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I forhindd ..~ med for"oog\..1rbejdel gt:nll~mfores el om
fallende projekt med h~nbhk på al ud\ilde en r:gllct
prognosemetode for km!l~lOjbehm·l.'tegnS\IS dCI enkelte
ar og forh3.benlhg ogs.i ..enere pa den enkelte ejendom
Delle pr<ljekl fore...t3. ... af Io cand, ')cienler. men lede,;
fra Land...konlOrcl for Plantea\ I Del SIOtles ,If Di'l

jordbrugs- og l'(,lert1/t('n·idt!n.~kabelir:(' Forskllingsrad.
Der er igen i 1980 modtagel en bct)dning'ifuld "kono
nmk ..101Ic lil fOf'.ug...arbejdet fra Danmarks Erhl'('n'\
JOrId og dlrcktl" fra lalldbrugsmulIstenel gennem
LamJlmlr:('IS Samrod for jonkllillj!. og [orsog Desuden
er der }det \ærdlfuld hjælp til arbejdel fra pTll'ah'
firmoa ~ fond\. deJ., ,"cd direkte okonomisk lIhkud.
deJ., \ed al der er \lIl1et godmnger. kr:nukalier. ud<;"l~.

fm og ma...k1l1er m.m ul rådighed

F<lf...og"\lrk"Omhcrkn udlaler ...in erkendlllge lak for
den ... tnltr:. der ...<.llcd("<, p3 for..kdllg \i ... er }llt:t III
arocjdet ... gl'nnemf(lrel ...e

I de fnlgende af"lllt meddeles rl....ultatcme af for...og og
undcf'.ug.c1 ...cr \ccl de rl:"'ipekllw land...- og "pecialkon
'iUlelller. der h\cr hchandler opg~m:rne indenfor "'11
arbcld ..område
For al gme O\er.,lgten ...fl o\er..kudig ..om muligl er de
... wre hmcdlabdler med enkeltfor...ogene ikke medla
gel her. mcn meddelt I el 'iærllg1 tabclbl1ag.

For\ogenes ho\cdre...ultaler er her I o\erslglen anfort I
taodier. der er numml'rt:rct fortlohcnde llldenfor h\ert
af...ml. I mcr...kl'lftcll ul dIsse tabeller er i parenle:"
anfort Ilummcrt:l pa dc lI]<,\,arelldc labeller i wbclhlla
gel.

I 1980 er for f"r ... te gang gennemfort Il'kslurollu(ner I
forbmdelse med prakll:-.k tagel alle forsogene. DI~s(,

allaly~cr gIver oplysning om jon.h::rrlt::... indhold af ler.
sil!. fill~nd. gro\<;:llld og humus. På grundlag af anal}
...ernc opdelt::" jorderne I 101\' forskellige grupper efter cl
sy~tem. der er udarbeJdt::l l forbmdelse med den officl'
elle jordkla.....iliccrmg l DanIllark. Grundlaget for op
delingen ~Imt jordlypern~ bena:: ... nelse fremg~r af
skemaet side 209 l 0\ cr'liglen.
Formålet med Tek~l uranal} 'ieme er al opnå en bedre
besl..n\else af fon.og'lbctlllgd«me, \å1t::d6 al re-.ulta
lerne med slorre 'ilkkcrhed. kan o\erfure- fra for..ogsa
realerne III udnYllel\e p andre ltll,varcnde jordt}pcr.
1'/100 henblik herpå \ II der l forbindelse med de 'lWf'.tc
fOf"'iJug..grupper bli\t:: fnretaget opdelIllger af malcnaleT
til bcIY'inmg: af. om ud... lagene er generelle eJler afhæn
gige afJordtypcfof\kellc. Der er allerccle I næn .erende
0\ er"If:1 forelagel enkelte opde1mger af denne arI. IllCIl
Cl! udl1) lld ..c pil. dt'llnc made \ il formenllig fm'l kunne
'ikc l "'ll~rrc omfang. nar Ickl,lUranal},erne er gennem
fart l en årrække

'1 ebturanal)scrnC' l'r ud fort pa Sralen~ Planteur/~

Laboratorium og l ..amarbejde med LalldhrugsnuIIHlc
nell Area/da/u/wlllOr, og resultaternt' mdgår iovngllll
'lupplcring af dcn almindelige jordklassificeriIlg. der
hened cflcrhanden hll\cr mert' detaljere!.

6

Klimatiske vilkår.
Dl::' kll1nall'ike \ il kår er pa mange måder afgørende for
de rc......uitatt'r. der OPIH't.. I forsogene. DCI er naturhg\ls
ulllullgl al or\y~ om væksIbetingelserne i forbindelse
med IH ert enkelt af dc mange forMlg. I stedet bnngC'< i
del folgende en sanliet redcgorclo,e for \ejr- og \æksl
forhold l IC)SO. Denne redegorelse ma nalurlipi.. bll\e
noget ..umman~k. ...ehom betlllgeb.erne har værel
merordentllg \'anerende fra "'Ied lil "'Ied.

Temperatur.
De enkchc m.ineder... gellnemsllIlslcmpcralurcr og an
lal I,ohl..msttmer er \ 1'11 l label 3 på grundlag af
I\fcleorologll,k Instituts m~linger \'cd udvalgle slalto
ner

Tabel 3. Temperowrer og solskinstimer.

Gn~ lempenUur Anlal solskinstImer
1979-80 normal 1979-80 normal

J'\mt::mbt::r 1979 4,6 4.9 49 42
DC'Ccmhcr 1979 :U 2.\ 28 28
Januar 1980 2.1 0,1 35 41
Februar, 1980 1.3 0,4 45 65
Marh 198U U,7 1.6 104 127
Arni 1980 6,1 6,1 197 181
~I'J 1980 10.4 11.1 275 256
J UIlI 1980 14,9 14.4 200 257
Juli 198U 15,9 16,5 182 147
AlIgU"'l 1980 15,5 16.2 131 221
Seplember 1980 13.6 I.U 159 166
Oklober 198U 7,9 8,6 92 98

No\cmbcr\'cjrcl 1979 \ar lIMadigt med gt::llllem~IIlI~

tC'mpefillllrer under normalen og. i kone pcrioder mil
lefro"l ned III -2.7 grader. Dc hOjC')IC lemperaturer
forekum \ed manede n" "lutrung. December fik som
hdhl::d lHlrmalt:: lempcr;i!urforhold med nllld og fugug
luft I den fm... lc uge. men fra den 11. l..nldere \cjr med
ffO'\1 øg pcnodisk ~nef<lld indtil den 2.'.
Ved Il}t;lr trænglc k(\ld luft fra nord igen ned O'cr
landet Icd-.a.gCI afr"l1C'fald. og bort,et fra korte mildl1ln
!!er hle\ Januar prægel af hOJIT)k..\cjr med. Ielle td
modcrale frn"lgrader Fcbruar\eJrcI var ustadig I og
k<\!dl med megen "'nc i den fm:-.te IredJcdel og mene
jende IMI med lemperalurer nær frY"'l"plmktcl l rl....lcn
af mancden
\'mlerclI kan generelt hclegne......om rdatl\ kold og
r"n("ng ml"d la\c m.tk"'llllllffilemperalurcr. men rel .. nul
lemperaturud<;vlllg Anlallel af fro..ldngn med mllll
rnulllll'lll~raturcr ulldt'r O grader \ar 70 mod normalt
!tlr \lllll'rl'll 5~. Og..a forare! \ar kollgl med gennem
...llIl"'lempcraturen 0.6 grader la\C'fc end nonnah ()g 31
fro'ld"gn mod normalt 16.
I del lllC'<le af mari måned \ar veJrel koldlog \'1I11cr-
ligt. mell med 'iolop armIlHlg om dagen. I de SldSle 3-4
dage dog mere forår..agllgl med dagtemperaturer p~

5-/1 grader Apnt fik "lærk I om,kiflr:hgt \eJr.l,ol1l ble\



Illdklh med rl'!:~n ug ~Iud. der 'lllercxk I lll:.m~dcll'"

fur ... tl' uge bk\ iln~\... t af ,",ol og Il"t l~fro... t. "'eIH.'re af mere
forM,agugc d.t~tl·lIlpt'ralUrcr r1;l 15-20 grader. Olll
I..nll~ dl'lI la. faldl daglempr.:raWl"clI IgCJl pltl<heligllrl
ICI pill" gradn PH'r fry')cpun~tcl

\1,1.1 h,l\dt" "'Illng!. mell ~I,hgl h(\Jlr~~"'\l'Jr I de fur... tt·
IO <!;Igl'. El par ...ommcrd:lgt' olll~nl1gdl'll IQ., hIl" dCIl
21 l'f1erfulgt afl,t ~llldelldhrlld rra nord,,,,!. "'(J1ll mcd
1\1fl1' et brill h'llIpcraturfald lIg. lo~alnallcfro"'l ned III
mmu'" 3.) gnll.lcl" \lalll'dCIl'" gcnnem~nll ... temr){'ralUr
hk, 0.7 grddlCr ull(kr del llorm.lle
J fur... lc dd af JUIlI var \('Jrd ... labllt ()~ \annt med
lelllperatllfcr nt'fl' gradl'r I)\l'/ IHlrJnalcll. SC)ll1mcren ...
ab...olut I1OJC"'ll' (Cll1pl'rtllur. :!1';,4 grader. blev malt den
6. rUlIl J ... id... ll· del af mJ,llcdl'l1 hk\ \l'Jrt'l u"'tadlgt og
rcl ~(lhgl.

Juh \.Ir I de ft'r"'ll' tre ugl'r ~(Ild og pra:gcl J,fh.l\lr)~...
pa...~ager IlIcd rnrhlga~lIdc lidi hedre 'cJr. "'PCCICIt I

"tlrdJ~ ll.md. I rnanedcn .......d ... te del \<1( tiet torlog
'arm!. AUgll"'l ti~ ')tærkl ()11l'~lftchgl. IllCI1 ho\oo'>iJgc
Itgt 'olfatllgl og ~t'ligl \Clr SOllllllcrell "'JIll helhed
fnrc~oll1 ~oltl. lIIell g~nncllI'l1ll,>tcmJX'ralllrcn var ~L1n

GI. 1/2 grad undel" det rWl"Ill,tle. idet <k lavt' mabi·
lllulllrcmr~'ralUl"l'rlIldei", ble\ I"OIllpt'rl"'Cl"l'l af rniJdcl
IllI1lJIl1Um"tcolllpt:I.JlUn:r. '0111 \ar I/~ Ilrad mer <!l',
lll~rlllah: Anl.Jllcl iJf ...omnll.'rdiJge llll..'d l1la~"lmUm

o\cr 25 Fr:llk'r hIn .1.1 nl("ld normalt 'J..l

S~p(t'mhcnl'mfK=rallln:n hlt'\ l gennl'l1NlIl i1dl hn.!t·re
end normalt Og..a n.Hll'lIlpcraturcll \.11 hnJ~rl'. Cl~ der
ble\ I~~t' 111<111 frn~tgl"adl.'r i :! III hllJde l ",cplclllht'r
O~I()blCr \ar 1 fo,....tc u~e lUll. IHl'n ti~ I gcrlllt'l!l\llll
IlCmperilwrcl" \<CSCllIJigt under normalen. Den hlr,>'t'
rMllefro'>l Illdlraf \t'u l·Il~..:Ilc ,>lallOllcr i ugcl1 h.-I.~

o~wber

Sol timer.
Arcl og I'>.l·' ...ommeh:ll hlc\ u~t:d\ :.I11II~ ...()Ir:.llll~ "LIll
1 nO\l'lIlhl'r 197') ol! 1 rorar,>maIlCUCrllt' april og lIliIl

hkv der mali lidi ncre ,>oltllllcr end ,a:<h:lllligl. Villll'
rell fik I(J~ ...ollimer Illod normalt 1J4 /"orarct hav<1t'
576 ,",Oj..,~lI1'>llmer mod IIl'flllalt 564 og ble' ...;\ledl·...
he~un'>lIgl·1 l forh ,Id 111 den 0\ rigl.' \.e~ ... lpcri(ldt·
for JUlll. .lull og .H/t'tN hlc' dcr P" lilnd...hiJ ....~ ~lIn

reglslrerel 51.' limer... wl mod dl' nnnnillc 725 1I1ll\'!"
I,>~cr iJu~U'1 "'\lglcd\.' IlIcd ~UJl 13ltllllt'r mod nMmaJl
~11. Deul'l'r 20 lima milldr~ end d~1l IlldtldiFc hUlId
rl'~ord for augll'>t. dl'f hk\ malt l 1954 Og~a "'eptclll
her og ()~\()hcr ble\ rdall\ t \olfalllgt'. Antallel af 3rl'"
'>lll1iml.'r Irar dng oftc \<el"lCl l1leglCl Ul'q;clrnæ)o,'lgl for
ddl gc()g.rati ... ~.
Oer fort'~('m I d"l fugllgl' 'l'Jr i ,>OIlHlll'fCll og cfter:lrl..'t
en uforhold ...m'hslg "1M ')~~danneJ-.t' ng..;\ i IW.llr~~ ... 
penoder Dl'lle f()rlulld hegr~cll ... t'dc "'Olllld'>tralllll!t'll,

"'0\ 7Q Apnl Maj JUni Jull AugU\1 ~rlemher m.lohcr Apnl
mar.SO (llu~r 110

• ~ • • g ~ ~
~~

o •" • , ".. • • ..
i 1 " .& Jl .& :2 i :2 .& ~ i :2 .& Jl .& :2~

"" "
~ ." ." "" ~

Il ~ " "" ~ • il
"" ~ il il • ... ~/ i ::, Z , :: -J Z ~ Z Z ~ Z -J Z

tordn lIand .'!~o 19 19 " )) IO) )1 08 Io "8 o) ol 14 III 89 48) ol_-,
lidl- ,)g
e'ilJ) II 410 25 2S 18 )4 148 o) 103 19 III 41 i:! ';J 1)8 14l-: b55 ~07

I:-.tj) 11;lIul . .lIl-: ~5 H IO 8, 116 41 12~ 50 9S J.' 4' 4 149 121 5l-: l 140
yd· og
ondel])'lI .177 -'-' 16 IO 80 153 ); lil} 4) 121 )3 61 lO 212 I~~ )JO 287
)11 .l~5 J) 4 4 09 04 IO 110 -14 91 )0 4l 7 1.'4 IOl 484 103
jælldlld og
.oll.-Fal ... ter 18l .'.' Il I) 08 97 18 80 o ) :!J l>I Il'i 101 ~, 4 i 9 lb
:Ornholm .nn 25 11 IO 80 104 23 84 O H lo ]J '" bo 4~1 14

jns. helt' landl'l
1980 330 30 18 14 )l I:!l 41 101 13 IO~ Jo 00 19 150 121 5:~ 148
19)9 234 48 Io 72 4 48 J9 .'8 ) I ~~ 18 o) I.~ lO IS ..lOS 11
19n .108 19 .'0 Il n 08 10 5J 14 'O 31 114 00 41 n J57 101
1977 .11) SI .1) l) lS 4S 41 65 J) l4 11 l4 O 49 .10 J77 91
1970 205 2.l lb 05 IO I) 84 lb 11.1 14 10l 4' 14 81 Sl'i 2bb 294
19)1 333 ol II " l4 14 91 41 M 29 78 n 18 .w IO 29h 231)..'
1974 287 j 00 lO )4 43 4~ ~6 IO 46 16 101 5) 94 o~ 395 104
19)J 261 06 16 4.1 n n 7.1 ol 44 .16 60 ~9 .11 40 14 36:! US
1972 19l 61 18 81 8 08 1 )1 20 51 .11 .'2 Il I) IO 3~2 48
19)J :!67 n lO -14 J9 ol 8 l6 4) Jl 4 41 l 58 19 363 94
19)0 :!Qb Sl 19 3) 40 JI )9 80 1 .'6 J7 89 .1) 1Il'l 8.1 4)1 I)

1%1-77 274 49 4 4) l. 4) 43 6b JI l4 19 07 lo o) 41 JCl7 )0

)



OI'aSml1llllt'iwr
!onYJldle uf/e slOre tab
i adale. i munÅl.'n UR
f'<J ul/dre lort, urt'lIler'
19Ho. Ila .'lIgt' H'd
Iludm'l/ J(l(()~rulert'l

d. 13. juli - {fter /40
mm regn po jU I/nl{"r
d. 2/. juh. I
bdggrundcn
on!rnommed{'
rapsafgroder.

fil{, I. D.n lUlU/C rh'dbør 'juni. juli og auguHI prOCl?)/I
uf llOrmull/."dblJr.1I. IEjilr Ild!)sÅnjit'l I t'Jrt'l" nr" 4
/9NO"

V~cbl~nodt:'ll I IqgO lil.. ncdborsma."S~lgl et gan ...ke
u""l.:dvanilgt forl"h \ed det hllTe forår. Soom fra nudl i
Juni blc\ eflerfulgt af den \i.HIc... lc ...ommer. der nogen
~ltIde er målt I Danmark
Nnnnalgellllem"'IlHtel for de Ire sommcrmiincdcr e'r
20.1 mm, medc", ...omm"rnedbøren l 1')~O udgjorde

merl ,k)dæl..kd hilr III gcngæld I..unnet p.i\lrl..e llIIIlI

nllllll"lclnpcraturcrnc I opaugaende rl'll1lng.

Nedbør og fordampning.
I labd -l a givet Cll ll\ l'r'l~t o\'er llt'dollr,rorholtknc
1974-l;lO. O\t'r~lglcn h~ggtT på malingl'r lIdfllrl arSt;t
tell' Plante;H bl\)t-,\\~ pa et rel 'lOrt :In tal lokalJletl'r
fnrddt mcr hele lalllJcl. mt'll re...ull;llt'rlle er her Oll]

rcgnet ror ... torn: J;l"()J;r<lfi,l...e omrader. Tallenc \ "Cl'

dt'n maltt' rlt'dbor Il!! dC"'UtlCll den hcr..:gllL'dL' \;lIldha·
lance, dt'r fremkomll1\'r \ ed at trækl... t' tkn malle JX1tt'n
tieIIe fnnJall1plllllg fra III:dbMen
I 1..11: felll måneder nO\t'mhcr 1')7') - mar!, Iqlo:O falut
ue'r I J;el1lICllhllJl for I;I/ldcl _HO mm nedh\'r. h\ Ill...et t'r
hclydehgt lIlere' elld det lIMmak Dct Cl' ],ær dc IO

m;llll'dcr for n~ lal', ,mil \e'Jer tung!. :\llrlll;llncdborcnl
nO\t'mha hk\ n'l.:'tCll fordllhleL og I del'e'llIber faldt
der Illat' regn. cnd dt'r Ilngelhllldc luJligere er regi
'-Irerel IIUkm,llll,'dcn
JJ.l1uJr lil.. ret ftle'get 'nc, JIlt'n IOlalnedl:ll.lren \ilf linda
norm;dcl! hade' I JyllJJld Ilg P" Oo;:rne. I il,.,r'lc hahdd
ilf fl'hru;lr faldl der ... tore' 'llClTJit=lIgde'1" med ... nehl'Jde pa
JU-~O l'm mangl' "'leder. "und...1 i S~ dl) IlJnd og p.1 de
...~dIJgt' Ol,'( 'edl:ll.,r'nu'llgden \Jr 1I;I.=,ICI1 lIofIJu1 fllr
milrh.'tk'n }-oraret 1....11\ 1....lral...len'l·re-. 'Olll I..llligl og
1~'f1, De Ir..: manc:da 1ll.lrb. apnl og IllaJ h.ndC' allt'
under Ihlnn..llnedtx'r J ~t'nnem'llIt for landcl fal(h der
i hde pcriodC'1l b~ lIllII [)l;11 14. ru"r" \'lf der l \I ......l;

egil":. hLlmlt <lniJd Mldt- I'g \e... hJ;t:lI;UllJ. el kraftlgl
... n...f'lld. 'nm dog hlIfligt ilni''''tc<, ar"," 't'llh~Jr....mæng
den l nM) \ar gen.....dl 'pilr'\llll. men hk\ hllj'l Ue'II'ilr
tet fordelt m...d \;lrl;lllol1cr rra Cl pJ.r mm til mel' 2.5
mm I HIlIllllerland og P'\ <')..,tfal ...t~'r
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'·iX. !.lril.c.l" \lIII/klln'a for lIedbcmllllc!t'r.,klld filet/hor
!ordamrnm.l(J, flelc lunt/el.

aug sept aktIUIoJun>mØlapl"Il

'C
20

16

12

mm
60

40

20
O
mm

120

60

40 ~

O

hgurt'T1'" O\er"lc IredJeut'l \l"'l'r It:llIpCralUren "Olll
gCllllel11 .. 111( .lr dl' t'nl..ehc uger. meden .. T1edtx,rell lig
\ <lt1dha];.tlKCll lledenfor er "UlllmcrCI op llgr.:\l .... Del \ II
"t'... allr.:mperalllfl·n gL:nll(.'l11g,kl1de \af 1;1\ med undt.1
gcl.. t' af cn ugL: l maj og. en l;engere v<lf1llcpenmk l
f""'ll' halvdel af Jlllll.
t-'nr:"lrr.:( \ar u..,cJlanhgl llcdl'X\f... ralllgl ltldttl dr.:n t)

JlIIlI. h\oreftcr Jr.:r med enkelte undlagt'l ..cr faldt me'
gel1 regn I ..amIlIge uger pt.'flll(kn ud Ncdb~\r ... ul1(kr
,kmldl't I maj manl'd ..tCllllllcr godl (lh'"rcll" med gcn
I1t'IlNllhforholdt"llc for landet ..om ht'lhed
III 'illlllllenllglllllg mc=cl forholdcne ut' foregaendr.: ar l'f
\illldh..llal\(:digurell for Iq~() I figur 4 "~Immcn","llct

lIletllledn.lr ug fordamrnlllg'~Ilf\erfra uOdlh,lb "'I{kll
IQ7.'!

