ima:talilbcJd<;c 670979 - d)"iel)pcr og tr>" III
- Kvik'iOlvbcjd~c h9 - enårig rapgræs 149

Ligno..an 65 7Y - fabriksrocr 107
Maneh 2-1 1453 7.2 74 77 I-lX - npchilwc Y7
~lc ...tlrol 79 - frognc ... 147

- MCI<l-SYSlo), 79 - ... pildkorn 141) 172~

f\lidol Svo\I-Thiram Emlll<,i· - h\'id"lovcr 140147
on 71 7Y - kanoner 16.2
f\filgo I:: 345372 79 græ...ukrudl [63
l'\eo-V(lromt 65 79 maj, Il'tl'i
Ncxion Ef' .lO 15416.2 mdani ...k hehandling 1(16 IIl.'
Onh,-'ne 75 WP 154 16.2 - porrer 155
PaJl(xtine PI u... h7 69 79 - raps 150
Panoctme Uni\c=rsal 677Y rodklo\cr lolo
Paralhion 14R 154 16::! - ...pmJlclcknik III
PanOCllllC 30 05 7l) - ,-,pwJ!elidspun"ter 1)0

- Per'iulon 71 79 ... lubhehandling 99
Pirimnr G 7579 "ahnucr 151

- PLK-Penncap-f\1 75 79 \ imidnfl 111
- PLK Vondo('arp 70 70l 7l) vinler ...a:d 9.2

Pomilr,ol 154 - blandet ll"rlldtsbe ... land 1).1

Rifu ...ol combl 162 gr't',ukrudl 1.)5
RH ~ 101 1)37 - drsæd RI
Saprol 71 7tJ blandet ukrudlsbc"tan<..! }I'\ X/\

- - Sumithion 511 7579 14k 151 gul ok,euje ~2

Sumici<..lin .20 EC 75 7Y handro l\2
S\'Ovll'tO'%, 147 klovergræ.. dlCf\lrklllng l IJ.!
S\{)\·I·thlram puh er n krumhab x1
Teelu hCJd...c 154 sprøJlctid\punkt lJO
TeclO Plu.... 6779 'H>cr af midler }II)

rccto 5 p I fI.! udlæg 91
lenuk 79 ærter [54

- - 'I hiram 74 Ukrudbbdæmpel...csmidlc:r I IO
- Top.. in M 7179 151

Trimidal (bL 2.28-1.) 71 71.) - AClnl.J 83 S-I SS 95 110
Vilail11alalil (,769 - Afalon 163
\\\dalc 71.) - Anilen S 8~ H5 8R 1111
\\"~d,lle L 15-l - Ard 1.2 () tO 87 95 1 ]l)

S) ... lcmåtisk be"æmpelsc afs)g- Antergon 311 9910(0. IIU 16.1
domme og sl.adcd)r i korn 53 - Areion tJ3 97 110
1.! 77 - Areion P YJ % 97 110

Sædekorn. hcJdsnlllg af nS - Aretit 154
- forædlerafglfl 41 - ASlllox 151
- "\alitel 69 - Alralln IHH
- omsælJling af 41 - A\'adex BW 9R 1111
Sædskiftcforsøg 51 tl2 - A..engc ~H 110
Sæd~"iflcSH!doIll1l1e 51 ti::! 70 - Avengc ep 98 J IO
S.... lllængder i byg 6 [ - Ilarnon Plus YX I I ()
- i hvede 58 - Ilasagran DI' 8.2 85 XX Y4 %
Såtider i O)g 6-1 1950 110

- n ammoniak lil 153
- knoporme. bek. af 150l
- konscrvcsærtc=r 154
- ukrudt i I.on~f\c ..ærlcr 150l

log lSol
luggråskirnlllel. Ilek. af 153

- meldug, bdæmpcl\e af 153
placering af I.va:b.lUf 153

- porrer I Sol 155
- mdhcder 15.2 150l
- mdkål 153
Spildkmn. bckælllpcl ..e af lolY
Spi\cl..artoncr 159
SprnJlcarbCjde i forenmger 2()(l