Oll1lakn :Il' ll'Jrf(lrholdl'lll' l'f ha..crr.:1 på gcnnCtll .. nll .. 
tal fllr hde landel. og da dl'r og\å er alllelldl gcnllt'tn
..mt'>!;)1 for hele rnt\ncder. er der tale 0111 gnl\C= gel1llt'tIl
'11Ii. "Olll kall 11).,lore. al dt'r ~,1Il fnrt:I.omme "IOfC
101.. aIc laflallOna
Et IIlt'fl' dClaljCfCI billede af \.d'lbcllllgell,cfIle r~ 1.'11

enl..dl Itll..alllel ('f glletl figur 3. ,om \l-.er \ejrforhol
dt'llt' \eJ FM"'()j!..garden Gtxhhah. SkalllJcroorg.

Ot' l't:"<kc=Jnt' Iledb~,r .. m:l'llgdr.:r I r~lr;lf\mant'dernt'

l..olllhlllefl'l med cn relatl\ '101 fOflbmplIlng Illedfllfll'.
al dl'f mdul llllthl'll af ..111111 gelll'relt \ar l't hel)Ueh~1

ullder ..l..uu pa \ .... ndh3J.IlKt·ll, Illell tlt'rt"fta er f(lrhol
UCIlt' lIllah ,('!ldret mc=clllt'tkll fordamplllllg o.!! llIt'gt'n
regn. "Olll hc\ IrkcJe. al lllilngt' Jorder hurllgl hk\
\;\llulll:t:lIedtO III fuld milfU,ap.Klh::1. Dt'n P(ltt'lllldk
(Jrtl.unplllllg fOf pt'no<it'11 l -l til .11 III \,Ir 4:!ll IHIll
mod -ltl:-- l glollllt'Ill'>llll hlr art·tlt' JtlM ~:

Klimatiske målinger på Forsøgsgår
den Godthåb.

Hl.!. 3. L:l.!~>I/IIt.l.!(' lempaalll!X('II"emmu mml r1t'dhorOl.!
1'{/IIl/b{/IUI/('~' GIK/lilah IQ8fJ.

auglUn,

197~...

majapril

.110 mm fordl'lt ru 51 lleuhoNlagr.: IIwd normah -,s.
De hldlldl!!l' llr.:dhor..rekl)rdr.:r for 'Ol1ll1lcren er JI7
mm og 19l1 lIlli!. ...om bln Illalt hellhold"ll" j IS7(} (lg
191'"
Ol'n gc('gr,lfi"ke \anallOIl I juml1r.:d~m:,n \ar ';lOf
I of,kelklllJlle!lr.:m F~n Il!! (il' ml"l rl'gnnge lokalileler
I hlIand \;lr I nefe ulf,elde 100 1I1111. Sommen.'n"
lolalnedh<'f hkl dcrfor og "I,crkl larierende fra
Iall(l ...dl'l 1.1 land ...dcl. ...akdr.: om (kl fremgiu af figur
l. \'end,,~ ""l' I, S~ d(, n Ilg 1,1I1gl'land fik ...ilede... lix..r.:nt
h~l tllllldrc rr.:gn r.:nd {k! (wnge land
jUlllll'uhorl'lI faldl 0\ cnr.:Jl'lldc "'Olll b)!!.r.:r og l tIl:l:ng
dCl. "Olll for lkl nordlige Jylland la lidI under de!
tlormak, (jelllh:m ...nll l tlUgll'l hlc\ H}<) mlll. ;;;Olll 1~IIJI

nogt'lllllllllt: 1.l:\111 fortll'll Oll'r m'\lll·<.kn. dog Im"d r.:1l
nl'ubor,fn pCl"lo{k i m:illedel1" "'ld"'ll.' IrcuJcdr.:1.
I "'l.'ptl'mbl·r (lg oklClhef raldt der pil land"ba"l'" hr.:l1
hold ... \!" 61 ol:! l-lq mm rl'fn Sl'P1Clllh('r \ar hdl mere
1M r.:nd lHlrma1. meden" ol..lObcr ble\ TIlt'gCI fugl l!,: med
ml're t'nd dllhlx'h I,a megt't regn...mn der normalt
fon t'lltt."

I il 1Ilu..lralloll af l.mdh,lI'lI1l'cforholdcne gClIlIelll
l,t:blpcmx!ell er l fig.ur l \1 ..1 ..uml..ur\er for Ill'(Ull\r.. ·
under... l..ud I gl'1ll1t'm...1l11 fnr hdt' Ialll_kl Til "ammCl1
h~nlng er l 1...1 Ul' Ilh\arenue kunl'f fr;I lk fOfeg:'lt'nde
:'Ir tlll"M.!!t' III 1<J74

mm
350 ----\

300 ( ~
~!!!J

250

/'
200 J/

150 !~ 'S"

100 6/ ~
/'

50 ~



mm
t'n mcgd Io.raftlg, men ~ort\ari!! jordfygIlIng den 19.
apnl. Denn~ JordfygIlIng. og dens ~om,ek\en'>er er
lIa:rmere OI1Hi.llt 'tIde 162.
Gcncrch \'ar ",olllmeren mllldrc blæsemlt: end l 1979.
Ollllo.nng den 21.-22. :lUgU"'t forekom en stoml fra
nOrd\L'\1. mll forårsagede Cl udbredt og ilo.ke ubetyde-
hgt kerne plld i kurnmarkerne.

Arealanvendelsen.

nedbør
+

fordampning

-- +~

1972

nedbør
120 - 1974 fordampntng

80
t
~ - ~ --c-~ u~

40 ~ nedbo<

120
./ +~~

:~ l-:::,~?:- 'O_'d_a_m_p_n_,n_g -:::=Q(I:":e;~S=k:U:::d_==~_:!""~
120 1973

BO

40

Vindforhold.

FiR. 4. Vt'dbor og fimlump"illK ~'('d Godr!lah I arent'
!c)72-8o.

LlIldbrug'\3realct .. bcnylld..c 1980 er I tabel 5 \'151 på
grundlag. af en forelobl!! opgorclse fra Danmark", 51 all
"'llk
Det -.allllede landbrug'<Jreal er forel,'blgl (lP&lurl 111
~.QI7.000 ha. Imlkel er .HIOO ha mmdre end arcl 1

foncJen, Dc nærme..1 foregående år er der ..ket IIls\a
rende ret b..-'... kl'dne reduklloner. og det 'ter derfor ud til.
.11 de \01,hornme angreb pa !andbrug..arealct er af
dæmpet noget. Fra Iq76 III 1977 er der endog efter
t;JlIene ",ket en \'æ'-entlig forogelse af bndbrug\i.lralel
Dwe er dog. kun tilsyneladende. Forklarmgen er (kn,
;11 lllan I IQ77 gennemført c den ændnug, al og....~
g;Jrtnenbcdnflcr ble\ talt med, Iige..om bedrifter med
Illlndre cnd 0.5 ha d~ rkcl Jfc...1 ble' medtaget i lællin
gl'n, for ..a \ldl der bl{"\ gl'l1lll.:mfnrl Cll \I.. produkllOl1
p.l dl""" ...m;i arcaler. Dl,'[ bk" hl·re~l1CI. al dellIle
a:lldnng medfurtl' cn f(lnlgcl ..c af l'lI1dbrug..arealet p!l.
~I.OOO h.l l IQ77
Kilfnarcalel l'r rMJlllnd"~~'1 lidt. ncmllg med n.ooo ha
(Ikr god' l pc!. DCllC ..kylde:-. fur"'l og frelllme"'l
ud\ldcl...en af are;Jlel med v5rraps.
Der er ~ki't 'd .....c for ..k)lilllllger kornarterne imellell1
Arealerne 111~'d \1I11erh\cdc er ..aledes ud\'ldct v:.....enl
llgl. ncmllg med 25.()(X) ha eller 24 pl.:'l Arealet med
rllg er den mod formind ..kcl med 14.000 ha dier 20 1X:t.
De meget "tore bygarealcr er formind~ket lidI. nemlig
mcd 34.000 ha eller C'l. 2 pet.
Arcaleme med rodfrugt~r er ff..'dUl::erel med iah 7.(X)()
ha, hvilkcl "'arer III "'nap 3 pcl. Del er I...er gåel ud
(I\('r foderroerne. hvor <are'llerne er fomlllHhkede Illed
7.<X>O ha "varendc III ca. 5 JX.'I
Og..aarealerne med gm..... og gronfoder er formmd..ket
Rl.'t1uktlonen er dog kun ra 12.000 ha eller knap 2 pl:l
Hlcr la Ilene er lucerne og grnnfoder gået frem med
lUC mindre end 24.000 ha eller na.'Slen 69 pct. For"'la
nngen herp:i er. al man her medregner "i.l\e1 maj", der
blc\ dyr"et pa 11.000 ha. "om hels.'Crl. h\ur arealel er
..teget ff3 ca /0.000 ha l 19iQ ul 36.000 ha i 1980.
Arealernc med gra:... og klO\ergr~ I omdrinen er
fonnllld ...ket med 2·UXX) ha og. arealerne med dc (11\\':1

rcndc afgrooer udenfor omdriften med 12.000 ha,
,,:t1edl"';J1 der for de egenlllge g.ræ:-.arealer under el er
~n tl1bag('g'lIlg pa knap 6 pet
Arealerne med fru og "pcl.:1Jlafgroder a forog.e<1e med
.18.000 ha eller 27 ,5 ~1. Forøgelsen falder udeluk
kende pa rap...arealcrnc. der er udvidel fra 64_000 III
102.000 ha dIer me-d .W pet. Areall:f1Ie med fro til
ud"a.'<1 og ml't1 Fartncnproduktcr er eftcr denne forelo
hige opgorcl"c uændredc I forhold lil lC)7Q.

fordampning
! -:::.--~

......,-....-r~~Undersk~=u<f~-~W7~
nedbør

120

80

40 ~

120 1978

80

40

DCI rrcmgar af liguren. al \illldbalam.:efnrhukknc \arl
erer 'la,:rl..l rra .Ir til ;\r 1%1) er dog el meget u..æ<1\ an·
hgl ,Ir. der indenfor den \ ."'c :.rræHe 111C"" ligner
J<)7~

120 1979
~nedbør

80 . ~___ .. _. Oderskud3' ~-

40 . fordampnmg -

1980 nedbør'1..
120 "80 , ./
40 fordampning

O
apnl maJ jUni luh aug. sepl ok!

Enerarelog \ II\lcrcn 1979-RO 'af blæsende. men uden
cgcnlhge \It)mle. '"lIHerenC; nllddchind...l~d.e \af 3.~

mod normah J.b.
~·tart<; m1\ncd h,ndc mere ,,..,tllg \ md og Cl storre 3nlal
bht...... tdogn end normalt. meden ... aprillf-a:r udmærkede
:>lg \'00 fremher... lo.ende "Ind fra nord og \ed 1:11 regulær
nord\C\llig "'lorm, ...om mange steder faldt ...ammen
med "lI.tldsplln~lcl for \aNtd Den ga\ anledmng ul

1976
120 fordampnll"l9~~

+ ,f:~
80 -= -k- ~ ~
A~ - underskud'±-~~y

40~ nedb0f

1977

IO



Tuht'! 5, !_u"dhrug50rca!ch bc.>nyudh'. I(}()() hu.

Komarrakl
1950-54 1975 1976 1977 1979 1979 19&)-)

Forbruget af handelsgød
ninger.

Vinlcrh\cdc /74
V:lrh\l.'dc

VIlllerrug 111
V.lrrug .
Byg 561
H.n re 161
BI'llld,.cd 177

.1
21
.5

•144)
III

15

106
21
hh

6
1.78

98
Il

101
I.
82

7
1527

78
II

111
IO
78
6

1570
hl

8

106 131
8 ,

6'7'l 56

1612 15R8
.19 .0

5 5

Landbru!!cI' fororug af h~lIldcl...godlllll!! l 1980 (glld
nlllg'arel IC)'79-tW) og de lIiCfIIlC,1 roregJcndr.: rir frl'flI
gal' 'lf label ti

(ain'! 6. GO""ifl~nliJrhrug('/,

.,'"65 1975 liH6 1977 l'ns 1979 19!'l()

2
7

JC)
50
2

.-1 -I.
54 54

380

:! :!
IO X
Jti 36
51 51

I 2

~50 374

.1

i
.1
-I"5.1

1<: I , -1 -t
JI .0 .6 44 44
J 59 51 52 52

144 .100 JJ9

:!h -t 7 11\}6 5
7() .~~ 4.~ JS ~9 .19 .'9

.1 :; , 50 51 51 55 5f!

L".' 1.'2 1-12 139 1-17 14.' 14:!

1000 I l

Pr(J("l'nl,
KJlk,alpcl.
K'llkamnh:tlp. ()
ri .11l1l110n I J
:"PK-g'Kln. ,
Andn: '\-g(Kln

1000 l P
Pr()('('/I1:

SUpt.'riil,fLl1
Pk-gndn.
'I'K-godn

IlKKl l I(

Pro("t'lIt:

.....lllg("t1n
PJ;,,-gødn
NPK-godll,

De enkelte afgrøder.
Va:J.."lodingd ..ernc for Ul' Cllkdk afgnx.lt'l IQ80 Olllla
k .. j clC1 f(llgcndc pii grundl:tg af rlalllea ... )..,!...orl .. u!r.:n1r.:l
Ill" lndbcr.:tlllllga og m'lIll'd".)\l'r"lglcf fr,1 Sl;llcn,
pJalltl.'pawll1gl',kl' h1f'l'lg "aml l'gn.: nnl<lll'f
L din IIt'latll.'J1e t'l lIu'l11agt'1 1'1'.1 O"lllll\arl.., Slal "llk, og
de n;a hete!!-II ....' '1111I ri1reloolgl.'. da dl.'ll r.:lllkltge np~~'
rcl'l' cndnu ikkl' forellggl.'L

SallllTlcnllgnd ml'd 1'J7ger k\.t:l'lOrUII\l'l1dc)..,r.:n "lcgCI
med .1.7 pet .. mcdl'll' lilrhrugcl ;If fo,for og kalium Cl
faldt'l med hell!lllld,\ 1\ knap 2 Pl'1 og ca. I pc!. Talk'llr.:
kan dog \a~re 1l0gcl p;i\'irkcl af lagnfor,kyulllllgr.:r.
Forhrugel af pl.1l1lcn:Crlng"100'l'r pr hil Cl orgjorl 1111
gcnllt.'lll'll11 al \.!:fl.' l.'5 kg k\id,!of ('>.:1.10 kg fo,for
(Il) og 40 kg kalium (K) Dette er en 'lIgIlIng pa 5 kg
k'xl'lofpr. hil l rtlrhold III dt.'l forcgacmk' ar, nll:dcll'
forbruget af fo,li,r og kahum pr ha er u.cndrel
AI Ur.: mcrc 'flI:'cldlc planlcn'Crln!!,... toffl'r er I gellllelll
'lilI .JII\Clldl 5.' J..g maglll.... llllll (1\lg). 191 !! kohtx'r
(eU) og !\o g 111\1' (U) pr ha

lk kllllWlhkl' hi,.·llngd'l'r fnr rl>lnlepn\(luJ..w\llcn t·r
bc.. krc\t't ml'rl' mllMhgt [('11'.111 Ikr !...an Indlcdnillg'\I'
\il'r.... grlllll..Il11 .tllt',umert', al dl,' ll"t.'d\~lnhgl' \l.'jrli\r·
hold. tIlr.:d for'l udrrit~gt'l f(\rar,- og r(1r'(11l1nH:rt~lfkl'

og 'l'lwrl' hl'll (l\ l'n ældcnde lll.'do(lr'lllil'lIgdcr de nr.: .. ll'
'll.'Jer. l!<lr ft',ulll'fCI I '111:1 l'lkr IlIldd\.'lm:idlgl' ud
IHtlr.:r, k\:tlilcl,II\,l'''I!!-t' 111:l11t:-lr.:r og. ',l'rdl'k, \ a n.. '" l'
Ilgc ilJil'rgnillg,ht,tlllgd'cr

IO)

.7

17h

o

121 114
15 15

78 76

247 240

• •
1850 182RIX.5IS11

5 -1 6 5
JO 35 -10 -1-0
2 2 2 2
-1 -1 4 3

-11 35 43 61
I 2 2 l

II 26 25 24 26
-I -I,__',---,---2::L__

35 JS 3-1

150 1.6 1.16
14 20 16

2')5 2')0 207

J

1787

KI""frugl:m:akl

,
5J

I

•
h7

2
II
-I

Rn

151
19

) I

1710

12

17
2.

I
12
I
7
4

I~

41

Kanoner 104
SuJ..l..crroer
tIl fabnk ob
IJcckror.:r til
fmkr lil
Kalroer 191
lurnlp~ o~

gulemddt'r 8

Rodfr. ml! 5~ I

Rodfrugtfn'
Ufit:"/llark,
IMcl~pl,fnl

Gr.c,fw
Ila\dn'
Vllllr.:rrap'
Viirrap,
SCIIIlCP

G.trtncnprd
Andct

O\ngr.:
arcaler

I ucl.'rnc og.
gmnfodcr .Hl 26 25 2<) 27 J5 59
Gn.t:' og
Idmagr, 1
{)Indr 077 -1.'lo: -1.\5 3~Q )~-1 381 )57
Gr:c... (lg
!...I(lvcrgr.
udt'll for
ollH.lr -102 277 107 279 26X lo3 251

Gra...... ol;!
gnmfodcr
lalt 1117 7-11 7"" 6<)7 67C) 6i9 667

S,lrnlt.'1
I:Ino-
bru!!..an:al 3124 2915 2912 2917 21)2-1 1920 2917
-l f "rd""l~l' t,ll

Fm· og
,pt.~. afSr.
1;11!

II



Kornafgrøderne.
"j'''t'f\a"dell bh:, l ('fler,in'l 1<)79 ...ad lil normal lid
eller hdl fllP'lnl-.el Dd \ <.Ir fl'( \an,kcligl ;tI frCIll'lllk
el godl ...\t~..'d.l,.cr J'l;.i Ol.'rnc:.Il\or Jorden mange ..!eder
\af ...I.t:rkl udlMrcl rrl.'l1l'plrlllgt"1l 'ar derfor ofte
ulllfrl·d ....tl1lt·ndc. IIldul dl" .... lie lIuI med ..lnre fl'gn·
mængder I Ill)\cmber·dcl.:embcr
O'er\<1Il1nngcn \ar almllldellg.\'I~ nogcnlundr.: lilfrc:d ..•
'lillende. men en del rugmarker ble' dog udtyndet
<;tærkt af ..nt"'l..lmmel. ~Jede'l at der enkdle 'leder ble\
foretaget ompluJlling dier plet\ls I~ning af \:irh)g..
VintcrbHgen, h\ oraf der blc\ d) rkel ca 6.500 ha. har
generelt 0\ er\ mIret fini. Oll;" dl.'r ford.om dog ud\ m·
IrIng under 'Ilelæg lang... ,eJe og hegn på grund af
angreb af Ir. dkc)lk"'l\amp og ...n~kmlmel.

Satl/lIg uf \'UrK('d ble, tx;g~ Ildt fur", dier mIdi I apnl.
og var '>Om regd af..lullel. lOden u:"ladigl vCJr ....lle lild
O'er 'itare dcle af landd I :"Id'ite uge af apnl
Unda de lorre \cJrforhuld \ur dd almmdeilg\ I'" let al
frem"lllk cl godt 'lålx--d En umllagehe "ar dog en del
arealer. ,,",er i j)J1al1d. h\or \ejrforholdt'nc ha\de for
hmdret efteraf">ph'Jlllng. og h\'or en førar ..plojlllllg
ha\ de gl\et en uheldiSjord"truklur på de ..\ære Jorder
Her ble\ frem"plrmgen for darilg og bestanden derfør
Iynd og uen"artet. men det ..amme \ar 1m rigt III fældet
I mange m<lrker. der var 0,;;\('1 under gøde hclmgd..er.
men ma~kr.: III \1.'1 hlle "iåd~ bek. Her \ar fremo,;pirll1gcn
og~ megel mangelfuld i det t"rre og kolde .. ejr. der
fOrhlll1t: maj måned Igennem Del \ar Ikke nund'it
under dlo,; ...e furhold. at dl'r ~enere forr.:kolll krartlg
gengromng III ...Ior genc for ho~tarbejde og ""alnet.
Navnltg l mange jyske omrilder var byggell~ bu~kll1llg

for darlig og væksten svag i del kolde og IOlTr.: vejr.
Medvirkende heri il var og!>å del forhold. al lit:: fasle
gødnlllger Ikke \Irkede. for der senere faldl nedbur.
hvor de så Il! gengæld l1:lede at komme helt pii hOldt'
med O:rdr.:nde ammOlllak I "Irkning.

Kornet ug I"ær \år...a;tlt:1I \ar ud~at for megen
modgang l'mlddelbart eft.:r ..allIlIg af de Oe"le .. ttr
....~arcalcr. nem hg. den t9. apnl. fort=kom l'II I'Old\om
~lUrm. Skaderne hened b1c\ ma.."c iHe hdt ....1 ahor·
li1!e. \()1II IIIJ/I i forSle omgang frygtede. mr.:n Jllige\e1
meget OInfallende. ledC\ \Om del er omlall nærmcre
"Ide 162,
Omkring dell 10.-22. maj furekom Ol/darid IIU1ftjroH I
mange omrader. øg l"kttr pa 13\<." arealer. fr.:k">. humu..
og d~ndj(lfder Der ...kele.' IllOgIe Illfældl.' \.mg "I..ade.
I,,--er hHlr tkr lige \;.Ir "'pm.!ld moo ukrudt. eller h\ør
der forekollI 1) ... plcl"yge. men tier hle\ kUli helt und la-
gd e">\ I'" Ii.'relaget omplu)llIng.
Sid t i mal hll'\ der l mangl.' Illfælde i "'llIdjorthmnra-
derne "al lIId med nmdut.e.. dd" før al orna en IlIfrl.'<I ...
"illllende frt'm"'plfIng.. dd" for at fremme \;:d"tcn l dl,"1
megel torrI.' \eJr. Sehum den "'\a~e \i.t~k~t nok, nogle
tlll:t:lde mal' ... k~ IdlC'" kulde cnd \;Jndmallgd. \ar
\alldlllg. allllllldehg" .. en glltl foran'italtlllllg. der bL..
\ar med III ..II forlulIdrt' d'llllH.:bcn af g,rIJloÅmJ. "nm
dier... hle\ 1.'11 alnulldeltg forctl.·d<;e l bygmarkerne I
... Iorl' (kle af landel

12

SJ\lldt'l~vrwJllg,.('b var udcll ~lorrC' bclydl1lllg l kornmar
kcrnr.: I 19~O. Der forekom i enkelte tilfælde ret kr;lftlge
<lngrcll af braknuelI I h\'Cdemarkerne. og nogel mere
udhredle angreb af fntnuen I \ Inlersa.,<hnarkerne saml
I....er' \Cnt "åede ha\fcmarker på la\bund"Jord. Blad
lu .. og ,ll1dr.: "kadcd~ r \oldte Ikke problcmer af bet)d
iling I Jl,"1 regnfulde \C.lr

Plontt'n"~dommt' forekom heller Ikke I !o::crhg ondartCl
grad, Mt'ldug;ll1grebene \Jr I de ne--lC lilfælde meget
moderate. men der fort'knm dog egns\l" kr-..lftlge an·
greb. I"a:r I '-ClH \å~dl.' og tælle df'k.edafgrodcr "<lmt I
dt.' mL ' modtag.ehge II\,ede<;(lrtcr Ikb:mpel\C \'ar de
nC:"'le Ir.:der Ikke p:i"r;C\eL I"år der al!lgt'H~1 "om
omlalt "Ide D og. 37 er opnacl bel)delig.e merudbyl1er
for "pwJIl1Ing. ma del ..kyldcs andre ..\ampe!>yg
dmnll1t.'. III a bladplt't 0l; "koldplelsy{!.e
H\cdl'n... hrunplet"y{!.t' forekum - bcgUlhtlgr.:l af dd
ruglIge \t'Jr - u'"'t,."th anllg udbredl og ondartet, l mange
ulfa:ldl.· \:11' man 11.1.e 1I1...lræH.chg udllgl opmærk
"ommt' P~I "ygdømmclI. men t=1I bekæmpcl~ "ar ""rigl
\;lll ...kl,;lIg ug prohlemall..kul1derd(.ll1t.gel u'iwdigc
\ t:.lrforhtlld

CJ..rudl\ht·J..æmpt·l\l'lI h.nele Ikke gndc txllllgcl"cr I
Iq~O I det kolde (Ig 1(ll"rl.· \l'Jr I forar...- og for..mnmertl
dCl1 "'plredt' ukrlldlel kuniallg....olllt frem. 11\ ilkct rt.'~ul·

lerede l CII alt for nllge effek!. R~ullulct var mange
.. ll.'<it'r ukrudl ..fyldte kornmarker. både fordi dT.:kten
<lf btka:l11pelsen havde \ærel for dårlig. og fordI der
"'enere "'plredt.' n~ I ukrudt. f.eks. s\ inem:dk. frem. Et
l'Iærllg1 problem \;Ir k\l" og Ily"chavre. der ;jbenbart
oplra:dl'f I sligende omfang med udbyttctab og andre
ulemper til følge.

Efter regnen. tier I de n~te egne satte md midt i jUIIl.
kom der gang l væl.. ... len l kornmarkerne. der nu mange
... tedt'r lld\lklede sig ....1 frodigl. al del resulterede I
ondartet lejesæd l v3rsæd og rug. mat:': sjældent I
hvedc. Det unfores 1 nere tl1rælde, al Ic)e~a:den var
l)ærhg ondartet på ejendomme med "lore mængder
naturgudnmg. hHlr Jllan iibenban Ikke har reducerel
mæng.derne af handel ..godnillg i fornodent omfang.

Knm/W.Ht'll bk" de nc<;;tc <;Ieder pabcg}ndl omkring
midten af <Iugu... t. En undtagelsc herfra "ar dog de
beo,;"<''<lne \ illt~rbygarealer. der kunne hO"It" forsl I

augu\1 måned.
De nt\le kornafgmder \ar modne omknng den
15.·20aug.U\I. men det u"ladige \oejr. der rorekom o\er
del me--te af landet. forhllldrcde. al man kom rigtigl I
gang. pa delle Ild...punkl, Ved afgrooe"urdcnngen dcn
1! aug.u"l "ar kun 17-18 pt:'l. af kornarealct hO')tet.
DClIe \;lr mef!et uheldigt. Idet der netop den 21 og 22,
augu... t forekom ell \"øld..um "lornl. der be\ Irkede et
"lUrt "pIId. l"x~r t form af ak<-afknækJllng I b~g og
dr:v~e..plldl h\tXIl:". Et lab på 1.0-1.5 hkg 1 byg \ar
alnllndchgt. mt'n med en belydelig forskel pa ..mlerne.
....aledr...... ,-<1m del er omtalt nærmere side 2.1. I nogle
tilfælde \ar "pildt:t dog langt storre. I \Illterh ...cdc
...i\ledc" helt op Id 10 hkg dier - for de (ldhg~le sorter,
,,(lili man Ikke ha\'de kunnet h'hte remdlgl endog op



til 20 hkg pr. Ila. IllaneJl. lkr regnes for al være meget
"pdd:-om under ";ldanlle ocungeber. gik del Ikke helt
'>ll gal!. idel de lll'Sle h;)"reafgnxler !-un \ar dclvi~

modne. Oer b,,'rl'lll'~ dog l)lll rmllte lab p:l omkring J
hkg pr. ha.
Ihhlell" fort-.alll' fllrløb skulk \ilSe sig ,11 blive :-:erdde...
vall'lkcllg 1 del ~ladig u~labrJc UF regnfuldl' \l~Jr. Ved
vurdl'rlllgen dcn 5. :-cplcmtx:r ..k(lIlnedr man. al 82 pet.
af !-ornafgnldcrne V,lr h(l~(cI iovrigt uJl'll rd !'olore
varialioner i del h()~tcdc areal fra aml lil allll.
Ved indberclllrrlgefl1c Jen 19. '>eplcmtx'r var kornho·
:-1('11 ..torl ,>cl "f... llIlle!. men da var dog endnu clll-.elle
ut1o:-1cde kornarealer ldb'lge. i!'o:.cr pa l'l\e. fuglige
jorder. og n:.wnllg i de ,>ydve:-lligc (lg nordveslligl'
ol1lr<'idcr af Jylland. Ojærgningen af det !'oid~1 hostede
korn V'lr forbundet med c;ærlJgl :-lme lab. og en del af
kornarealerne :-Iar endnu ulwqede hen her midi I

december. Grunden hertdl'r udclukkelllk. al ud har
være1 Ulllldigt al fa:rdes på arealerne. der ..;1:1 r heil elkr
dclvl'" under \,lIld efter de Vllld<.,omtlle nedbor.,nm:ng
der i ol-.toOCr og. l1o\cmbcr.

udbytte. lkr \ar g(l(h IO pet. III Illd rc end :'Irel l fOI"\clell
For rug {lg ha\'fl' \ar udb~ Ill'l pr. ha J--1- pCI. Illlndre llg
for byg ca. b.S pl'l. lavere end I 1979. For ;dk kornarter
under l'el bk .. ha-lldby11t:1 kun 6.7 pct. mindrc. llkt
lkr ~Otll Il,cvnl foran cr ..ket en rrHhkrænklllllg af
l-.orl1arealel ra godt I pCI

rabel 7. lld/~vrte al Åomajf:rtJdl'r

Mil!. hkg kernl.'
19~O

·54 1975 1976 1977 1978 1979 1980

Vinlerll\ .
2,9

.t.J 5.1 5,5 6,0 5.6 6,2

V,lrhvcdl' O,Y 0,8 0.5 (JA O.J O,)

Vllllerru~ .1,1
1.5 1,0 ),0 2.9 Dl 2.0

Varrug 0,1 0,1 Q,2 0.2 0.2
Byg 19.5 5\.5 48,0 61.4 63,0 66.6 60,Q

H:lvre 8.5 ),7 2.6 2.7 2,1 1.6 1.3
B1and:..a:d 7,6 0,5 0.3 0.4 0..1 0,2 0.2

I alt 4l.tl 62,5 58,9 73.7 7-1-.lJ 76,9 70,Y

}.

60

19801979

.11.7 .16,.1 33.0 40,5 40,6 41.6 .18,8

(;('IllH:m"lIlhUdhYlh.". hhJ: hl.'rnc pr. h,1

1

\6 - 5),6 4U 54.4 54,0 52,6 47,2
..) 41.1 37,5 36.8 J~.6 39.2 37,R

"q 9 32.6 29.8 36.7 37.6 .16.9\ \' J
••. J.'\.-1- 26.2 .13.7 .\6.2 .16.0 .. ,-
J-1-,J J5.~ .':!,5 40,2 -1-0.1 -1-1.1 38.-1
J2,:; 3.tO 26.9 3-1-.8 .13.9 -1-1.7 .39.9
:!8,1 31.3 26.6 32.3 34.2 35.5 34.J

10

30

70

Gll<,. for
alle arter

Vill1erhv.
V,hhvcde
Vlllterrug
Varrug
Byg
llavre
I1land<'icd

20

40

50

MIlt hkg kerne
80

l label 7 er udbylll'l 4\f kornafgn'lderne IQRO efter Cll
forclublg npgllfcl.,\.., fra DallIllarI-.., Slali.,llk ,i.,l salll
lllctl mcd udb~ l!CI,lllene fra de n:crme..{ foreg:lende:'lr
O!! l gelll1em.,TllI for 19S0-S-1-. Opgorel,,\..·n for 1980
hygger p~ llldbcrCllllnger fra ca. 8000 landrmcnd. Del
:..amlc-dl'udbYIll' l'r opgjort lil 71.2 millo likg, hvil!-el er
S,7 mill. hl-.g eller l'll. 7.S pc!. mindre eml dc! Indlil
... wr"le udb)lIe. der ble\' opnal'l i 1979.
Af Ileder"le hahdd af labdlcn frcmgår.:1l del ISier 'ar
\'lIllerbvedcll. eler" rgledl' I 1980 llled et gcrlllcl1l"nil.,-

Udbyf/<' af ~f)mqfl!,rodcr!ll! :-l..ufTedc :-Icml. I~ær p~

Ierjonh:r og lavhllmbjordcr. Pa melkmjorderne og pt\.
dc ne'>lc ..andjorder blev udbYIlet nogenlundc lilfrcl.b
'II r1knde eller endog forhold" i.,1 Imjl.
Når lldb~ tlerne mange ...Ieder langl fra !-om III al svare
lil dl' forvelllninger. man h;l\de ,.;tll1cll1led den frodige
udvikling i kornmarkerne cr1erjllru-julil1edbClferl. skyl
de'l del for~1 og fremme"l en lJ..~cdvallllg diirlil; I-.cr
tleu<!vll-.ll1lg. II\ad ar~agell III den manglende kerne
fyldilIng .,li kali \a:re. er der delte metllllger om. Man
ll,~\ner lidbg kJl' ..æd. men delle kan ~lltl \ære ell
tllcdvrrl-.endl' " .....ag, idel l-.e1'llelldviklingel1 ng:-,l var
diirlJg: 1mel;.et .,taetHk k(1I·n. f\'!:1Il næVl1er (lg~,l mangel
r~ ..ni og ....armc I Juli og for'lle del af ;)llgU<.,1 \1ell Lek ...
11979 rO\rrgl ng."l l 197-1-. 11\01' \cjrel \ar .,olfalligl
og: 1-.\)llgl i juli';IUgU:-1. \41r dn en :..ærdde.. god kl'r
neu<hikling. F:c1Ic., for di".,l· li' <It" \ar rtllldlcnid el]
m..:gl·1 Iangl lllodrlJtlg"penodl" og dt"{ er nol.. "llllt"en:
hl'n, ill forklanngen .. I-.al linoe... KOmel., lIICldning
..!-elc 1 1980 o~crra,,!-cll{k hunig!. :..a!t'(lc.. ,ti der ikke
hle' lid ril elI gpd kernefyldlllllg. Dcr mii :t!t..;5 Vi\:l"C
.,l-.l'l l'tI .. Jag" rHldrnodtlmg, d\..'I" nalurlig\l'" ikke .,om
llIaJl rln rrg.1 I..l'rKiL'r dl'l .. I-.~ Idlt:.. wrl-.e. lllCI1 "riaren:
O\l·r.. l-.ud af \,lIlU I jordell. "(1111 har bC\lrh'l. al mod·
lllllgcn cr !"rl'l11mcl (lg I-.cr11l:ut!\iklingl·n .. lan<"'~'1 ra
~I"lllld ;tf illmangel i jonkn. Indril ,ider\..' l'r (!l't dCll
ml,.,l ...and.,ynllge forklaring. "{11l\ HH rigl .,lill1e., af, ,II
f(lrhnldl't 'lir ..~t:rlrgt grelt pli ..tne kr"jordcr og pa
la\ hlllld.,arealel'.

lJ



Udbytteprognosen. der afsluttede afgrødcvunlt:rin
gerne fra Landskol1torcl for Plunleavl. forudsagde den
5. scptember et samlet udbytte på 70.9 mil!. hkg kerne.
Det er 0.3 mil!. hkg eller 004 pet. mindre end de 71.2
mill. hkg. der blev resldtalt:1 af landmændenes indbe
retnillger. som blev offentliggjort fra Danmarks Slat i
slik omkring den 20. december.
Landskoniorets afgrodevurderingcr med af~lultellde

høstprognoser for kornet" vedkommende har nu været
gennemført i 6 år. Af hislOgrarnmerne i figur 5 ses det.
at udbyltt:t har varieret stærkl indcnfor denne periode.
Alligevel har prognoserne med stor sikkerhed kUllnet
forudsige udbylIerne i 5 af de 6 år. Kun i torkeårct
1976 var prognosen for hoj ~mmenligllet med land
mændenes indberetninger. men for:-.kcllcn var dog kun
ca. 5 pct.

KomelS kvaUlel var de fleste steder forholdsvis d~r1ig

med små spidse kerner og lav rumvægt. Det uheldige
hc)slvejr resulterede desuden i. al faldtallene var for
lave i mange bmdkorn~partier. der målte overgå til
foderkorn. Under de usædvanligt uheldige hø~tllelin

gd~r blev det meste af kornet høstet med et hojl
vandindhold og måtte o\er torrerierne. og kornhoslell
var således på flere måder forbundel med slore om·
kostninger og betydelige fradrag l afregningen.

f/almlldbyllel er med laget i tabel IO. der viser det
samlede høstudbytlc. Det er forcl"big opgjort til 7.5
mil!. afgrooeenheder Imod 8,0 mil!. i 1979. Vedmrende
halmudbyucrne pr. ha henvises iovrigt til omtalen side
68.
K valitcten af dct bjærgede halm var langtfra god i del
uSladlge vejr. hvor halmen ofte lå længe på jorden fur
eller efter prcsnJllgen.

Rodfrugtafgrøderne.
ROfmc blev sået i fortsættelse af kornsåningen um
kring den 15.-21. april og nogle steder afsluttel inden
udgangen af apnl måned. I de neste egne ble.. roes;)
ningen dog afbrudt af uSladigt vejr i sidsle uge af april
og f"not afsluUet 8-10 dage ind l maj.
Fremspiringen var stærkt varierende. men i mange
tilfælde dårlig og uensartet i det kolde og tørre \ejr i
maj. Navnlig kneb det for roerne. der var :-ået lige for
dier lige efler regnen sidst i april saml for de. der var
s:iel senest i maj. I mange marker spirede de sld<;tc frø
f",rst langt hen p.l ...mnrnt:ren. og i cllkelte tilfælde kom
der !llct ingen planter op i fN~le omg'lIlg i dt"n tørre
jord. Plantebe&tanden var dcrfor nogle steder uen:-artet
og utilfredsstillende.

Udvl"lingen i rC'k:l1lal'kcme var l bt'gyndelsen langsom
i del kolde vejr. Illen ~t=nere kom \i.ck ... tcn godt l gang.
nogle ... teder dog blot for igen al blive hæl11111r.:l eller
helt slandset af alt for stor" vandmængder. der pH
mange lave eller mangelfuldt drænede arealer bog"'la
vehgl lait kvalte roefIle. som under sådanne forhold
gav Cl kummerligl udbytte ella heil målte opgi\l;~:-'.

Bctingcbcrne var dog også mangt' ~teder gunstige i
efterM>lllllleren, og resultatet af rocdyrkningcn vane
rede derfor u~ædvanligl slærkt i 1980.
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Noltejroslell . der fore"om udbredt den 21.-24. Illaj og
lokalt til langt ind i jUIlI. voldte bel)dellg skade. især
p~ dc lave arealer. Ad:o.ktllige roemarker blev ~et Olll.

men ofte med et utilfred:-''1tillende resultat.

5:vgdomfl/e og skadedyr voldte ikke ~torc problemer i
roe markerne i 1980. n1adlu~ne nptdl.dte sent og med
~vage angreb. Især l Jylland og på Fyn forekom stedvis
ondartcde angreb af ådselbiller. og I kålroernc rel
udbredle og lil lider kruflige angreb af kålfluclarvcr.
især i de sent udviklede marker.

Ukrud{~hekæmpelsel1i roemarkeme skufTede i mange
tilfælde i 1980. For~l var det vanskeligt at opnå en god
efTekl i det tørre, kolde vejr. hvor jordherbiciderne
svigtede mange steder. Selv hvor der tilsyneladcnde
var god virkning i første omgang. voksede senere - i
forbindelse med nedbøren fra midten af juni - nyl
ukrudt frem i store mængder. IIvor dette ukrudt ikke
bk~\ bekæmpet med en sen behandling. blev roemar
kerne meget ukrudtsfyldle. Kvik \ar ct specielt og
ondartet problem i mange rocmarker. Da mekanisk
bekæmpel~ næsten var umulig i del ustadige vejr.
forsøglc mange ~ig med nye kemiske midler. De viste
sig megel efTektive. mcn er forelobig rel kostbare l

an\ endelse.

Beliltge/.,eme for roemes optagning \ar særdeles van·
skelig.e. i nogle lilfældc næslen håblose i de stærkl
opblodte eller ligefrem over'ivommede marker.
Adskillige roeafgmder druknede helt. og i andre til
fælde var udbyttet halveret eller reduceret endnu mere
samlidig med. at det var vanskehgt ellcr umuligl al
bjærgc de :-må vanddrukne roer. Der var naturligvi<;
store variationer fra ... ted til sted. men besværligt var
det Ille<;ten overalt, og endnu her omkring midten af
december :-idder der adskillige rocafgrøder i jorden.

Karwjlf!fue ble.. for ~Iorstc parten lagt i sidste halvdel
af april og lidi ind i maj. FremspIringen var god de
neste steder. En del marker var dog præget af rodfill
~\all1p. og nattefrosten den 21. og 22. maj llved toppen
lif mangc kaflofTdafgrøder.
KartofTelskimmcl forekom meget udbredt og med
kraftige <lllgreb i del fugtige vcjr. Plantepatologerne
oplyser. al man skal helt tilbage lil 1960 og 1961 for al
finde tilwarende kraftigc angreb. Dellc har i høj grad
påvirket ...åvel udbytte som kvalitet. De 'iærdeles van
skelige bClinge1:-er i optagIlingsperioden forværrede
forholdenc yderligere. (lg der regne<; med dårlig hold
barhed. Iig.esom man er md<;lillel på. at der vil fore·
komme en del vandsure kartoner. Lige...om for roerne
har Ixtlllgelserne varieret stærkt fra :-.Ied lil sted. og en
del kartolTelal"grøder er for nærværende opgivet. fordi
det genllem hele optagl1lllgsperioden har værel umu
ligt al færde~ på arealerne.

Indholdet aj IOnio! .\IJHer og 5ril'('/5(, I rodfrugterne
var l 1980 lavere end i 1979, men ret normalt i
:-amuu:nligning med de foregående år.

Ue/byt/ct al rod/rugrajgrodeme er \ i..., i tabel R.