SprnJtctidspunl.ler, reeke .. ska-
la Sol

$tul.lnhere I roer 1h9
Stribcsygeundersøgelse b9
StrMnrkortnlnl! 5J RO l.2b
Stuhhchandling. for .."g med 44 I.J~
Sukl.crroer. forsøg med 107 117

Ifl5
S~gd(}mme og skadeLlyr. bcl.æm-

pcl\c af 65147 150l 161
- al.,s~gd(Jmme i h'ede 70l
- bejdsning af ..a'dckorn 65
- - mod fl}cldug h~

- hladlus i korn 75
- - I.araklcrskai.. 75
- i cngrapgræs lol7
- fud"lr.!c i h,ede 5 J 70
- I frn~;a:.. lol7
- i karl<Jner 161
- I.nupormc ISol 16.2
- I.urnbladhlllens lanic 76
- kornbladlu, 75
- løggnhkirnmcl t 53
- meldug i a"'lcagurkcr 153
- lllcluug i fmgræ ... lol7
- mcldug i korn 71
- nernalOder i ktHl\Cnc-.a:r·

ter l Sol
- plan'prn)tning l korn 77
- rmJfilt" amp i kartoner 1h::!

ru"! i b~g 73
- l rmJ\\ingcl I.tH
- nc,killllllcl i 'lIllerh~g 70
- "urv i brtoner Ih2
- \lllll.brand i h\cue 05
- 'tnbe ...)gc l b~g 66

i ,u"J..errocr 7l)
- hdæmpebe...midler 79 lSI

AClipron 71
AK-!)cJ 1-77 6571.)
- Ba)kton 5771 7}1
Ha,lelOn F 15.'
Bavleton 250 EC 77 79 14H
15i
Ba) lelOn Unn cr~'\1 fl7 79
Elej ...m I· il7 (,l) 79
Belllale 71\ 77 15.1
BTS ol054~ ho 70 7Y
Cllixin 77 147 151
Calixin ~l 74
Carbenl.alil (,7 79
Ceranil [2 6779
Ciriom FU-LS 67 79
Cronclon 75 7Y



- Basagran MCPA 8292 IIll
- Basagran4S0 92110146151

154
- BAS 46300 H 83 110
- BASF - DPIMCPA 750 87

110
- Betanal 100 110
- Blade, 9496 110 154 188
- Blatat B3 85 88 92 94 110
- Blåsten 150
- Ilrominal 400 82 I t:l8
- Bromophenoxim 89
- Cambilene 88 90 96 l IO
- Certrol OX 82 85
- Certrol Triple ij5 88 91 96
- CIPC 155
- C-G 7801 8695 110
- C-G 7802 86,95 110
- CL13939 95110
- CL 13941 EC 8386110
- C)'anal.in 89
- Dicamba 89
- Dichlorpicolinsyre 89
- Dichlorprop 89 91
- Dico-Banval M 75 8395 110
- Dicotox-M 75 88
- Dinoscb 149
- Dinotcrb 89
- DLG Dinos.eb 500 8:!
- DLG D-proplmix 50 87 I IO
- DLG D-prop-mix pulver R8 96
- DLG M-propacid 149 151
- DLG f\'l-propacid 60 87 96 110
- D 'OC 80 82 93 96
- Dosami), 97 I IO
- Faneron 50 FW 82 R4 93 96

110 149
- Faneron 500 FW 149 151
- Faneron Combi 500 FW tH RR

9396110lB8
- Fenox S 83 85 88 110
- Fervin 106 110
- Flureeol 89
- Fylene 1391
- Golti, 101 102 103 104 105

107 110
- Gramoxone 99 110 163
- Hcrba-Banvel M 750 83 85 90

110
- lIerbatox-MP 500 96
- Hcrbalon 620 89 94 110 149

Herbamix-DPD 800 SS 96
- Herbuvex 630 85 88 94 110

Herbazolin rv1 h50 92 I10
- Hoe 23480 ISO

Hormon-f\hx 70 8b
- lox)nil 91
- lsomethiozin 89
- Kerb 150
- Kogsalt ISO
- KVK 753016 86 110
- Lasso ISO 188
- Legumex M 92110 146 151
- Lindinger Combi 750 88