I{\l,:rne-> blærgnmg ,.Ir
fllrtoundi.'l med I11q:l'!
ht:",cr 0lol '10((' lilli

1..'''llllllgcr i de 1l.\..... ll·U
ufreml..omml·ligo: h"-'·
m.. rlo.('r I<J:-Ifl
0'11111 lmd\
JurFcll-<1I1

Del (relll~<ir ,If tabdkn. al udb)IlL'1 af bederot"r lil
foder er LI mlll afgrodl't:uh\.-der dkr II pet. mIndre
end l 197C). Del ma crllldrL..... ;11 an:ald er form1ll{j..,ket
ml'd næ'>len () pcl. LdbYllCI af k:'ilroer er g'IIl'>)../." en... dc
IO .1r. og det \;11' og<;t\ Cl alnllndehgl mdlryk, al k.llro
erlle )..!arl·dt· lIe vall ... )..elige forhold bell re cnd bedero·
l'rne. Ldb~ltet dl' rodOP l'r Opgjort til at \a~re '.l....enl
hgl m IIlll re ellli ;trel I foneJell
~ederq l [ahclle!1 e". al og"':! lIdb~ Ile! .lffahrik ... rocr er
la\ere l 19~O. fo'(lr \.;c1!cn cr dl1tt her kun 4 pc!.. h\oraf
dl' 2 pc!. mo(harc'" af Cl re<llH:crel areal
Udb~ lIel af )..anoner 'ar nogel overa.. \..l'nde Opgjort III
8.5 111111 afgrudeellheder dIa I PCI. mere end ~rel I
fonejen. Man Illa dog her 1;1~t' i bdragtlllllg. al )..drhl!·
fd;lre:tkl er mhldet med 2 ,-x:t. fr;1 197') lil 1980.

rubel 8. UdbYlle afgrmfoderafgrodall<'

\1111. at
IQ~54 Jlns IQ76 19'"'/ IQ7!\ 1<J7Q 1<180

Bederoer
til foder 1•.5 10.6 10.1 12.ll 10.5 q.6 Sol
Kjlrocr 12.2 1.6 1.1 I.J Ul 1.0 1.0
IUrlltp''> og
gukmdder 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
ROChlp .1.5 4..\ .'.~ 5.1 H 5,0 4,J
Gr..~....-
marb-
afgr.m,1ll 41,Q JO.I 22.5 J3.1 _\5.0 36.7 J6,S

lall 13.3 .6.7 .17.6 51.5 51.0 53,0 50.7

l'dh) Ile af 1...11 h,nn ug (ahl ,1..'1'''''1. Imll h"ll
JlI~~.,J IQ7~ J'I~h IO~~ I'Po( l'l~q I 'hil

F;llmk ...
rol:r
K.trlnller

22,6 .lIA .H>.2 .'\5,4 .lO.6 .10.9 29.7
19,1.1 6.7 5.S 9.5 Q••'\ ~.4 Bo5

Græs og grønfoderafgrøder.
O"t!n'/f1Irif1gt!1I afgræsmarksafgroderm! 'ar nogle "le
der prægcI3f ..lle... I-llnmel eller angreb affnlnuelancr.
i cllI-clle tilfælde blev der forela~e1 ()l1lpl~'JlIIllg dkr
efler...ålling,

J'æJ....\/t!1l i grævllarl..erfH' "'ar I fodret og for'>Ommcrcll
hæmmel af kulde og natlefro"l. Vanding blcv mange
sleder 'lal lOd allerc.~d ... en uge'> lid ind l maj. og bIc,
yderligere mlen'ii, erCI midi (lg ...d..( i maj manet!' hHlr
egenlllg lorke begyndle al gore ~Ig gældende. \'dlldlll'
gen ug den M."nere regn snlle gnng I ...æk"lcn . ...akdl...... ;tI
dcr hle... en nogenlunde slæt III (,'nsllcnng og h~l mange
steder. mcn hHlr hoet ikke var bjærget inden rllldlCIl af
JUI1l. da rcgnpcnodclI "atte ind, blev k'alllcten Mærkt
fOrrlngl't eller huet hgefrt=m ka......t=rel.
Med dell hYPPige og rigelig.c rcgn fra mldlen af.lulIl \ar
(nllhghctfen i gr.t......markcrnc 'ilor hele re"'len af ... 1I.:)....,1
penoden. Dc ... tore nedbor'>mængdcr forhllldrede II1l1d
Icrtid mange "'Ieder ell god 'Ul\cndelse. da det ofle var
UJllullgt al færde... I gra::... markcrne. lIge"olll gra:slllngcn
Il\t-df<lfte en ooelæggende oplrædning. Alt i all var dd
dog gra:..arealerne. der bed'il kunne lage de ... tore
nedhm...mængller ...ommeren og efterårct 1genncm

Udby",,/ afgr({'mwrkmfgmdcmt.' er medlaget I label S
UdbYIICI aLliie græs- og gronfoderafgmder til~arnlllell

er OpgjOrt ul 36,8 null. afgwdccnhedcr. t1\ ilkcl er
pra)..t ....k laget det ..amme ">Olll I 19;9. Ylell d;1 græ,><lre
alcl er lIld... )..ræn)..ell1led ca.11X·t. må \1 \';onstalere. al
det 1)J,;kcdc~ -.eIlere I ,a:k"lpcnoden al P.i OpVCJCl dc
lab. (kr ..,kcle 'cd den "age \æk", og de odelagIl"
honfgnlder l fodr,,- og for"'Olllmcrtidcn

Gmllfoderafl!,roder m.I'. Der er l'fterh!\nden en bclydc
lig Illlcre...sc for maj'> og hd....cd ul en"'llenng. Ilgc'iom
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/abe/9. Art'alog udbYlIf! ufgron/oderafgroder.

FroudbYllernl' hlc\ ca. IO pel under middel. I enkdh:
aner dog noget Ia'erc. Del gælder fd..... rødklow!r.
'>0111 kun gJ\ hah a,1 på grund af regn I penoden fra
t>c.. lmll1ng 111 h,l"'l

All\endel\tn af hels..-ro har \'ærel rCl omfallende I

1980. h\llkcl fluk I nogen grad skyldes de specIelle
... ækst- og hoqbctmgcl~r. lait udgor udbyttel afde her
lUt::' nte gronfoderafgmdcr ca. 16 pct. af del ....Hulede
udb~ llc af gm.....marksafgroder

71.0
7.5

21.9

76.7
8.0

15.2

7lA 7~,7

7.4 6.9
29.6 24.8

)9.2 62.5 ;8,7
10.4 10.0 9.9
3Q,~ 25.2 n.7

Kerne
Halm
Rodfr·
Gne ·
mar~ ·

afgroder __~_2_.9_3"0,,.1--.:2:::2,,'5--.:3_3,,'1--.:3.:.5:::,0--.:3.:.6,.:.7--.:3.:.6,:.:...8

lah 1.12.) 127.8 IIU 1~3.5 I~I.~ 1~6.6 1l7.2

Det samlede høstudbytte.
Del ...amledt' h":-.tudbylte 1990, beregnel! afgrødcenhe·
der og efler en foreIøhIg opgorel~e fra Danmark')
StatistIk. er ... ""t I tabel 10.

paflier ik~e ~an all' ('nde... Del drejer "Ig om ca. 20 pet.
af a' len

Roe/ro <\\k..... næsten Ikke merc. Forbruget af kålroefro
er gan.."'e lilie. og l bederoer dyrke!t der ho\'edsagelig
ar,eligt cnklmede sorter, der ikke ~an froa' les her I
landcl

Md!. I·e

195Q.·54 1975 1976 1977 1978 1979 1980

rabel IO. De/ samlede ""sfudbyue

lorrapf har I de n~te e!!ne g!\C1 el rel 13\1 udb~ Ile I

forhold til det rekordaglige re.uhal I 1979. mell '>Om

helhed kun ca IO pct. under middcludbyllcl for en
arrække. Væ~"'len 'ar ret svag i begyndclsen. og der
...plrcde en del ukrudt frem. ')om fi'" gode betmgelser I

den fuglIge .sommcr I Jum måned "o",...OOc ralhcn
kraftlgt. og der forekom allerede lejesæd undcr rapsens
hlom\1 nng. Senere l ',td.....tperioden ble... der konSlate
ret en del ""~ll11pcangrch.

Uc megct ",tore nedbor')mængder i 1980 har ... æret den
dIrekte lIr...ag 111 del la'ere udbytte l mange \'1\rrap'l
rnar"'er. da b de skulpesæll1lng og froudHklmg har
v:cn.:t mangelfuld.
Ue rn. arealer med villterT(lp\· har klaret :,>ig dårligt med
l'! udby Ile på IIIlJe med \ årrapsen.

Bæ/gjald I form af foder· og kogeærl a",'lcs deb lil
ud'><Cd. del .. lil proleinfoder eller konsum. Bælgs.'CI
nlllg og froud\lkling har "'æret d3rlig I den fugtIge
"oOmmer. hgCMlm hostmngen har 'ærel' ;mskelig. Ud·
b) Ile og ~,ahtcl har 'anerel meget og 'ar Igennem"'lUl
nogcl under mIddel.

5.81

0.56
0.83
1.09
0.19
1.50
O.M

8
II
36
~

7;
114

1000 ha MIlI ae.

lait

LUt::cmc
MaJ"
Helsa~d

Andre gronfoderafgrodcr .
Ilal. rajgr..~ efterafgrode
Slæt af udlæg o.hgn

Frøafgrøder, industriplanter og
bælgsæd.
A'''m·r- og gr(f'~/"/JIf(JlU!gJ:l'II(' hlc\ elahkn.::l rcl g.odl 1
]97Q å både bc"':tnden og planterne:,> udvildl11g var rct
lilfred llllcndc indelI \ Inlercn

der ..tadig d~ r"'e~ betydcilgc arealer mcu lucerne og
cftcrafgrcxkr af lIaltensk raJgræ-. m. \
LdbYIlCI af d,.....e afgmdcr er medregnet under græ<-.
mark~fgrodcrne I wbcl9. I IQRO fordigger imidlertid
for forste gang en statlslI'" med ..pecifikalion. der er
'1...1 t tabel Q

OW'rI'illfriffgen forl0b pænt III Irods fN cn lang og
.. tn::llg vmler. Ocr ...kele kun rn omploJninger .lf Itali
cn .. k raJgra::", pi1 grund af <';l1e..kIl111nel. medl"n ... der i de
I)' nge arter I"'ke 'ar mt::\ nc\ a..rdig ud\ intnng.
Væk')lcn 'ar moderat i fOf',ummeren. og. omknnk! l.
JUIlI \'ar ell del Jfgrodcr lemmelIg lorkepræget
I gra-,,;scfllCS blol1htnngspcnode '·ar \ejrcl megel fug·
ligt. !Jec;tO\ IllJlgell skcle o\'cr en lang penode og i en del
Illfælde med el djrltgt re\ultal, Froud' Ikllngen ble'
ret dårlig, og del fugtige 'eJr 1 hO'>tperioden fodrc;a
gede en dd ..plId 'ed bade ..k<1rlægning og lær..."'ning

t\f ImdÅ/mw er der kun tHI"lcI Gi. 100 k~ pr ha pa
grund 'If megl'l darhgc h(l..tl~lrhold.

t:nffrclpgra.>~ er den ene-.te græ..fman. der har gl\('t
normalt udb) tic. I Jrh:r ..om almindelig rajgræs. ilaIi
etul. ra)/<TCl!\, hutu!l!græ:Jmmt rods~'ingL'l ,ar udb~ Ilet
e.l, IO pcl under middel. i limo//u! dog L'a 15 pc!.
medcn-. der kun er hn"'el hah t lid b) Ile i ""J:.\I'Ulge/. I
den nc an cr "'plfL't,'\ncn dC'>uden meget la\ .....i en del

Afgrodcruc.. 'klllllede udby Ite er opgjofl 111 137.1 null
;lfgrndeenhc.A(Jt:r. h\ll~et er 9.4 mlll afgrooeenheder
dier 6.4 pet. mmdre end I 1979. Ved 'kllllmenliglllUg
med de nærmC'>t foregaende ar. der og...a er mediagel i
tabellen. bor man bemærke. al det I:'><cr er del \ærdi
fulde kerncudh) Ile. som har svigtet I 1980. DCl bor dog
tdf(\Jt:... al kerncudb~ Ilet l IQ80 lnxh ah er langt 'ilorre
end I tur"'earelu: 1975 og 1976. O!!'kl -.ehom udb)llel
tJcregnC" l h~g "'eTIle pr ha
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B.

Sorter og arter af korn og
bælgsæd
Af Bent Ullerup

Forsøgenes antal og fordeling.
I 1980 gennemførtes iall 1030 land~forwg med afprO\
lIlIl!; :af ~ortcr. 12.' kornM>r1cr blev afpro"el l 1026
forsøg og 5 ærlesorter ble\ sammenhgncl i 4 forsøg.

T"bt'! l

FOfS4,g med
b}gsortcr

Udb)'llC. h~g ~('m(' pr. ha
(Gns. af SOfler og fofWI ellcr plan I)
1976 1977 1978 1979 19W

I'abell

Hele landet.
Oeme
Jyllund

40.4
44.2
38,4

49.8
55.1
47,0

50.6
53.5
49,5

49.7
53.9
47,7

4.~.9

46.1
42,9

Antal sorter Antal forsøg

Bygsoner 65 737
Havresoner 1.1 47
V rhvedeMlrter . 9 27
Vinterbyg,;ortcr 12 60
Vmlcrh\'cdcsoncr ... 11 1J9
VllllcrrugsOrlef 2 IO
Kornarter 6

lait korn ........ 123 1026
Æncsoncr 5 4

Dcr hlt:\ afprøvel 4 kOfll'iorlcr flere end l 1979. men
alhgc"c1 blcv der i alt gennemført 124 f:crre fONØg. Af
de 1026 forsøg \af 227 dobbeJtron.og.. henhold\\l"
udell og med ~\ ampebck:.cmpcb..e og endVIdere \ ar JJ
'\on ...blanding')fon.og. RC\ultalcrnc af de cnkehe fOf'\og
findes i planlca\"!sberctnlngens tabelbilag nT. l-59.
Dc flC'51C seners resultater er opdelt l geografi ... l..e
omr!ider. I forste ræHe I de IO hmedomrader Jylland
og øerne. men IIIdenfor l.h,:-.e er de nc,tc re:-.ultatcr
dern.c... ' opdelt på pro\om ...erne I ræl..l..cf{llgcn: Sjælland.
FYIl. Lolland-J7al<.tcr. Bornholm. O ... tn lIand. V(,"-)Ijyl
land og l':ordJylland.

Kornsorter og kornarter.
I del foregående afsllu af0\ er~lgten er dyrl..ll1llgsbellll
gel..erne for I..orn I 19~O omtalt. og det fremgår hemr.
at h'''len ble\ oUlldn: end ut: fort:!!:J.elll.lc ilr Deltt: "an
undcp.loIIC" af den ftllgendc lille o\Cr\lgl O'er ud
byllels slorrclse I de !:lene..te år l den "lor"l(' sene med
bygfnr~og. Sehom forMlgellc ikh er plal:erel pJ dt:
:-.aTllme arealer år t:ftt:r år. er uel med dcl ... ton: f(lr~"g..
anlal rimeligl al ~tmmcl1llgne de opn~cde udbytter. I
label 2 ses gcnnCl1lS111lsudbyttel afde seks sarier I serie
J I bygforsogene I gcnTlcmslll1 af alle for~"gelle i hvert
af de ... id..,le fem ar.

De opnåede genncmsnllsudby"er Se" I 19~O al \.cre
\.t: ..enlligl la\lerc end i de In: foregående 5r.

For..ogsresuhalerne er I labellerne VI~I ..om I Ildhgcre
!ir m\.--d oplyslunger om udby IIcresuhatcl. sorterne..
... lrJ.l.cngde. rUImægt. lejelllbojellghed og angreb al
meldug. Mddugangrebel blt:\ Ildligen: ;wf"n <,OIU cn
bra~ler for angrebets ~I)rke varierende fra O lil IO.
....\Iede.. al O bclod lIl1el angrcb. men fr~l og med 1<)7'>
blc\ denne karal..lergl\lllng anOSI af en anden skala fra
Olil 100. og bedmnrndscns remItai angl\es llU som pc!.
gnll111c pianicdele da:kkel af meldug.
Den <'CI1C og van ...kcligc host bevirkede. al der I nogle af
for...ugene Især I byg. kunne m!l.les Cl al..~ ..pild. Delle
w.le ... ig dog al \ .cre langt !lundre end del. der blc\
kon"'alcrcl i 1')78.
Som del er onllah I del mdledende afsnll af ovc~lglen.
blt:\ der I IqgO fort:l.Jget en le"sIUranal)"C <tfJorden fra
l1:.c lell alle for...ng-..arealer. '<tIede... oglJ. \Orl.;;for~ogenc
Rl uhateme heraf er an fon I labelbtlagd .. tabellcr
"'ammen med de cnkelte fo~og~f(....ull;lIcr. I labcl 5 er
\I ... t re.. ultal('L når der I nogle af de slore sener med
bygfor...u!! er fiHctagel en opdeling efler jordl) pc.
Alle de ...mler. der er afpnwcl I land:-.forsngenc. er
alll11ddl af forædlerne eller dere:-. repnc elllalllcr. og
lld"'a:del1 er Ieverct af anmelderne. Dc Oe te af Mlnefl1e
l'r opli.lge{ pj den danske ~rhh... le 19~0. og har ....ak·tle...
formden gennem J r gennemg ct en OffiL'Ie! afpru\
nmg gennem Slalcns Plantc3\1I"forsog. En del af \Or
tcrnc er endnu Ikke færdlgafpro\'ct. men kornsofl('r.
som kun har \æret 1den offiCielle afpro\ nmg I nund';;l
el !ir. har deltaget I landsfof"ogenes afpro\/llng.

Bygsorter.
Dyg har i 1980 be... laglagt ca. 88 pet. afkornarealel. ug
med ...5 storl cl omfang. er del nalUrhgl. ;11 afrm\ Illll
gen af bygsoflcr har været megel omfallende.
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Landsforsøgene med bygsorter 1980.
Der deltog l 1980 iah 65 'iorter i afprovningen. som
fordelte sig på l3 forsøgsserier med iah 737 forsag.
Heraf er de 169 dobbeltforsog uden og med svampebe
kæmpelse og 33 var fon.og med sortsblandinger.
MålCM>rten i forsøgene med bygsorter var for 8. gang
ZItabyg.
Enkeltforsogenes resultaler findes i tabelbilagets tabel
ler I-J7 I de følgende 2 o"ersigtstabcller 3 Ol! 4 Se"

robeJ J. Lands/orsøg med bygsoner /980.

r~ultaterne af enkelte forsøgsserier. Tabel 3 indehol
der resultaterne af de 7 fon.ogsserier. hvori indgår
sorter. som er optaget på den danske sortsliste. I tabel
4 er resultaterne vist af forsogsserier med et lille antal
forsog og hVOri fortrinsvis indgår sorter. som ved
beretningen" trykning endnu Ikkc var optaget på sorts
listen. Bortset fra Sv. 73533 er sorterne eflcr plan VIII
pfi sortlliislen.

Udbytit og mtrudbylte, hkg kerne pr ha Hde landet

V"'JYJ'ir01d
'

Udbyu Holl.S)"!· Fyn LolI.· Bom· 0<m,
0.,.

Jylland hk. utI~d. Kar. r. pd.
land Falst. holm jylland land J)'11and kom< an ,--mt:klua:

i ",.ho pund

Byg, pJun 1 (I)

Anlul rOL"oOg 11 Il • , ,.
" 2' .... " 141 136 59 '" 99

Zita. 44.J 43.0 49.4 44.J 44.5 41.2 41.0 40.8 41,0 42.1 64 102 5.4 J
Vega . . 3.2 J.l 4.5 0.0 J.1 4.0 J.9 J.O 3.5 3.4 70 lal 4.3 4
Lofa ......... 1,4 0,4 O.J 5.1 - 1.0 0.2 O.J 1.6 0.7 -0.8 7J 102 6.0 J
Salka. ........ 2.2 1,4 l.J J.O 1.9 J.J 2.5 2.3 2.6 2.4 72 102 5.6 J
Guln ......... 1,8 1,2 1.1 2, l 1,6 1.1 1.1 0,1 0,0 0,5 67 102 5.0 0.8
Lami. 4,6 2,8 3,5 4,0 3.8 6.2 6.0 5.5 5,8 5,2 66 100 5.1 2
LSD 1.4 J.8 3. J J.J J.4 1.1 1.1 0.7 0,6

Byg. pJan II (2)
Antal fOT';(lg 21 ]j • " 27 17 J, 7. 125 121 " l]j "Zita. 43.7 45.9 49,1 48,2 45,5 4J.7 41,5 42,8 42.8 4J.8 66 J04 5,8 J
Tron 3.1 3.1 1,1 0.4 2.6 5.J 6.6 J.6 4.8 4.0 7J 102 5,0 4
Georgic. 3.4 3.1 2,5 1.0 J.O 2.9 J.7 1.6 2,1 2,4 66 103 5,J J
Welam 1.0 2.9 -1.1 2.0 1,4 3.4 2.5 2.0 2,6 2,2 73 104 5.5 2
Aranur 5.9 5,7 J.J 4.8 5,4 6..1 4.J 5.7 5.6 5.5 7J 108 4.0 l
Rural 4,7 2.8 2,4 1.5 J.5 4.6 J.J 4.4 4.2 4.0 67 104 5.7 0.2
LSD .... J.4 2.0 2.4 1.0 1.1 J.6 /.2 0.8 0.6

Byg pJan III (J)
Anl31 forsog 20 14 ,

" " ,. li " 115 110 50 10J 71

Zita ...... . 46.2 43,4 52.5 46.4 4S 9 J9.7 40.8 J9.7 40.0 42.\ 65 J05 5.2 4
Mirjam . .. 1,6 J.8 J,4 J.7 2.J 2.2 1.4 1.4 J.7 1.9 68 J04 4.9 J
Caja 2.7 4.8 2.J 1.5 J.J .1.7 1.5 2.2 2,j 2.8 66 J04 4.6 0.6
~er) 1.8 2.3 0,4 0,4 1.7 1.8 1.1 0,4 1.0 J.l 66 IOJ 5.0 2
Tyra 1.6 2.7 1.0 3.2 2.0 1.<~ J.l .l.J J.O 2.7 67 J02 5.1 2
Anna J.O 1.0 J.7 J.7 J.7 1.2 2.0 2.J 1.8 1.8 77 99 4.2 I
LSD J.6 J.8 J.J 1.4 J.3 J.3 0.8 0.6

Byg, plan (IV) 4
Anlal for.lIg 20 Il "' " '0 " 120 114 " 108 82

Zila. 44.4 45.6 54,1 43,1 46.J 41,2 42.9 42.1 42.0 43.6 66 103 5,5 J
Torkel 1.6 J,6 1,5 2.J J.4 J,4 O,; 1.1 J.7 1.6 72 105 5,4 J
Gunhild 0.8 J.7 . 1.8 2,4 1.4 3.2 J,2 2.9 J, I 2.5 72 101 4.9 l
Ida .1.4 4.0 0.6 7.0 3,2 4.7 J.2 4.7 4.3 3,9 67 102 5.4 l
Mandolm 1.9 2.8 0.6 J.4 1.6 4.J 1.9 0.4 2.0 1.8 75 103 4.6 0.7
Susan ........ 3.2 5.0 0.5 0.2 J.O 4.5 2.7 2.1 J.O J.O 72 104 5.4 0.7
LSD J.9 J.8 J.3 1.5 J.6 J.6 0.9 0.8
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Udb}1t~ og m~rudbytt~. hkg k~m~ pr. ha Hd~ land~t

SJæl- Bom· 1v~IJyl
k/db)'tt

11011.
Fy"

LoU.- 0<m, Øst- . Nord-
J}'lland

hk, IrAJgd, Kar, r, ",\.
land Fals!. holm jylland land jylland ke01e em vIegi, lejemd meldug

pr, ha pund

Bl~. plan (V) 5

AIII ... I for""E " " ; 8 .!J ... ... 18 3.Q 11

Zita. 43.4 44.7 46.3 41.1 43.9 4ll.6 39.6 41.7 4ll.6 42,2 65 101 5.6 l
Roslc 0.5 4.1 1.0 6.2 1.8 3.2 1.4 1.6 1.1 1.9 70 99 4.7 I
Harr} 7.1 4.6 9.1 6.8 6,7 6.8 .J.5 5.6 5.4 6.0 7l lal .J.7 0.8
Albert . 6. .J J..J 5.3 0.2 4.4 4.4 .J.6 .1.9 4.0 .t.2 71 104 4..J I
Triumph 5.1 0.9 0.4 1.9 .J . .J 2.9 2.9 4.9 .J.6 .J.5 65 105 1.9 0.9
Claudia, 4.4 2.2 6.5 1.9 .J.8 5.1 1.8 4.9 4.0 .J.9 61 lal 3.9 0,6
LSD J.7 },9 2.4 2.J 2.7 J.4 1.7 1.4

Byg. plan VI (61
Anlal foro;og Il " b b IO .!.! 4\ 41 I' 41 11

lila .. 46.6 44.4 51.8 43.8 46.7 38.6 42.2 41.2 41.2 43.9 66 104 S.9 4
Ha'lla, 4.2 8.1 6.4 5.8 5.6 2.5 1.9 4,2 .J.4 4.5 70 104 5.1 I
EllIIr. 2.9 0.0 1.7 .J.5 2.1 0.4 2.4 2.4 1.9 2.0 70 104 6.0 l
MOfla J.2 0.9 2.8 0..1 2.J 4.9 0.8 0.0 1.6 1.9 61 101 5.8 .J
Jllpller 2.3 1.9 0.4 4.1 1.2 J..J 1.6 O.J 0.1 0.6 7.J 98 6.7 I
Melody 1.7 1.4 0.6 0.2 0.5 0.5 2.7 0.9 I..J 0.9 71 102 5..1 2
LSD 1.7 J.9 1.9 J.7 2.5 2.0 1.4

Bl g. plan VII (7)

Anlal fOf"ioOg Ib ,. • 17 4b ., ,< 41 "
Zlla 44.7 43.1 54.5 45.4 46.0 42.1 4ll.2 43.4 41.4 44.7 65 104 5.0 .J
Duk!. . 6.0 6.1 4.5 5.4 5.8 6.1 .J.6 5.1 5.2 5.5 67 104 5.2 .J
Nordal I..J 2.2 2.2 .J.7 1.7 0.9 1,1 0.5 0.2 J.2 70 102 6.4 J
Maia .. 4.3 J.2 4.1 7.4 .J.6 1,4 0.6 4.4 2.8 .J ..J 72 IOJ 6..J 4
Togo 2.1 4,4 0.7 4.6 2.5 1.7 0.6 1.9 1.6 1.2 71 106 5.0 2
AI ... a 2A 3.2 J.I 9.4 2.9 0.9 1.4 1.7 0.4 1.7 64 104 4.8 6
LSD 1.9 2.6 2,4 J.J 4.J J.2 2./ /.2

I hverl labelaf'llIt med resultalcrne fra hver fo~og..,">C

fle er I u\er~te: lUlle: \I~t. hvor mange forsag der ligger
III grund for dc (lpnac:de roultalc:r liner landwel eller
pro\lI1s.0mr:1dcl Øernc cr dt:!l i fire: og områdel Jyl
lalld i lre. I højrc ~idc aftabcllcn er rcsllll<l!erlle afalh:
forM'!\ me:r Ilde landet anfon med udbylIc. ...mi
længde. hollamhk \ ægt. karakter for lejesæd og pet.
mcldugangrcb.
Undcr h\er opgNcI')C for lanc.l ...ddene e:r der med
kur\!\ an fOr! LSD-\ærdi. der udlr)"kkcr ... iUt:rhetkn
af de fundne udb;lIeforskellc. Såfremt udbytlcfon.kcl
len mellem IO 'orter er storn' end LSD-\'ærdien bel)'·
der det. al denne f(}r~kd Illa bctragl~ som sfalislisk
siHer. Hvis d(:n fundne udhyllcfor.kel mellem 10

~orler er mll/dre end LSD-værdIen, bel yder del. al
den nt: fOf">kel ikke er {igmjikant eller fik ker.
Dc storstc udbytter ble\ gennemg ende h"stet pj Lul
land-falster, og der 013 noteres lidt lavere hoslre..,ulta
ler l de Jyske omdde end p3 øerne.
Dc nC~le af ue pmvelle ~{)fler har gi\'e1 højere udbyllc
end m51c<;oflcn Zilahyg. og i nogle lilfællle er der lait:
om cndog meget store merudbyller. mcn der er og<;å
enkclte soner. som tHc har kunnet nå udbyllcl af
Zllabyg. I langl de neste Illfælde folger resultatcrnc p3
Oerne ug I J} lIand re:t nOJe hlllanden
I cl ..enere ar:.nit \ il de enkelte sOfler blive onlIalI p.
baggrund af nere år.. for'iugo;resllltatcr. hVOrt og...
rC')utatcrnc fra 1980 mdgår.
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Tobel 4 LondsJorsøg med nye bygsorler 1980

Udbylt~ og m~rudbytl~, hkg l.erne pr. ha Hele landet

Sjæl· Bom· ØsI· VestJ)1- 'lord-
~db,,,

trAJgd. HoIl. Kar f.F,. LoII.-
Ocme 1)-lland hkg pct.

land FalSL holm H'lIand hmd J)lIand k"", ,m vægt, 1<- m~1dug

pr. ha pund

Byg, pio. VlII (11-23)
Antal forsøg , I t , J II II 2 IO 6

lita. - 43.3 45.5 45.3 44.3 44.7 39.5 40.5 41.4 41.4 65 101 4.5 0.5
Europa 0.1 5.6 1.0 1.7 0.3 0.8 0.1 0.3 0,4 65 101 4,5 0.3
Claret 0.4 2.5 2.0 1.3 0.6 0,4 1,6 0.6 0.1 66 103 4.1 0.1
Birka 3.9 8.0 4.7 5.1 2.7 1.7 6.4 3.0 3.8 71 108 2,9 0.3
Jenny 0.4 8.9 5.2 3.7 0,2 2.8 0.8 0.5 1.0 67 101 3.9 0.1
Sv 73533 4,1 65 2.2 4.2 0.7 1.6 0,6 0,0 I.5 68 96 3.9 0.1
LSD ......... 1./ 1.8

Byg, plon IX (24--151
Antal forsøg l 2 l , J 2 6 10 , J 1 6
lila ...... . 48,9 47,5 37,2 - 45.3 43.3 42.6 39,1 42.4 43,S 67 106 4,4 0,8
Magnum ..... . 4,7 2,7 4,3 3.6 4.9 3.0 4.7 4.2 4,0 69 108 3.6 0.1
Harpoem 3,5 U 1,5 0.7 3.1 1.8 1.9 z.s 1.7 76 109 4,3 0,2
WW 6484 .. 0.1 3.2 6.8 0,2 3,9 1.1 1.6 3.1 1.9 71 112 3,0 0.2
Ca 11733 1,1 3.0 5.3 0.1 3,9 0.2 0.8 2.2 1.4 71 112 3.1 0.2
Ca 10504 1,5 5,4 5.0 1,8 1,1 1.0 -05 1,4 0.1 74 109 4,1 ,02
LSD ........ l,l
Byg, plon X (26-171
Antnl for~.,,1.t , l 5 , , 1.\ Il , 1J ,
lila ... 39,7 45,6 56,9 43.9 46,3 40,7 32,7 40.6 38,6 41.6 66 100 4.9 2
Ira1ll3 5.3 0,3 0,8 7.0 2.5 4.1 3.2 ,0,6 I.5 1,9 72 105 4,1 I
Jonna .. 5.2 8.1 6.0 5.2 6,5 9, l 6.0 7,6 7.5 7.1 73 102 3.9 0,4
pr 51881 . 5.2 4.7 1.8 1.3 2,8 5,9 3,4 1,2 1,7 2,1 76 102 4,2 l
WW 6543. 2.6 2.9 6.3 7.6 3,4 05 4.2 2,0 2, l 2,6 72 102 4,1 l
Sj 746534 1.8 5.5 7.4 9.4 5,9 5.0 2.1 1.6 2.6 3.9 69 98 4.2 2LSD ____ 4,0 1.9 2.3
Byg, plon XII (28-291
Antal forwg l J I 2 J .l , 1J 1J 4 Il ,
Zita .. . 44.7 43.8 49,4 - 45.1 39.9 42.0 50,6 44.7 44,9 66 105 5,9 3
SJ 746745 5,1 1.8 3.8 2.8 5.4 5,2 2.3 4.2 3.7 63 106 5,4 3
Ceri~ 4,1 5.8 4.6 5.2 5.1 0.6 6.6 4.0 4.4 64 104 5.1 2
Sv 7.1394 . 1.3 0,9 3,3 1.4 2,3 3.1 0.2 1.8 1.6 73 103 4,8 0,7
Koru ... . 5,2 8.2 2.8 5,4 5.7 0.2 6,3 3.9 45 70 105 5,4 2
Ca 9930 2,1 2,9 5.5 3.3 3.2 3,5 2.3 0.4 I.5 n 106 6.2 2
LSD. __ . 2.6
Byg, plon XIII (36--31)
Anul forwg l I 4 , , , Il 11 It 1
lila 43.9 40.8 45.7 - 42.8 46.5 41.0 JO,I 41.0 41,6 64 94 6.6 2
Abed 5887 8.7 7.1 6.4 7.3 1,1 2,4 7,7 3,1 4,5 72 95 4.1 0.3
pr 62620. 1.0 3.2 4,4 2.5 1.4 8,4 11,8 5,8 4,7 69 93 6.6 0,5
Kym 1,1 2.3 3.6 2.3 2.2 7.5 4.4 0.3 1,0 M 90 6.9 0,4
WW 6645. 7.1 l 1,8 3.7 8.6 2.9 I.J 0.7 1,0 3.5 78 94 4,4 l
LSD .. J.8
Byg. plan XI\' (32-331
Anltll fnr<.o."" I J I t , • II 11 , II ,
lila. 54,0 42.1 37.6 - 43.9 39,6 41,8 38,8 40.4 42,0 66 103 55 4
Ca 11734 0.8 5.3 3.8 3.8 1,4 0.5 2,6 0.9 2.2 70 103 5.3 05
Ca 26313 0.6 3.0 2.6 1,4 7.1 0,8 2,7 0,7 0.2 71 99 6.3 5
RPB 651.73 3.0 0,4 7.3 1.3 4.3 2.1 J.6 0,9 I.5 70 96 5.1 2
WW 6689 6.0 7.9 13.5 8.6 1.7 5,7 4.4 4,6 6,4 74 102 5.3 0,4
WW 6702 4.0 5.3 10.7 6.1 0,5 5.5 8.5 5.7 5,9 72 106 4.1 0,9
LSD ......... J,J 3.8 2.J
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Tabel 5. Byg.\·orten kemeudbYlft! pa fonkellige jordlY'
pcr /980.

P/all I - fOf"øg IR 12 36 42 14
Gn~. udb. hkg. 42.0 40,1 - 41.3 46,6 47.0

Forholdstal - gn\ udb 100
ZlIa . 97 97 94 96 95
Vcga 10.1 10.1 104 IO-! 103
Lora 96 9) 9.1 93 95
Salb 101 101 102 102 103
Gula 94 96 97 100 96
Lamt. 109 110 109 106 IOS

Plan II. for~"g 7 7 8 36 43 15
Gn"! udb. hk.g. 45.7 -14.3 42.3 45.8 49.0 49.6

h"hl,ld'\lal gn' ud!> 100
ZlIa 93 95 R9 9.1 94 94
Troll 107 102 108 102 101 101
Georgll' . 96 96 97 98 99 101
Wdalll 97 97 100 97 99 9R
AralIlIr 104 IU6 104 1U6 105 106
Rural 103 104 102 102 102 100

P/all III - for'>Og q II II .n 28 8
Om•. udb. hk.g. 41.5 41,1 41,0 41.8 46.0 45.8

I orhl1ld~tal - gn, udh 100
Zila. 98 100 95 9b 98 100
Mlrjalll 100 100 102 103 102 101
Caja 102 lUl 104 IO-! 106 103
Ner) 100 100 9S 101 100 93
T~ra 108 104 106 103 103 103
Anlla. 93 95 95 92 92 93

8ygsorternes dyrkningsegenskaber.
l;:lIld'ifor~ogellemed kornsorter har forS! og fremm~1

Iil (lpg,lve al ">:JlIllllclIlignc de for~kclligc 'iortcr~ evne lil
at glVl' Cl hOJI udbyth,', helsl hven :ir og I alle landet"!
for">kdhge egne. En ~ørH. e'lle lil al gl\e et hOJI udb)'lle
er ll;'ide ar' dlgl be~lcml. og afhængig af '-()f1en,; egen
... I...;lbt..'r I dyrl...nlllgen.
D) rklllllgsbellllgclserne I bredesle fOr'iland er afgø·
rende for det udbytte. der opnå.... Vnk ...cmedlCI. jord
bunden, er grundlaget. og der vil allld \ære ln(ere~se

for. Il\ordan de enkelte 'iorter klarer sIg p", forskellige
jordlyper. lIldiII har dcr \ed for~l)gellc", llldberclning
...Iort "cl kun \Xrel oply,!. om for-.ngcl VJf placeret på
lerjord eJler p3 s..1Ildjord. og nogen )derllgere beskn
,d...c h.u der ikk.e \~t:rd lale om. I IQ80 cr der "l()m
tIdlIgal' omlJh foretagl'l Id,Slura""ly~r ilf forscg~l'

rl'OJlcrrtl'. Bag~t I O\cr-.lglen er der gjon rede for
j(lnkrnc~ lnddcllllg p:l grundlag afdc.:re<, indhold "flcr.
~ilt. fin ...and og grovs<lml. De forskellige typer er beteg
nel med et jB·lal fra 1 III l2.
I de lirc slore forS()g~,sencrmed b)"g.-.oner er el betyde
ligt anlal fONog gennemfort p3 de cnkehe jordt) per. og
en opdelmg har kunnel forelages. Resultalet heraf ses I

tabel 5.

K~m~udbYlle. hkg pr. ha. gn5. af 6 SOrl~r

Forholdstal for d~1l enkth~ sons udbytte

Jotdbund. Jb. , 2 J , 6 7

P/all /1' for~og lJ II 9 JJ 35 16
GnS. udh. h'g.4O.1 42.4 45,7 46.3 47.2 47.9

Forhuld'I.11 gn, udh JOII

LIw. 97 98 94 95 94 96
Torkel 97 99 96 98 99 100
Gunhild 103 100 104 103 9S 100
Ida IO-! 104 10.1 104 IO-! 104
Mandolm 98 98 lUl 98 99 100
SU'ian 101 101 101 102 103 102

Fors~"gen~ resullater er her &Jort op uden m1ilcsofl
~om i dc tidligere mnta1te ft:~ultater. men i stedel
således. at udbyttegrundlagel for del cnkdtc forM~g CJ'

gennemsnil af de 6 soner. som lIldgår i forscgsplanen.
Delte m leudbyue. der for Iner sene i tabellen er
allfon o':ersl. fortæller. al der I alle ~ncr har været
opnåel hOjere udbytte l jordtyperne 6 og 7 med del hOje
lerindhold end I I og 2 med del lave lenndhold. men
forskellen er i uvri&t ikke ~ '>tor, som man m<1ske
kunne have ventet. Arsagen hcrtil må '>"gc~ i. at dcr i
...ommeren 1980 var rigelige mængder vand lil r:'!.I.hg
hed til dc !et It: Jorder. som især har behov for vand for
al give planterne gode be(lI1gd~r. Denmod har den
megen nedbor især sidst r \a:hISæM)nen uden t\1\1
gjon mange svære lerjorder mcre :tkadc cnd g<l\'1l vcd
at forhindre den ulslrækkehge adgang af lurt lil rtxby
:-.Iemel.
Dc enkellc ...orlCfl, udbyIle på de forskellige jordlyper
er an fort wm forhold!ltal. idet gcnnemSIlII'iudbyltel er
~at lil 100. Dc nesle afsonernc har i 1980 klare! ">IS hge
'il godl på lel jord som på svær jord. og kun for en~eltc

af M>rternc kan la Ilene m!i:<.k.c antyde en fOl"ikcl l
\Illhngen p di~ yderpunklcr. Det gælder f.ek., T) ra
hyg. Ruralb~g og Ironbyg. men del vil iUe \ærc
rigtigt på delle grundlag at fa~t:-.lå nogen 'ilkker for... k.cl.
For al kUllllC drage SIkre slutnlllgcr om disse forhold,
cr del nudvcndigl <lI gennemføre Itgnende undeN)gcl
~r over en nerårig periode under forskellige khmabc
lIllgeiser

Som det fremgar af labellerne .l og 4. forelagt..... der l
l<lnd.<.furMlgelH: ad ...k.ilhge m~llIlger og bednmmcl ...cr.
men i forhinliebe med den oniclcllc afpmvlllng, fur
godkclldcbc og oplageIse på :-.ortslislen. bli\'cr der
dC~lldcn furclaget mll.linger og bedømmelser af endnu
nere cgen~kabcr. Rf,....,ultalerne bh\er 1l\t:r1 3r offl.'l1l·
hggjon l sonshslen "Sorter af landbrug..plal1lcrll
I label 6linde'i målmger og \'ærdllal. som er hen let fra
...urr...li ... ten for nogle af de egenskaber. der lUe er
bedoml i land ..;for:-.ugene.

Kemeudb)tl~, hkg pr ha. gns. af 6 SOrler.
ForhoktSlaJ for den enkelte sorts udbytte.

I 2 346 7Jordbund. Jb.
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Tabel 6. Egenskaber hos bygsorlerne.
Ifolge sonshste 1980 udarbejdet af SlatenS Plantea,lsforsog

Vzrdlw fort)

Forholds- modslandsdygtlghed mod Grundlag
tal for mod· kerne-

protein- fo,
halm- ningstid- stør- nedknækning I b havre- meldugre-

lighed ",I.. Indhold ,g- nogen- nematod-udbytte .r .ks I .r SI>! I ruSl bmnd ,,"" sislenst t)

Zita . ..
Tron
Vega .
Aramir
Lamt .
Welam .
Georgie .
Tyra .
Mirjam .
Rupal
Duls.
Nery
Gula
Salka.
Alva
Lora
MaIa . .
Emir ... _....
'ordal

Mona .
Triumph .
Claudia . .
Harry
Albert ... .
Gunhild
Torkel
Anna
Ida .
Mandolin
Susan .
Rosie
Havila ...
Jupltcr
Melody .
Togo .
Europa
Claret
Birka
Jenny
Caja

100
116
III
109
IOl
113
96

109
100
114
108
102
112
106
97

116
116
112
118
88
93
87

103
118
127
113
117
90

128
120
110
122
122
118
III
110
114
117
120
114

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6"2
7
7
7
7
6'';
612

7
7
8
7
7
7
7
7
7
6
8
6'1>
7
6
7
6',
7
7
7
7
6'1>
7
7

6
6
6~

7
6'1>
6'';
7
8
7
l
7"2
7
6"2
8
6"2
6'';
6
6
7~

7"2
6
6'~

8~

7"2
8"2
7
6
7!I.!
6Y2
8
6
7',
6
7
7
8
7
7",
7 !I.!
7

6
l'';
l'n
6
6
6'~

l"2
6
6
6
l'n
6
6
6
l
6
6',
6'.,
l"2
6',
6
l
l
6
6
6
6
6
6
6
6
6
51":2
6
6
l'n
6
l !I.!
6
8

m
7'n
7
l
7
7'~

6
l~

7"2
7'"
8
7~

7~

7
7"2
7
7',
6!1.!
71~

7
6
8
7 !I.!
7"2
7

7""7'n
7
6

7""
7!I.!
l'~

7
7"2
7
6
7',
7""
7
6~

8
8
8
9
8
8
8
8
8
8
7
8~

7~

6~

8
8

7'"
7 ',;
8
7 1"'i

8
8

8'n
8
8
8'n
7'n
8'';
9

8""
8
11,'2

9
8
8
8'';
9
9
8'n

7
7
7
7
6"2l..,
7
7
7
l

6""
7
l
7
7
7

7'"
7',
l'n
4'~

7'1>
7
6'';
6'n
7

6""
7
l
7
7
76..,
6',
6\2
6h
8
7
8
l"2
6'n

7~

7""
8
6
8
7
7\2
7
8
7\1>
6
7'n
9
8
8
7\2
8
9
7
7
7
7\2
7"2
7\'2
7
7\'2
7\'2
9
7lh
7"2
7\'2
7'~

7\2
7\0
7~

7
7
7\'2
6
7\'2

1+"

1+ "
1+"

I
1+"

I
I

I + "

I ...... II

La
Ao
La

Ar IV
La
MC

La+IV
AI
La
R
Ly
La

Ar+W
La
La
La
La
Ar
Ly

MC,
La+W

MC+W
MC+W
Al+W

MC
Ar+La
MC+IV

La+LG+W
Ar+La
Ar+La
La+IV
La+Sp
Ar-W

MC
Ar+W
La+Ly

MC
R

AI I La

t) O=~l1t moden. lille kemeslOrrcl~. 13~1 protcinmdhold. in
gcn resistens mod nedknækning af als og Slnt mod negcn
br.md og mud b~ gru.q

10 - tidlig moden. stor ~crneslorrcl!>(. hOJt protcimndbold. god
resistens mod nedknlt'luung af aks og SIrA. mod nogen
brdnd og mtxJ b~ gru..'1

tt) Al AI~crian. Ar
MC \Ionte ChnslO.
I) 1.}'3Ilpur_ '"
lG Long Glum~

Arabische,
R Rupee.