Lindinger COlUbi 3 F 88 96
- Lindinger COlllbi K 85 88 94

110 149
- Lindinger Dichlorprup 8

216

- Lindmgt:r DM 68 85 8 93 96
110

- Lindinger Mecotat 600 96
- Liromon 155
- Lontnl DP 82858896 110
- MCPA 8991
- Mechlorprop 89
- MH 560 99110
- M-propionat NAB 149151
- NA-MIX DI'D 858894 110
- NorlrOIJ J04110 150
- Oxitril 82 88
- PLK-DPD 667 8688 110
- PLK-DP\1 750 8587 110
- PLK-Malcinhydrazid 99 110
- PLK-Trifocid 50 n 9396 110
- PLK·Yondopal 146151 154
- Pramitol M 80 188
- Prokamix-DPD 667 K8
- Propimix 88 96
- Propinox-D 75 88
- Propimix n 91
- Propinox-MD kombin 96
- Pyramin 102 110
- Pvramin n 101 104 107 110
- Pyra70n 80 102 110
- Pyrazon Rustica 102 110
- Ramnx! 155
- Reglone 103 110 147 149
- Ro-Neel 6 E 103 110
- Roundup 106 110 163
- Sencor 163
- Sinbar 1-19151 1113
- SheJlprox super F 88
- Shellprox 3U 88
- Stomp 93 110
- Sunoil Il E )04107
- Tanti70n DP 82 858894 110
- TCA 106 149
- Terbulethylazin 89
-TokE25150
- Totril 155
- Tribunil 93 97 110 149
- Tribunil Combi ro.! 9-1 96 110
- Trifocid F 93 96 110
- Trinulan 97 110
- Yectal 18S
- Venzar IOU 103 110
- - eftcrvirkning af Ycnzar 101
- typer af 89
Ukrudtsmidlcrnes virkning på uk-

rudtsarterne 109
Ukrudtsplanter 109
- .agerkål« 108 109
- Agerrævchalc 95
- Agersnerle 109
- Agerstcdmodcr 108 109
- bleg og fcr~k. pileurt 109
- Burrcc;nerre 108
- En~rig rapgræs 95 Hl8 109
- Forglemmigej IOR 109
- Fuglegræs 108 109
- F1,,'ehavre 97
- Gul okscøje 82 109
- lianekro 83 108 109
- lIaremad 109
- H)'rdctllskc 108
- Kamille 108 109

- Krumhals 83 109
- Kvik 98 106
- Liden nælde 105
- .Mælde.. 108 109
- Natskygge 108
- Nælde 108
- Pileurt 108 109
- Snerlepileurt 109
- Sort natskygge 105
- Spergel 108 109
- Storkenæb 146
- Tvetand 108 109
- Yalmue 108
- Ycjpilcurt 109
- Yindaks 95
- Ærenpris 108 109

Valmue, ukrudtsbek. 151
Vandforsynins 203
Vandfordampning J978 7
- nedbør 1978 7
- Tensiometre 203
Yanding med saltvand 1890
Yandbalance 7 203
Vanding~behov 1978 203
Yandingslidspunkt 203
Vekselvirkning mellem kvælstof,

fosfor og kalium 131
Vindforhold 1978 9
Yinterb)g. se byg
Vinterhvede, se h"ede
Vinterraps, se raps
Vinterrug, se rug
Virksomt Slof i anvendte kemika-

lier 71 110
Vækstbetingelser og udbytter 11
Vækstregulering af frøgræs 150
- af korn 535780 126
Vækstregulerende midler 80
- - CCC (Cyeocel ekstra) 53 58

80
- - Cyeoccl ekstra (CCC) 53 58

80
- - Ethrel 100 81
- - Tcrpal 5780115150
Vårh"cdc, se hvede
Vårraps, se raps 14-4

We, til byg 1172 126615261543
Wuxal gødning 1436

Ærtesortcf, forsøg med 42
- Bine 42
- Bodil 42
- Bondi 42
- L)'sima 42
- Sabine 42

Timo 42
- kornvægt 41
- råprolein 42
- "alg af -13
- 5 år~ forsøg med 42

Økonomiforsøg med fosfor og kali
um 129

Økonomi ved kvælstnfanvendel
~e 118120