"'r:thensteph3n.

la Lae~1gatum.

Sp Spontaneum
., = uk~dt kilde.

Udbyu{'( af halm er 'vcJct l noglc af statens forsog. og
resultatet ses l den ydersle talkolonne ul venstrc.
t-1almudbyUet af Zita er sat til 100. og langt de fleste af
de prøvede ::.orter har givet h"jere udby tie end Zita.
Nogle. is..-.::r dc nyc sorter, cr meget halmrige.
De midterste kolonner i tabellen mdeholder ~'ærdlfal
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for fOl'\kellige egenskaber. Værdltallenc må Ikke sam·
menliglll..."S med f.ek~. de karakterer. ~rn i landsforso
genc er givet for iejcsa.'(j og hvor tallet IO udtrykker det
negativc - d.v.s. ll1C~t i leje. Et højt værdilal i statens
forliog betyder ahid. al sorten besiddcr den pågæl
dende egen-.kab i \IOr Ud\lræknlll[!.. Et hojt ...ærdital



Tubel 7. SI'umpebekæmpelse I bygsom'r.

~Iore \enr:r I lil VII bb "'un en del af forscgenr:
genncmførl dobbelt. mens forsogene I de små sener
bicvanlagt og gennemfor1. ~!lledes al halvdelelI Ik"e
blev behandlet og halvdelen 'iprojtel lo gallge- mcd
Baylctoll Illod meldug og andre svamp<......ygdommr:,
Da angrebene- af meldug var megel beskedne. og da der
de~udcn Ikke er sl"'re forskelle I resultalerne fra Oerne
og fra jylland. er de resullater. 'lom finde-. l talx17 rra
alle fOf\og i de enkellc fOf\\'g~planer.

Udb)'tIf'. hkg. Mer·
% meldug pr hl udb)·llt

uden med uden med for
svampe- \am~ n-ampe- S\'llJT\pe- sumpe-

be- beo be- beo be,
kæmp kæmp- kæmp- kæmp- kæmp-
dse e1se e1se el~ e1~

for tn1~t)rkc "arer ...åledt.... 111 en 13\' brakler for
lejr: æd.
MIdI l labeJlen findes v;:erdjtal for I/edklt({'kn!ng afa/...\
og af stra. og der ses at va:n: nogen fOf ... kel i den
bednllllllel~. "'Olll er gi\el voo den officielle afprO\
mng Med mellemrum bh\ er der &J0rl notater om
akrspl/d ved hO'iI af forsogene. Del \ar sålede<; IlIfældel
I 1978. og Igr:1l I 1980 har for'Jog"lederne opgjort
ak<.afknækningcn. eflcr al forsogene var hO~lel I de
fem r,'rsle fors"g~~cnerer der ~lllede!> fordaget optæl
linger i 15-20 for"'"g i hver ...crir:. Gennenl\lllhre::.ulta
tet for målcsortcll a næsten ens l dc fire forsogssener.
og efter korre"'tloner. s.åJedt' al tallene "'an ...ammen
ligne.... \ar ...urtCflh...... r:ckkef"lge ..om næ\ ni neden
for
1101ff,l'nde SOrl('f mr akssplldl'l I hhg hertlt' pr. ha:

Und"r 1.0: RlIp:t1. Torkel. Mandolm. Welam.
1.0 - 1,4: Nery. Lami. Susan, Vega, Lofa. Albert.

MIfP"1. Tyra. Zila. GunhIld. Ida, Salka.
1.5 - 1.9: Tnm, Anna. Gt"orgie. Caja.
l,J Gula
J,6 Aranllr.

I gennemslllt :tf forsogene var der ikke tale om et S10rl
og meget tabgivende akssplId, men l enkelte forsog har
der I nogle tilf,d<.it: været noteret et meget ~Iort tab.
Ved den tilsvarende opgord'æ i 1978 placercdc ~ortell

A ramlr sig ogs~ dårligere end de ovrige sorter.
Tallene for moc/ningw"dJlghed afslorer. al langl de
nesle sorter er mlddeltidligr:. men at der dog er el par
en"'ehe tldlige og IJdt nere slldlg.e 'tOner. Tallcll!: for de
øvrige egenskaber, som er næ ... nt, afslorer hgeledc:"i en
del for'5kellc mellcm de cnJ...elte sorter, og S:lnllllen med
resuhalernc fra lambfor"'I'gclIe er disse oplysninger el
godt grundlag, n:\r 'iOrtwalgel ...kal IndTes

I den næstyderste kolonne er anført. h\"il"c ...orler. der
er rl!.Hslenle mod hal'f('t/emaloder, Seks M>rler har
rCSI'ltcns mod nematodrace J og II og SF sorter er kun
re<;l~tenle mod ncmawdracc I.

Plan I (8-9)
Amal fOf'S"8

Lita
Vega
Lofa
Salka
Gllla
Laml
Gns. 6 SOrler
LSD

Plan Il 00-11>
Ania! for,,'g

ZIta
Tron
Gcorglc
Welam
Aram!r
Rural
Gn.... 6 ...orla
LSD

l
l
l
l

0.4
0.7
0.9

"l
l

0.6
0.4
0.4
0.1
0.6

Il

0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.2
0.2

"
0.1
0.1
0.1

O
0.1

O
0.1

"
43.6
46.4
41.7
45,6
4J,7
49.1
45.1

/.8

20

42,2
44,7
44.2
4J.6
47.7
45.2
44.6

/.8

J8

45.6
49,7
44,7
48.1
46,2
52,6
47.8

1.8

20

44.9
47.5
47,9
46.8
50.7
48.7
47.7

/.8

J8

2.0
3.3
J,O
2.5
2.5
J.5
2.7
0,7

,o
2.7
2.R
.1.7
3,2
J.O
J.5
2.9
0.7

Yderl;;t Id højre er dr:l for hver ~ort angivet. hvilket
grundlag den har llld bygget fur rf'.H.\tl!fl.\ mrxlmeldllg
.',,·umpi'. De forskellige reslstcnM'r er anf"rl "'0111 bog
sla\ "'oder. men I fodnolen er namene anf"rt. Del
fremg. r. at der øplrtt.."<ler 9 for ...kdhge resl"iensgrund
lag I de soner....om i ojcbhUet er på mar"'edel. og
yderllgcre må det bemærkes, al der i 9 af Mlrterne
finde:... IO resi:-.tcll:...grundlag og i l :tf sorterne cndog trc.
Lat"'igatum er rc..i"lcn... kildc i de 15 af de 40 sorlcr. I de
nærmest forcg. ende år har ...orler med denne re"lstcns
\1~ret s et på den o\'er\cJcndc dd af b) garcalcl. men I
1980 har der været en spredlllng TllL-d 'llmre all\clldelse
af 'lorter med .Inden resistens.
I tabellerne ,1 og 4 er mddugangrebel l byg...onerne i
1980 allfon. Gr:ncrelt \ar der tale om meget svage
i.lllgreb. svagere end i 1979. Ellkelle sorter. f.eks. Ru
pal. ~klller sig ligesom de lidltgcre år ud lIle-d meget
'i\uge angreb af meldug. d.\.~. en ~rdde.. effektiv
rC'I'llcn'l.
Der blev i alle \Cnerne med bHforsog gennemforl
dobbeJrjorsog IIdcn og med \l'umpebeJ..æmpdst, I de

Plan III 02-13)
1\11Ial forsøg IO

Zita 2
Mirjam 2
Caja 0.2
Nery 2
T)'n.t 0.7
Anna O,)

Gns. 6 "'Ofler I
LSD

Plan IV (14-15)
Anlal for;Ill 14

Lila 0,9
Torkel Q,5
Gunhild 0.2
Ida 0,4
M.lIldolin 0,2
Susan 0,2
Gns. 6 "Crter 0.4
LSD

IO

0.1
0.2
0.1
0,2
0.2
0.1
0.1

"0.1
0.1

O
O

0.1
O

0.1

"42.2
44.6
44.1
4J.5
44.8
J9.4
43.1

/.5

J1

45,7
45.7
46.6
49,5
45.J
47.2
46.7
2./

"
44.2
47.0
46,
46,2
47.1
42.6
45.7

1.7

17

4i,2
49.J
52.5
52,6
49.6
50.8
50.6
2,0

"
2.0
2.4
2.7
2.7
2.J
J,2
2.6
0.5

J1

2.5
J,6
5,9

J.1
4,J
J.6
.1.9
J.!
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UdbYlIt, hkg. Mtr- UdbyIle. hkg. Mer-
~ meldug pr. ha udb)'lIe % meldug pr. ha udbytte

uden m«l ,dOD m«l foe odOD m«I odOD m«l fo.
svam~- sumpe- svampe- svampe- s\ampe. svampe- sV&mpt'- svampe· S\'Ampe- S\I'&mpe-

be- b<. be- be- b<- be- be· 1» be- be-
kæmp kæmp- kæmp- kæmp- kæmp- kæmp kæmp- kæmp- kæmp- kæmp-
d" ol" ,b< d" d" d" ,b< ,b< ,\" ,b<

Plan V (16-\7) Plan X (26-27)
Antal fON'lg 11 11 I' I' IS '\nlill fClNlg 7 IO JO IO

Zita 2 0.4 4H 45.0 1.6 lita 2 0.3 39.1 41.8 3.7
RO'le I 0.2 40.3 43.2 2.9 Irama 0.9 0.3 41.6 45.5 3.9
Harl} 0.8 0.2 49.2 52.2 3.0 Jonna 0.2 O 46.5 49.6 3,1
Alben 1 0.3 47.2 48.9 1.7 pr 5181 I 0.5 O 42.1 46.0 3.9
Triumph 0.5 O 46.7 48.7 2.0 ww 6543 0.9 0.4 41.9 45.7 3.8
Claudia 0.4 O 47.0 49.2 2,2 SJ 746534 2 0.5 42.6 46.8 4.2
Ons. 6 sortcr 1 0.2 45.5 48.0 2.5 Gn~, 6 sortcr 1 0.3 42.3 46.0 3.7
LSD 1,4 1.0 0.8 LSD 1,7 2.6 1.6

Plan VI (18-191 Plan XII (28-29)
Anlal forwg II II Il Il J2 Antal for..og 7 11 11 11

Zita 3 O 43.6 46..1 2.7 Zila 1 O 44.5 46.0 1.5
Iluvtla 1 O 48.3 50.6 2.3 SJ 746745 2 O 48.0 51.0 3.0
EmIr 1 0.1 42.0 44.6 1.6 Cense I O 49.0 51.9 2.9
Mona 2 0.1 41.8 43,7 1.9 S, 7.1394 0.3 O 46.0 49.2 3.2
Jupiter 1 0. .1 43.2 47..1 4.1 Koru 0.2 O 49.5 51.9 2,4
Mdody 1 O 43,0 45.4 2,4 Ca 9930 0.2 O 45.6 48.1 2,5
Gn,,;. 6 "Mter 2 0.1 43.7 46,.1 2.6 GIlS. 6 sorter 0.8 O 47.0 49,7 2.7
LSD 2.5 1.6 1.5 LSD J,O 2.8 2.0

Plan VII (20-21) Plan XIII (30-31)
Antal fOn.'lg J2 J2 16 \O \O Antal fM">4lg S 7

ZlIa 2 0,.1 43,4 45.8 2.4 lilu 0.5 0.2 40,0 42.1 2,1
Duk:-. 0.9 O,) 48.9 52,1 ),2 Abcd 5887 0,1 O 4),9 49,2 5,3
Nordal I 0.4 42,8 44.8 2.0 pr 62620 0.4 0,2 45,0 50.1 5.1
Maia 2 O.) 40,2 44.0 ),8 K)'lll 0.3 0.2 )7,9 4l..1 3.4
Togo 0.7 0,2 45.6 48.5 2,9 WW 6645 0.2 0.1 42,7 47.3 4,6
Alva 2 0.2 46.5 50.2 3.7 OnlJ. 5 'lOrter 0..1 0.1 41.5 45,9 4.4
Ons. 6 sorter O.) 44.6 47.6 3.0 LSD 2,0
LSD 2.0 2./ 0.9

PI.n XIV (32--331
PI.n VIII (22-23) Anlal fON'g • • 8 8 8

Anlal fOf"\.Og • • IO IO IO Zita 2 0.2 41.3 44,8 3.5
Zlla 0.5 0.1 42.1 44.1 2.0 Ca 11734 0.6 0.2 44.0 46,9 2.9
Europa 0,3 0.1 42.0 44.4 2.4 Ca 16313 0.9 0.2 42.7 46.5 .1.8
Claret 0,2 0.1 41.9 45.2 3.3 RpB 65773 0,7 0,2 42.0 45.7 3.7
Birka O.) 0.1 45.5 47,7 2.2 WW 6689 0.5 0.2 46,6 48,5 1,9
Jenny 0.1 O 42.4 45.1 2.7 \\'W 6702 0,9 0.2 46.0 48.3 2,3
S, 7)5.1) 0.1 O 43.1 45.2 2.1 GIlS_ 6 'tOrter I 0.2 43.7 46.8 3.1
Gn"i. 6 "iOner 0.3 0.1 42.9 45.3 2..1 LSD 2.6 2.4 0.9
LSD 1.8 1./ 0.6

PI.n IX (24-25)
AnIlII fors,,!! • • IO IO IO

Zlla 0.8 0.6 43.5 46.6 3.1
Magnum 0.2 0.2 47.5 49.3 1.8
Harpo(>n 0.2 0.1 45.2 47,9 2,7
W\V 6484 0.2 0.1 45.4 48.6 3,1
Ca 117)3 0.2 0.1 44.9 47.4 2,5
Ca 10504 0.2 0.2 43.6 46,9 3,3
Ons. 6 soner 0.3 0.2 45.0 47.8 1.8
LSD 2./ 0,7
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I de Io talkolOllller Id \cn~lrc er anfør!. hvor meget af
de gnume pia/Hedde l gellllem... nll af forscgene har
værel angrebet af mddug 1 ncnholdlO\ J" den u'pmjledc
og Iden "'pwjledl' afdeling. I de nel.,le ...ammeniigningcr
er der mali en \lr"nlllf': af ...pmjlllmgcn. Idet de svage
mcldugangreb er yderligere reduceret ~Idl l labellen
er allfurt de udby"l'f. \Om er opn<'iel udcn og med IO

~pmjlnlllgcr med Ua~ 1tl01l I alle 11Ifælde er der lale
om merudb~ Iler af "'Imrcl ...ewrdcnen ca 3.0 hkg_ h"ll
"et er mere. end del "unne for\e/Ilel., på grundlag af
angreb\prOCCllUfIIC for meldug. Der \.;an noteres for·
skel/(> fra \Of! III ...orl. men l Intet !llf.dde I..an hClJc
merudh) Iler forkhtr<.... med. al "raflige rnddugangreb
er redm.:eret. og der ('f l"l..e gl .. el ... upplcrende OpIYSlllll
ger. ...om kan gl\e ell udlUmmcndc for"lanng. Der c=r
sAledel., "UII I gan..."c cn"elte fOf<Jog foretag.et oplællm
ger eller &lort nOlater om angreb af andre ~"'ampes~g

domme \Om f.eb. RhYIl(;o...porium eller bladpletsyge
(Hdmmitlo...ponum). der lla",'de gode ...nulle- og ud\'ik
'mg...bcllngel~r I den \ade I.,ommcr. Idel ~mllslofl'e(

spredt'" med regndratx'r fr" blad 111 hlad
En u"nlloml"l.. .. urdcnng af en ".. ampchcl..æmpclse mi.'!.
kon"ludcre. al merudhyller. "Om har en \ærdt på mere
end ca. 300 kr. pr ha. har kunnet betale for en
spmJtll111g IO gange med Bayleton.

Disse re,·ullaler gil'er ikke baggrund Jur ge"erelt ul
unbejale to sprøjwinger med HumpebekæmpendC' mid
ler 'nwl dr. Det er i tidltgerl' Qrf jorsog jaslsloel, at tiet
betaler sig at bekæmpe iHt' U!t.'fH' kraftIge. men ogsa
moderate meldugo"greb. 0.1: arNS jorsøgsresultater llll

dastreger ylit'rltgere. al der er god grund til nUji! al
holde oje med. om da jorekommer angreb aj undre
hlods~·Qmpe. og sdjn'ml del ('r Ii/fidde( al jarl'tage dt,,,
jornodne bt>J..æmpt'!.\r!.

Oversigt over flere års sortsforsøg i byg.
Del \II næsten altid .. ære for "orl\lgtet I .. algel "lf
b) g~ort at lægge ...ærltg lOlUr v:cgt pli ct års for50gsre~ul·

lal. Dyrknmg~\"ærdien og dyrknlllgsslkkerheden for
sorter kan I..un afspejles gennem nere år-. for-.og I
landets for..lelltge egne, I tabellerne 8 og 9 er sådanne
re... ultater "1\1 Tabel 8 mdcholdcr forholdslal for '>Or
ternes kerneudb) Ile I landets for... lelltge egne lincrt af
de seneste 5 år. Kerneudbyltet af rn!ilt.....orten Zllabyg.
er i hver ~mlllcllliglling "al lil 100.

Tabt'! 8 Ol'i!r\igf Ol'('r flere års/orsøg med bygsorrer Forlwldl'lol jor J..emil/u/bYUl!

Østjylland Vestj~'lIand NordJylland
Son 19761 77 l 781 791 76[77[78[79[ 76[771 78 1 79 1 8080 80

lita 100 100 100 100 IUO lUO lUO lUO lUO lUO 100 100 100 100 100
Tron 100 lU6 IU6 112 109 lal 116 100 104 99 lU8
Vcga 96 lU) lU5 104 110 90 102 108 102 110 96 103 lU5 lUl lU7
Aranllf 1m IO) 97 106 114 101 104 95 lUl 110 100 lUl 96 98 11.1
Lanll 97 100 IO) 104 115 97 98 109 105 115 98 100 105 101 11.1
\Vdam 100 105 105 105 lU8 lUO 105 103 106 106 96 102 10.1 lal 105
Gem!;,,; lal 105 103 105 107 100 105 102 10.1 10-1 98 IOJ IlH 100 104
Tyra 99 IU2 10M 104 107 100 105 11.1 106 10X 97 9S 104 106 lU8
MIrjam 100 lUl 106 104 106 95 99 10.1 10.1 IO) 96 "9 IU5 104 104
Rupal 100 100 100 10.1 III 101 102 10.1 10.1 IU8 99 101 103 99 110
Dukl., 96 100 105 1m 11-1 95 104 IO) "J 05 100 106 106 112
:-';er~ 9 lal 104 102 105 99 00 105 102 10.1 96 00 107 104 101
Gula 106 102 101 lUl 103 9" 10.1 96 IO:! 07 101 10.1 lal 101 I()()
Sal"" 99 10-1 99 99 108 99 101 98 09 106 100 IOS 100 99 106
Aha IOJ 1U2 94 102 98 100 89 101 101 9-1 'l6
Lofa 99 9" IUO 08 100 98 9 97 97 lal 99 9X 96 96 06
Maia 95 00 101 97 97 Q2 94 96 95 96 99 96 100 OU
Enur 9' 95 96 101 99 96 95 95 99 94 98 96 96 97 94

ordal 95 9S 95 97 102 92 100 9.1 82 97 101 95 100 99
Mona 9h 92 S7 9.1 S7 lUO 96 95 97 98 98 97 99 97 100
Triumph 9J 97 106 107 95 97 107 107 94 98 102 112
ClaudIa 96 107 105 113 100 105 101 105 9.1 99 101 112
Harr~ 100 109 111 102 113 1U9 98 104 11.1
Albt=n 109 III lU8 IU9 103 IU9
Gunhild 110 108 108 107 109 107
Torkel 109 108 lU 101 101 103
Anna 104 97 100 95 98 95
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l Sjælland Fy" Hele landet
Son

1 1976 1 77 I 78 I 79 1 80 76177178179180 761771781791 80

lila 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Tron 105 103 108 107 107 114 108 112 107 103 104 107 104 109
Vega 98 106 109 107 107 100 108 107 108 107 97 104 107 104 108
Aramlf 104 104 103 105 114 104 109 108 118 112 102 104 99 104 113
Laml 100 102 102 105 110 101 104 104 106 107 99 101 105 104 112
Welam 101 104 105 104 102 98 107 III 118 106 99 104 105 105 105
Georgic 99 107 105 102 108 105 110 108 105 107 100 106 104 103 105
Tyra 101 <J<l 107 94 103 99 104 107 104 106 99 102 108 102 106
Mirjam 98 104 108 107 103 100 104 106 105 109 98 101 105 105 105
Rupal 100 100 102 99 III 104 102 102 114 106 101 101 102 102 109
Duks 97 100 106 102 113 92 101 101 97 114 95 100 105 102 112

eT) 101 103 104 106 104 99 102 104 108 105 99 101 105 104 103
Gula 104 103 103 102 104 103 112 106 113 103 103 104 101 103 101
Salka 102 105 106 102 105 97 106 101 100 103 100 105 101 99 106
Alva 100 106 108 98 105 105 101 93 107 98 103 103 95 104
Lofa 100 101 106 101 97 105 104 105 102 101 100 100 101 98 98
Maia 97 101 104 101 90 100 101 105 95 97 97 100 101 99 93
Emir 100 98 100 101 94 99 98 103 105 100 98 97 98 101 95
NordaJ 94 98 98 95 97 91 98 93 91 95 95 98 96 95 97
Mona 100 91 82 85 93 103 94 87 102 98 99 94 90 93 96
Triumph 95 96 107 112 103 103 125 102 104 96 98 108 108
Claudia 93 104 113 110 107 118 105 96 103 109 109
Harry 103 105 III 116 102 120 110 102 100 102 III 114
Albert 114 115 103 110 III 110
Gunhild 114 102 108 III 113 106
Torkel 103 [06 104 1[2 108 102 103 109 104
Anna 112 94 102 107 106 96

Grllnd/og('! for hl'ert lal j denne rabel er. ar den prol'ede
sort hor de/roget i ",/"ds! 5 forsog i del pbgældende år
og omrode. Hvor der I tabelJen er anfort en sIreg. har
dette ikke været tilfældet. Denne label giver en god
mulighed for al vurdere de enkelte sorters stabilitet
med hensyn til at give ct højt udbytte år efter år l

afproVIl iIlgsperiodcn.
J tabel 9 er gi\ct en o\crsigl over resuilatct af M>rternes
placenng l gennem~nlt af de sidste:; års fOl1>og. AI/e
sorter. som er omtalt i denne label. har i h\'en af
forsogsbrene dellaget i mindst 20 forsøg ialI, forde"
med mindst IO forsøg i Jylland og JO forsøg plI Øerne
Jnwt ar i 5 tJrs perioden. Det er ~Iede'\ et meget
omfattende forsogsmalenale. der ligger til grund for
denne o\-ef';iglStabel. Tyve sorter har deltaget I 5 r. en
son 14 år. en son i 3 år og fem soner I 2 år.
Sonerne er i tabellen opført i rækkefølge efter merud·
byttets størrelse o\'crfor målesonen. Til vt:IISlre i label
len er sonernes lejesædkarakterer og strålængder \i.st
sammenlignet med de tilsvarende for m lesorten Zila
byg. f tabellens midterste talkolonner ses udbyncresul
tatet for hele landt:t. og l højre side af tabellen findes
udbyttesammenlignmgeme opdelt l jyske forsog og
forsøg på øerne. De opnåede merudbyller er gennem
g. ende I'ot"rre på Oerne end l jylland. hvilkct er el
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udtryk for, at mål~rlen Zitabyg har klaret sig dårli·
gere i øernes område end i del jyo;ke.

Omtale af de enkelte bygsorter.
DeretIlingen om bygforsogene skal I det falgende af
sluttes med en kort omtale af de enkelte soner, som er
opfort i tabel 9. Karakteristikken gives på grundlag af
de resuhaTcr, som er opnået i landsforsogene og i
Slatens Planle3vlsforsog. Den kan iUe være helt ud
tummende. men den kan af læseren suppleres med
oplysninger fra de foregående tabeller.

Omrale af 10 sorter. som har de/togel i landsforsøg
/976-80.

Zitab)'G fra Pajbjergfondens forædhngs\'irksomhed
har I 1980 været m' loort for 8. gang. Zitabyg har i
sammenlignmg med de mange sorter. den har væreT
afpro...et sammen med. givet et knapt midddhojt ud·
b) Ile.
ZlIabyg er \Il\\trået og konslr et. Den har rCI små
kerner med la\ rum\'ægt. og den er middel tid hg.
ZlIabyg er reslstenl mod havrenematodrace I og race
II.



Tabel 9 O\'ersigt over sorHjorsøg i byg

Hde landel Jylland Øem,

Ania! Kar. for Slr!længde Udb. og merudb. Udb. og merudb. Udb. og merudb.
!r i "- 'm hkg. kerne pr. ha hkg. kerne pr. ha hkg. kerne pr. ha

Son forsøg
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~ e ;;; e æ::1 '- ::1 ::1 o. ::1 '- ::1 o.

Zila 100 100 100
Tron 76·80 3.7 3.1 66 7J 48.0 2.5 105 46.9 1.9 104 49.7 3.2 106
Vega 76·80 3.1 2.3 66 70 46.5 1.9 104 44.1\, J..J 103 49.4 2.8 106
Aramir 76-80 3.4 2.0 66 71 46.6 1.9 104 45.2 1,2 103 49.3 3.4 107
Lami 76·80 3.0 3.1 66 66 46.1 1.8 104 44.6 1.7 104 49.1 2.0 104
Welam 76·80 3.6 3.4 66 71 46.9 1,7 104 44.8 J.3 10.1 49,8 2,4 105
Georgic 76·80 .1.5 3.0 66 65 47.1 1.7 104 45.7 J..J 10.1 49.5 2,5 105
Tyra 76-80 3.0 3.6 66 67 45.2 1.6 104 -1-2.9 1.8 104 49.7 J.2 102
Mirjam 76-80 3.2 3.0 66 68 46.0 J..J 103 44.0 0.8 102 49.7 2.2 104
Rupal 76·80 3.4 3.5 66 66 46.6 J.3 103 45,2 J.2 103 49.3 1.6 IU3
Dub 76·80 3,1 3.6 65 67 47.0 1,3 10.1 44.8 J.3 103 49.4 J.3 103
Ner)' 76·80 3.0 2.9 66 66 45.2 1,1 102 42.9 0.7 102 49,7 1.8 104
Gula 76-80 3.3 2,8 66 68 46.7 1.1 102 45.3 0.5 101 49.3 2.2 104
Salka 76·80 3,0 3,5 66 72 46,1 0.9 102 44.6 0.6 101 49.1 1.4 103
Alva 76·80 3.5 3.2 66 65 46.5 0,3 101 44.0 0.8 98 49,1 1.2 102
lofa 76·80 3.Q 4.1 66 72 46.1 -0.2 100 44.6 0.9 98 49.1 J.2 102
Maia 76·80 3.0 4.2 65 72 46.9 -0.9 98 44.6 ~1.5 97 49.4 0.2 100
Emir 76·80 ).2 ).2 65 68 46.3 1.0 98 44.4 1.5 97 49.2 0.1 100
Nordal 76-80 3.U 4.5 65 70 46,9 1.8 96 44.6 . 1.4 97 49.4 2.1 96
Mona 76·80 3.2 3.3 65 62 46.5 2.8 94 44,7 2,0 96 49.1 .3.9 92

Triurnph 77·80 J.4 1.7 65 64 47.1 1,1 102 44.9 0.5 101 49,6 1,8 104

Claudia 78·80 3.6 2.6 66 62 46.3 3.2 107 44.2 2.1 105 48,5 4.4 109

Harry 79·80 4.J 2.9 69 76 45.1 5.6 112 42.3 4.6 111 48.0 6.6 114
Albert 79·80 4.1 3.6 69 75 46,3 5.0 111 45.8 3.6 108 46.8 6.6 114
Gunhild 79·80 4.1 4.2 70 76 47,U 4.5 110 46,5 3,9 108 48.0 5.1 111
Torkel 79·80 3.9 4.1 70 75 45.4 3.0 107 43,0 3.0 107 49.7 3.0 106
Anna 79·80 .1.9 .l.4 69 81 46.3 0.6 101 45,5 0,8 98 47.8 2,4 105

Tronb}'g fra Landbrugd~ Kornforædling har i gen
nemsnit af 5 års forsøg givcl 2.5 hkg kerne eller 5 pc\.
Inere end Zitabyg. I de jyske forsøg var mcrudbYllct
1.9 hkg og i Øernes forsøg 3,2 hkg kerne.
Tronbyg er middeltidlig. Den har et rel langt strå med
god slråMyrke. Den har ret små kerner med ret lav
rumvægt.

Vegabn~ fra Abcd Planteavl~slalion gav i gcnnem~nit
af de seneste 5 år J.9 hkg kerne dIer 4 pc\. mere end
målesorten. Vegabyg har ell bedre placering i Øernes
forsøg end i de jyske ron;~'g.

Vegab)'g er ligesom de foregående midddlidlig.
Selvom dens strå er rel langt. har det en rel god
slråsl)'rkc. Den har middelslOre kerner med god rum
vægl.

Aramirby~ fra Cebeco i Holland har i gennemsnit af 5
år ligeledes givel 1,9 hkg kerne i merudbyllc, og dens
resultat var væsenlligt bedre på Øerne end i Jylland.
Afamirbyg er middeltidlig. og den har rct langt strll
med en særdeles god si råstyrke. Under vi.s~c forhold
har sorten en tiltx;ljelig lil afknækning af aks. hvilket
især kom lil udtryk i 1978. Kernerne er middelstore
med høj rumvægt.

Lamib}'l-: fra Landbrugel:-. Kornforædling har i gen
nemsnit afllrcne 1976-80 givet 1,8 hkg eller 4 pct. mere
end målcsortcn Zitabyg. Sorten har samme godc place
ring i Jylland og på øerne.
Lamibyg er middeltIdlig. Den er kortstrået og har ret
god stråstyrke. Dens busklling~evne er over middel.
Kernerne er midde!<;tore med ret lav rumvægt.
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Welamb}'g kommer fra Welbull i S,,·erige. og SOrten har
i gennemsnII af S år gi"'~1 1.7 hkg kerne Illere end
Zitabyg. Den~ resultater var især gode i 78 og 79.
hvilkel har me(h·iri..et til. at sorten I ojeblikke! er den
mest an...endte.
Welambyg er middeltidlig. Stråel er middellangt med
god stråslyrke, og dens kerner er middelslore med ret
god rumvægt. Sorten er rcsislcnl mod l1cmalOdrace
I.

Goorgiebyg fm ROlhwell I England har ligeledes I

gennemsnit af forsogene 1976-80 ghet 1.7 hkg kerne
over m.1l.lesorten. Ligesom Welambyg har wrten en lidt
bedre stilling på Øerne end i J)lIand.
Georglebyg er middeltidlig. Den har kort og sUfl ~lnl

og kernerne er middelstore med god rumvægt.

Tyrabyg fra Pajbjergfonden har I de år. den har \æret
under afprovning. haft den bedste slilling I VCSI- og
Nordjylland. I gennem~nit af S års forsøg har den for
hele landet givet 1,6 hkg kerne mere end målesorten.
Tyrabyg er den eneste sort. der har givet højere merud
bytte i jylland end på øerne.
Tyrabyg er tid hg i skridning og middeltidlig I høs!.
Stråel er middellanglog "'rten er ikke særlig Sli\
strået. Kernerne er megel slore med middclhoj rum·
...ægt, og Tyrab)g er reslSlenl mod nemalodraee I og
race II.

Mirjambn~ fra Landbrugc!~ Kornforædling har I S-års
perioden gi\ct 1.3 hkg eller 3 pet. mere end Zilabyg
med det relativt bedste resultal på Oerne.
Mirjambyg er nuddeltldhg. Dens strå er middellangt
med god stråstyrke. Den hllr middelstore kerner med
middelhoj rumvægt. Også denne sort har resistens
mod begge smitleracer af havrenematoden.

Rupalb)'g fm 5\-alof i Svcngc har i S-års forsogspcrio
den gi\ct 1.3 hkg kerne mere end Zitab) g. og sorten
ha\de l\ær I 1980 el godt re<.ullat.
Rupalb)'g ~r middeltidhg. Dcn'l 'ltrå er kort med god
str slyrke og den har SOl kerncr med. nuddelhoj
rumvægt. Gennem alle år har Rupalbyg haft bedre
resistcll'.. mod meldug end de ovrige sorter.

DuksbyJ.: fra Landbruget~ Kornfora::dling hur pluceret
sig med et gennemsnitsudbytte over S år på 1.3 hkg
kerne. og sorten er sammenlignet med Zitabyg placeret
em på Øerne og i Jylland.
Duksbyg er knap så tidlig 'tOm de hidtil nævnte "'Orter.
Den har middellangt strå med nogenlunde sir tyrke.
Sortens kerner er ret store med rcl hoj rum\ ægt. og
Duksbyg har resislens mod nematodmce I.

Ner}'byg kommer ligeledes fra Landbrugets Kornfor
ædling, og sorten er i familie med Mirjambyg. som dcn
ligner en hel del. I gennemsnJl af 5 år gav Nerybyg 1, I
hkg kerne mere end målesorten.
Nerybyg er middeltidlig mt.-d ret kort str~ og god
stråslyrke. Kernerne er middelstore med middelhoj
rumvægt og sorten har rCSIMen.. mod begge havrene
malodens smilteracer.
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Gulab)'g fra Abed har ligeledes placeret sig med et
merudbyue pa 1,1 hkg kerne i gennemsnit af S Ar.
Gulabyg er middehidlig. men lil dcn Ild lige side. Den
har middellangl str med en god str tyrke. og dens
kerner cr middelstore med en middelhoj rumvægt.

Salkabyg fra Pajbjergfonden har i gennemsnil afårenc
1976·80 ydel 0.9 hkg kerne mere end Zitabyg.
Salkabyg er middchidlig. Dens strå er rellangt med ret
god SI råstyrke. men med nogen tilbøjelighed til ned·
knækning. Salkabyg har meget store !.;erner med rel
la\ runwægt. Sonen har resistens mod nemalodrace
l.

Alvabyg fra Svalof har I gennemsnit af forsøgsperioden
givet 0,3 hkg kerne eller 1 pet. o\'er Zitabygs udbytte.
og I jylland placerer den sIg lavere end målesorlen.
Ahabyg er middellidlig. Dens str . der indtil modning
er helt gront. er ret korl med god stråstyrke. Den har
middebtore kerner med middelhøj rumvægt og den
angnbes de neste år en del af meldug.

Lofabyg fra Abe<! var !>ammen med Salkabyg igennem
nerc år ho...edsort blandt bygsoner i Danmar!.;. De
seneste par r har sorten ikke haft ">ærlig gode resulta
ler og i gennemsnit af S år er udbyttet 0.2 hkg kerne
la\ere end Zilabyg. Dårligst har Lofabyg ""arel sig I
Jylland.
Lofabyg "r ret sildig. Den:) ,>tr er ret langt og ikke
s<-erlig stift. Den har middelstore kerner med ret hoj
rumHegl.

Malabyg kommer ligeledes fra Abed og den er i familie
med Lofabyg, som den ligner meget. I gcnnem:.nit af S
år gav Malabyg 0.9 hkg kerne mindre end målesorten.
Malabyg er også rel sildig. og den har ligesom Lofa
byg. et ret Jangt slrå med ikke særlig god Mn1.styrke.
Kemerne er middelslore med ret hoj rumvægt.

Emirb)'g fra Cebeco I Holland \'ar for IO år siden den
mest dyrkede bygsort her I landet. l de ~neMe år har
sorten Ikke klaret sig ovcrbe\ isende godt. og i gennem·
snit af S år har den gl\'C! 1,0 hkg kerne c1ler 2 pct.
lavere udbyIle end Zitabyg.
Emirbyg er middeltidlig. Den har el kort og stift stra
og den MlIrter \'ækslen karakteri:)li~k med. at pianIerne
mesten kryber hen ad jorden. Sortenl; kerner er ret små
men med ret høj rum\ ægl.

~ordlllbyg fra Carlsberg Forædhngs\irksomhed har
givel 1.8 hkg kerne mindre end Zitabyg i gennemsnit af
årene 76-80. og \Crlen har bcmærkelSoe$...ærdigt et
dårligere resultal på Øerne end I Jylland.

ordalb)g er nuddcltidlag. Den har ret langt Slti med
Ikke s..~rlig god stråslyrke. Dens kcrner er store med
nllddelhoj rumvægt og sædvanligvis etla ..t proteinmd
hold. hvilket har gjort sorten eftcrspurgt som malt·
byg.

:Vlonabyg fra Svalof gav I gcnllemsllll af 5-Ars perioden
2.8 hkg eller 6 pet. la\oere udbyttc end Zitabyg. Også
denne ,",Of! er dårligere placC'rC't på Øerne end i Jylland.



f\'lonabyg er den lidlig~le :lf de bygsorlcr. der I de
~lIcrc år har \!æret i dyrknlllg. Sorlens strå er megt't
kOrl og '\lIft. Kernerne er ret ... tore. og de har rct huj
rUlll\ægt.

Følgende IO sorter har l'æreI a/prøl't?1 i de sidste hen·
holdsl'Is " og 3 ar.

TriumphbYJi; fra Saat- und Pflanzgul. 0stlyskland. har
i gennemMlIl af 4·1I.r5 perioden 1977-80 gi\et 1.1 hkg
kerne eller 2 PCI. mere end målt:~orlC'n. men sOrlcns
resultat i de seneSle 2 år \!ar \!æM:lllllgt bedre end i de 2
førsle år af perioden.
Triumphb)'g er middeltidlig og sorten er meget korl
og sli\!~lr:'lel. Kernerne er ret sm~ med rel la\! rum·
\!ægt. Triumphbyg har resi~tclI~ mod meldug. men del
er Ikke oplyst. h\!ilken n:~i"'len~kilde. der er grundla
get.

Claudiabyg fra T.H.lleidenreich. Vi.'\lI)'skland. har i
de l;ld~lc.l r deltagel i forsøgene. og I den penode I
gennemsIlIl gnct 3.2 hkg kerne eller 7 pc!. højere
udbyltc cnd m1l.Iesorten
ClaudIabyg er middeltidlig og den har mcgcl kort og
stif( ~tr· Kernerne er middelslort: med rct la\ rum·
\!æg!.

Fem sorla har I'l('ret med i lalUiljimogene I de ~idste 1
ar

HarrY'b)'g fra \\'c1bull ga\- l gennemsnit af forsogene
1979·805.6 hkg eller 12 Pl.'L hOjtre udbytte end målt:·
sorten, og dens Sil Iling har v;l.:ret god bådt:= i Jylland og
på øerne.
Harryhyg cr rniddellidlig. Strået cr langt. mell med
god 'itdblyrkc. Kernerne er megcl SfOre l11('d mlddel
hoj rumvægt.

Albcrtb},)l; kommer 1igelcd~ fra Weibull og denne son
har I for..ogene klaret sig på Iml(' med Harrybyg. Idet
den ga\ 5.0 hkg kerne mert end målesonen.
Albertbyg er l1uddeltldlig. Stråel er rt:=t langt moo rel
god Mr ~lyrke. Sorlt:=n har middehlore kerner med
middc1ht'j rum\!ægl,

GunhiIdb) g fra Pajbjergfonden ga\ I 1979 et meget hOJI
udbYIIe og I gennemslIlt af 2 fOf".,og...år har den~ merud·
by (le o\erfor Zilabyg \ æret 4.5 hkg kerne eller 10 pct.
Gunhildbyg er middeltidlig. Sorten har rcl langt slr!i
med nuddclgod 5tråstyrke. Den har .,torc kcrner med
mlddcllmj rlllll\ægl.

Torkc1b)'& fra Weibul1 gav ligdedl:::\ megel Imjl udhyllc
i 1979 og i gellllelll~nit af 2 år cl IllCfudb)'lte på J.O hkg
kerne eller 7 pc!. over m[llc<>of(t:n.
Torkclbyg er Inlddeltidhg, og den har.:t ret lang! strå
med middclgod slr:\slyrke. Kernerne er middel... ttlre
med hOJ rUIll\"l.cgt.

Annaby~ fra Abcd ha\!dc Cl rCI d:'lrhgl år I 1980 og l
gCllncmsnll af 2 års fon.og ga\ ..orlen 0.6 hkg kerne
mere end Zltab)g. Den....tllhng har \ærel bed..t I
Gerne.. fOf\ng.

Annabyg er 'iIIdig. Den har langt slr:'l med god l;lrå
styrke. Sorten har ret små kerner lIu:d 1:1\ rum\!ægt. og
den har rClii<;;lell!' mnd begge lwvrenematodens smitlc
raca.

l/dow:r dt wrtC'T. der er omtalt. har IJ \OTler. wm er
optaget {kJ den dmake ..ortsil5te. dC'ilagt'l i /orsogem' i
1980. 'alle IIlfælde har de enten "'UII I'ært't i /orsog i 1
ar. eller de har \'ærel med i /li /orsog.

Rosicby~ fra Ahed er ret sildig og havde l 1980 el rel
<h1rligl år.Togobyg fra Carlsbergs rorædIJllgsvir~som,

hed har \!ærel ret siabil. Havilabyg fra Cd>cl.'o deltog l
1980 og g,l\" et pænl udby tie. Europaby~ fra lIege I
Vcsllyskland klarede sig ikke ()verbc\!l~cndc godt l

1980.2 ..orter kom fra Pajbjerg. Susanbyg og Cajabyg,
der l>cgge i store forsogssener i 1980 gav merudbYllcr
p~ ca. 3 hkg kerne i gcnllem~lIil. Jupitcrbnl; fra Pb.1.
og Claretbyg fra Rothwcll i England gav I 1980 ud
b)llcr pIl hme med målesorten.Jcnnybyg fra Svalof
ga\ Ifkt:r I Oern~ forsøg hOje merudbyller. Mandolin
b)'g fra \an der lIa\c, I-Iolland klaredc ~lg ulfredsslJl
lende I 198o..forsogene. mens :\Ielodyb)g fra samme
for.edler knapt nåede m.1Uesorten.. udby Ile. Fra WCI
bull var yderhgere 2 sorter i forsog, Idabyg. der ud
mærkcr sig \-00 al være megel tidlig og ved i forscgene
at have gi\!el særdeles tilfredsstillende udbytte. og
Dirkabyg. der også i 1980 var ~rddc... højlydende.
Enkelte af disse nyc sorter vil blivc !llbudll almmdehg
handclld udlæg 1981. mens de flcsle forsl skal opfor
mcres yderligere.

Valg al bygsort.
Dcn lal/ge række afbygsorter. der er til T(idighed. kan
gllrtf wllgcll'Uflskeligl. T%rhold gordel dog leltere/or
mange. end mon mc1ske pIJ /orMlld skulle tro. For del
/arste er det reel/e tilbud af byg et ret begrænset
J()rtiment, idet Sj pct. o/ adlæggel i 1980 til a\'1 af
udsæd til 1981 \'ar/ordelt på IOsorter. medens 27 sorter
delte de rt',slerende Ij pcl. af udlægsorealet. For det
andet bør det stas /ost. at der ikke er ddrlige sorter
blandt dem. som tilbydes. men tl'ærtimod mange sær
deles højtydende og atlrakti~'e sortcr. 1'1/ dt' mange
oplysninger. som er g/W!! pli de /oregaende sider. Jrem
gar det. at der er /or...kel/e pawrleme\ egenskaber.
Langl de j1e..tf' _wrter er middeltidlIge. og "'1111 en enkell
afde ældre .50rlt'r, .\1ollobyg. og en o/de nye, Idabyg. er
tidlige. medens nogle fli ældre· /('/...5. Lo/abyg - og
ellkelte f1yae sorter er sildige. Blondf dt' midde/tidlige
er der kortstrt/edc og slivstr&ede sorter. / eks. l'riumph
byg og C/aIllJiabyg. som på baggrund a/dissc egenska·
ba. kali anbejall's fil dyr/..lling på frodigt' jorder. jef...s.
la~'bllnd ...jorder. / C1mgl er der tilsyneladende en IIdl'I"/'"
/ing i/orædlmgf'1/ i retning o/længen' wra . uden at der
samtidig gar Ild m'er srrtwyrken.
Resistclls mod sygdomme er en .'æselllllg ('gel/skab. og
dyr"'ning o/ en nemotooresistenl byg.wrt I ell hort ur
række kali rense el/ jord for I/emaloder. Flae og flere
sorter er i be5iddelse o/ denne resistcm mod begge
smiueracer. og de kali derfor allbt'/ales i dyrk"ingen.
.\fod"wl1d\til't:II~hl'dmod ongn'h a/meldllg I!r/orædlt-t



Tabel lO. Byjporlcr i blandilJg uden og med
\'I'ompeiJeka!l11pelse

A. uden B mod Merudb
s\'llmpebckæmp. svampebekæmp. ror

s\ampe-

"" hkg "" hLg bekmp.
~ddug kerne neldug kerne B-;.-A

ilUl i olle de SOrler. der kan k"bes..'v/enlldviklingen hur
vist. at det næppe er rimeligt al /remhæ~'e ('I reSISlen!)
grul1dlog frem for o"dre. idel en om/ol1el1de dyrkning
o/SOrler med samme resistens mod meldug hor vist sig
al med/øre. Ol der mod netop de{(e resiste"sgrundlog
op/ormeres meldugracer. som resistensen ikke w·rk.er
imod. Del ~'11h' alene af den arsag were en fornuftig
foronslOltlllng al\prede sorts~'Olgel. soledes at der mere
ligeligt blev am'endt SOrler med forskellig reSiSlens.
Ganske vist er der megel effekth'e bekæmpel.~esmidlcr

til rodighed mod meldug. men det l'il Ollid ~'ære mere
lonsomt al forebygge meldugangreb l'cd en fornuftig
SOrlsonw!ndelse. Sprojlning bor ~'U!re en nødhjælp. der
lages i om·cndelse. nlir kraftige angreb ~'iSl'r .\i~.

StrA-
Meldug-· længde Kar. ror HolL
resl~ten$ ,m. "-" Vl':gl. pd.

17 fonog

Tron Ar 70 5.3 103
Vega La 70 4,8 103
Wclam MC 71 5.5 106
Rupal R 66 5.8 105

Gus. af 4 sorter 69 5.4 104
B1unding - 69 5.5 104

l6funog

Georgic .. lA+W 65 4.7 105
Tyra AI 66 5.4 102
Gub Ar+W 67 4.9 104
Duks ........ L) 68 5.6 105

Gns. af'" M>rter 67 5.2 104
B1andlllg - ............ 67 5.1 104

-) Ar Ar"bN;hc:. AI Algl:rian. La Lac:Ht:alum.
L) I.uallpur. \IC \tonl(: ChmlO. R-Rup«. W W('I_
hcn<i;tcphJon

Tabel ll. Dyrkningsegemkaber i sortsblorldlnger af
byg

Rl'slllwteme af forsogel1f! i 1980 med bla"dl11ger af
byg\orter har gi~'et resulwler. der Ildbyuemæssigt place~
rer blandmgen llOjere end genflemsnilll'1 af de sorrer,

De firc M>rtcr i h\t:r 'ierie havde forskellig re.:.,l~tens

mod meldug. DCT \aT fra 3 til 5 cm forskel på sortcrnes
"ilrålængde mdcn for de IO forsogsserier. men I begge
Illfælde \ar strålængdcn den -.amme som gennemsnit
af "orterne og af blandmgen. Ogsa for leJes..'edkaraklcr
og rum\ægt gælder. at ~Ivom der ble\ fundel forskel
mellem ,oTlemc. \'ar denne fOl""ike1 udlignet i blandm·
gen.

Forwgenc har \~cn:1 gl'l\llemfort uden og med ,\ ampe
bel...cmpebc, og udhyllere--ultatet ved de to d~ rl..ning:o.
miidcr er \1St l tabellen. YdCN lilltojre ses merudbyuct
for svampebekæmpelsell. Der er her som i de lidiigere
onllalte dobbcltforsog opnået et merudbytlc vcd S\UOl

pdxkæmpelsen med sproJtning IO gange med Bayleton
på ca. 3 hkg kerne pr. ha. Der blc\' kun fundet meget
s\'age angreb af meldug. og efter bekæmpel'ioCn \ur
melduggen væk. I gennem:o.nil af den ubehandlede
afdcllllg gav sonerne i serie J 46.9 hkg kerne og
sorlsblandingen 48.8 hkg eller Cl merudbylte pA 1.9
hkg kerne eller 4 pct. 11\'or der blev bekæmpel meldug.
var merudbyttcl for blandingen kun 1.1 hkg kernc. I
\C:rie II ... ar det uJs\arende merudb)'Hc for Olm endelse
af sortsblandingen I den ubehandlede ~fde1ing 2.7 hkg
kerne eller 6 pet.. medens det i den behandlede del af
forsøgel var lA hkg kt:me. Gennsten ved an\'endebe
af l;ort~blandtnger har således i begge sener været
ffillldre. nAr der er forelagcl en svampebekæmpelse.
lillbel II er \'ist en sammenligning mellcm de enkelte
sorters og blandingens forskellige d)'rkning~gel1<;l..a.

1><r

3.0
2.2

3.8
3.7
3.1
4.0

3.8
2.5

50.8
49.7
4U
50.7

49.9
51.0

1.1

49.1
49.8
46.8
5J.O

49.8
51.1

1.4

O
O
O
O

O
O

o
0.1

O
O

O
O

46,9
48.8

1.9

47.8
46.3
45.Q
47.5

45.3
46.1
43.7
49.0

46.0
48.7

1.7

Serie J 17 forsog

Tron I
Vega 2
Welam I
Rural 0.1

G ns. 4 sorter I
Blanding 0.4
Merudb. fbiundIlIg

Serie Il 16 for\og

Gcorglc I
Tyra.. 0.7
Gul. 0.5
Duks. I

Gns. 4 sorter 0.8
Blanding 0.6

Merudb. f bbndlllg
----'---------

Blanding af bygsorter.
Fra andre lande er i de senere år kommet oply~ninger

om fordele "'cd al ~" bygsorter med forskellig resistcns
mod meldug i blanding fremfor at så sorterne I rcnbc
'itand. Evellluellc angreb af meldug :o.l..ulle ved denne
fremgangsm de Il..kc bllvc så kraftige. fordi -.orter med
forskcllig rt."I\lem. dæl..ker for hmanden I den blandede
bestand.
Der blev gennemført 37 forsog i 1979 fordelt på IO

forso~serlcr. h\'orl henholdsvis 5 og 6 ~rler ble\
sammenllgnct. dyrkt:t i i renbesland og I en blanding. I
gennemsnll af forsøge nc var merudb) Hel for anvendcl
:o.CIl af blandingen 3 pet. i begge serier.
I 1980 har der igcn i to serier værel gennemført fOP.-tlg
med sortSblandinger I byg. og i begge tilfælde er 4
bygsorter sået J rcnbcstand ~mmen\igllel med de
'jamme 'iorter ...åCl l en blanding indeholdende 25 p,-"L
af hver af 'iorterne. Rt:~ultalel afenkcltfof\ngene finde';,
i tabclbilagets tabeller 34·35 og 36·37. Nedenfor llabcl
IO ses en Ovef<i1g1 ovcr hovcdrt:~ultalel. og desuden
fremgår del. hvilke sarier. der har dcllagt't.
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SO/ll blaIIdingen er xammellsal af J ca. J/3 ufellkelifor
s0i!('lIe Itur blandingen giv('t Itojere /Idbylte end 110ge/l af
.\Orlerne i rel1bestOful. og da der ikke har ~'æret kraftige
angreb af meldug. kan del gode resulral ~'ed dyrkning
af blandingen ti/syne/adendt' iH.e alene sky/des en
ned.\æl1e1.H' af f1/eldugaflgreh, På mange jorder og i
højere grad jo mere l/(lJ/\'urlet JordelI er. \'il der f.../lIII/('

opnos ellj)osiologiJk forde/I'ed ar af/I't'nde blund111ger af
sona med forske/lige dyrk/ling.\egenskaber. PO dt,{
grundlag. der n/( jiJreligger efra ro brs /or.H,g med
gUfl.Hlj:<' re.~/(I1Uler. må ('n amclldeJ.Hl uf sorlsb/a/ldin·
ger (JIII'el'jor fuldl jors~'ar!lg.

Havresorter.
I\fpfO\ IlIngen lIfhuvrcsoncr i 19~0 omfaltede 13 ...ortcr
og cl for~l)g~al1tal på 47. Selmahavre var målc<;ort for
ollendt, gang, og reSullah::me finde:::. i tabel 12,

Landsforsøgene med havresorter 1980.
Forsogcnc blev gennemfort i 1 ~cricr m{'d 38 forsøg i
den forsle- og 9 for-mg i dcn andcn serie, der omfallede
nyere l'-;orler. Dc udbytter. der ses l label 12 ... i~er. al
havren genllcmgående gav højere udbytte cnd byg i
1980. og de vbcr desuden, al Sdmahavre hl-lr været de
øvrige sOrler overlegell i alle områder. Kun et par af de
nye S\1rtcr i :-.eric 11 har værC't I stand til al hævde ~ig.

Tab<'! J2 Landvorsøg med hom'sorter J980

Havresorternes dyrkningsegenskaber og over
sigt over flere års sortsforsøg.
I label 13 ses nogle af de bedømmd~c<;re<;ullater.der er
lagt til grund i den øOlcielle arprovlllllg for ha\Te~Or

temes optagelse på ~()rblisten.

Tabel 13. Egenskaber hos hallresorreme,
lfolge ~()r1~h~lc 19!Hlll<hrbeJdel af Slalen~ Phlllc',vl,fur"lg

Værdilal for-)

Forholds- ModsId.
lal for Tynd- mod slrA- H3\re·
halm, skallel· Kerne- ""'- nema-

udbYlIe h'" slørrelse kmeknlng lodrr

Selma l()') J'~ J J
Sang 1U2 8 J 1-2 J
Hedvig lUl 8 J 8 1+11
Alden l()() 8 J 6'~ l-Il
Stål F l l J 8 J J
Ur~e] . 88 J 1-2 J 5
Tarok 89 8 J '''- J'o
Brcndan 10J 81-2 J 5 l..'l 1+11

'l O Ik"c l}'nd~hllct. hllc kcrnc~INrd,<, lOgen
modslandsdyglighed IIWtl 'lrhcdkllækmng.

tO mcg~l 1~I1tj..,kiltlel, slor kCTlH..~lorrcl~e. ~tor

m(XI~lulld5.d}'gllghcd mod slri\nl"dknæl\\ing.

Udbytte og merudbyuc. hkg keTIII: pr. ha Hele landet

UdbyIIe
hkg Slr!- Holl.

Sjæl. LoII.- Bom· ØsI- Vcsljyl_ Nord- keTlle længde vægl, Kar. for
land F"II Fals!. holm ""m, j)'lIand land jylland l)'lIand pr. ha ,m pund "-Havre, plan I (38)

Anlnl forw!; tJ 7 ti " Jg .'5 19 31

Sclnw 49,2 49,1 54.2 75,3 52,4 56,6 49.1 46,6 50,1 50.9 90 J8 4.5
Sang 0,3 1.0 2,9 - 1.0 O.J 2,4 .4,J 1,4 2.6 2,0 89 J9 J.8
Aldcn 1.2 3,7 1,4 J.] 1,5 4.J 4,0 2.3 JA -2,8 S9 J9 4,J
Hed\'ig 4.0 J.7 4.8 .1. J J,S 6.1 5,2 4.5 5. l 4.J S9 J6 3,9
Andel''; 2.8 6.9 1.6 9.5 3.6 5,0 6.4 4.1 5,0 4.5 90 JJ 5,0
Stål F 1.8 8.9 2,8 Ll.6 4.6 6.9 -S.6 J.6 5.9 5.5 101 J8 6.4
Urs,,] , 7.2 6,S J.l 6.1 J.O ]J,4 12,1 J,S 10.6 9.3 90 JJ 7.0
LSD 2.9 2.4 J.7 J.8 J.J 2.0 1.6

Ilavre, plan II (39)
Anlnl fl'r",g 2 , 9 , • S

Selma , ....... 53,6 64.8 59,7 60,5 53.8 57,5 95 JJ .1,6
Tarok 4.J 0,2 5.6 1.4 4.J 2.8 90 J4 J.l
Brelldul1 2.6 J.8 ..,. 7,3 6.5 4.8 5.8 96 JJ 5.0
W,-69014. 8, l J.7 3.4 0.9 J.7 0,2 9J J6 3.4
Sv J554J . 8.4 J.7 O,S 2,0 1.0 1,6 96 J4 4,0
Sj 724190 2.5 J,J 3,8 2,5 3.3 2.9 96 J5 4,6
WW lJ079. 0.4 J.J -5,8 5,4 4,5 -5,0 98 J6 4.6
LSD 3.9 2.4
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Værditallene af.,lorer for,kdle l sorternes kerneegen
skaber. men det mest bemærkelsesværdige er nok. at
tre af sorterne har resistens mod havrenemaloderne.
Smltleracer.
Tabel 14 mdeholder forhold'\lal for kemeudbytlt I h\er
af de 5 sen~le forsogsår, og i label 15 ses rcsultaterne
af udbYllcmålmgerne for 5 års gennemsnit saml be
dømmelsen af lcjelilbojclighed og målingerne af strå
længden, der ligeledes er gennemsnit af 5 års-periodens
forsøg. Af begge tabeller fremgår det. at Selmaha\Tcn
har den bcrhte slilling af de pro"ede sorler

Tabel 14. 5 bn- forsøg med havreSQrter.

Forholdstal for kemeudb)lIt
Hcle landet

1976 1977 1978 1979 1980

Selma 100 100 100 100 100
Sang 94 102 102 97 96
Hedvig 104 95 93 97 91
Ursel .......... 96 91 82

Omtale af de enkelte havresorter.
Selmahavrc fra Weibull har som målcsort igennem
mange år været de 0\ nge sorter o\erlegen i kerneud
bytte.
SelmahaHe er ffilddclndhg. Den har Cl middellangt
strå med god slråslyrke. Dens kerner er middelstore,
tyndskallede og med rct høj rumvægL

SanghaHe fra Svaløf har i gennemsnit af 5 år~ forsøg
givet 0.8 hkg kerne eller 2 pet. mindre udbytte end
Sdmaha\ ren.
Sanghu\ re er middelIldlig med middellangt ~tr og god
stråslyrke. Sorten har store tyndskallede kerner med
god rumvægt.

He(higha\ re fra Welbull har i gennemsnJl af forwgene
1976·80 gl\et 2.0 hkg kerne eller 4 pel la\ere udbytte
end Selmahavre.
Hed\'lghavre er nuddcllldlig. og den har rcl kort strå
med god stnhtyrke. Kernerne er middelstore med ret
lav rumvægt og tynd :-.kal. Hedvighllvre er resistent
mod t1t:Olatodrace J og raet: II.

Tahel15 Ol'ersigl ol'er sorlifOrnJg i halJre 1976-80

Kar. for Sltilgd.. Udb)'Ut 08

''''''''''
om merudb)1le

For·

~ ~ " holds-

" " < 9 ,al

~ E ~ ~ li •
~

~ E '" E::< ::; .. ::; ..
Selma
Sang
Hed\'lg

3.5 3.1 84
3.3 2.8 85

84 44,0
82 44.5

100
0.8 98
2.0 96

L'dovcr de nævnte er fem af de pru\~e soncr p
:'>Ortsllsle. Aldeo- og Brcndanbavre fra Welbull har
r~i\len:-. mod begge ncmulocIracer. Slålhavre F fra
S\'alof er en ældre nogel blodstråel :'>Ort. Urselhavre fra
Tnesdorf. Vcsttyskland og Tarokhavrc fra Mansholt.
Holland er nye sorter

Valg af havresort.
Selmahavre har igenllem jTere dr I'ærel hOlJed:lonen i
dom/.. havredyrkIling, og pa baggrund af sortens Iwje
udbytte er detteforsvarhgt og/orslåeligl. Sanghavre har
d~ iforsøg.~per;oden haft en næsten lige ,';Q god stilling

Tabel 16. Landsjorsøg med I'arh~'edesorter1980.

Udbytte og merudbytt~. hkg kem~ pr. ha Hek landet

Udb)'t!

Vcstjyl·
hk. Holl.

Spel- LoU.- Bom· "',. Nord- leme uiIØ, vægl. Kar. r. p<t.
land F)'n Falst. holm (km. Jylland land jylland hlIand pr ha orn pund

k_
meldug

Vårhvede plan I (40)

Antal for",og J j J "
, W 20 " Il

Kolibri 50.5 38.4 40,2 - 42,2 47,5 33,6 44,7 44.4 43.2 89 119 U 8
Sappo 0.6 7.9 5.1 j,2 1.5 3.2 1.4 1.6 3.6 9\ 119 1.6 6
Waher. \.I 6.0 7.8 5.2 3.2 8.7 1.7 3.0 4.2 84 121 0.8 0.9
William 1.4 9.4 7. 6.0 3,5 8.3 2.4 3.4 4.8 90 119 0,9 0,9
Timmo 2.2 8.1 7.8 5.2 2.6 5.7 0.3 0,4 2.7 89 118 2.5 0,7
LSD ... J.4 2,7 2.5 1.9

Vårbvcde, plan 11 (41)
Anlal forsøg l I 7 , 7 ,
Kohbn 34,4 37.3 49.2 39.0 44.0 - 49,2 46.6 41,1 91 122 O 13
LI' 666.70 .. 3.1 6.5 5.6 5.5 6.2 1.8 4.0 j.O 88 120 O 2
VDII 1070·73 6.7 8.9 7.4 7.9 12,1 4,5 8.3 8,0 93 122 O 5
WW 16599 . 5.4 10.3 8.7 8.6 10,4 11,7 11,1 9.3 91 121 O 9
Sj 753648 10.0 8.0 9.3 8.9 9,2 O.j 4,9 7.8 91 120 O IO
LSD 2. I 2.4
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K.r, for StdJgd.. Udbytte 08

k""'" cm merudb}lte
For-

" " " holds-

~
~ " ~ " ~ "I• ~ ~ § •> e;;; e e ;;;

::1 .. ::1 .. ::1 ..
1976-80
Kolibri I ()(J

S.ppo 1.1 0.7 89 88 41.0 0.9 102

/978-<'J0
William. 1.4 0.8 89 89 42.2 5.6 ID
Waltc=r .. 1.4 0.8 89 82 42,2 3.2 108

/979-80
Tlmlllo I.J I,i.) 90 90 42,8 4,2 110

Omtale af de enkelte vårhvedesorter.
Kolibriviirhvede har l'liden 1970 været målesort, mcn er
MJm nævn I nu ikke mere på soTtsli..,ten og går derfor ud
af dyrkningen.

Sappodrbvede fra Weibull. har I gennemsnil af 5 N

forsogsafprovnmg givct 0,9 hkg eller 2 pc!. hOJere
udbYIIe end Kolibn.
Sappov rhvede er middeltidlig. Dcn har middellangl
strå med god "trli.styrke og ret små kcrner lllt.."d høj
rumvægt og middelhøjt proteinlIldhold.

Vårhvedesorter.
Der blev i 1980 afprøvct 9 vårhvedt..'Sortcr i 27 forsog.
fordelt med 16 på Øerne og II i Jylland. Resultaternc
af !lrets forsøg fremgår af label 16.
Kohbn\/irh\ede har været målcsort. mcn formcntllg
for l'Ild"le gang. fordi Mlflen er afmeldt af sortslisten. og
som det fremgår af udb)'lIe1allene. ble\ den i 1980
O\'erg et af alle de sorter. den blev prøvct ~mmen
med. I yderste hOJre kolonne ses det. at Kolibrivår
hvede har \'ærel mere angrebet af meldug end de Ocstc
andre sorter.

som malesorren. og h~'Or der er angreb afhavrenemat{}- Tabel 19. O\'ersigt o~'er sortsfonog I l'årh\V!de.
der. ma lJed~·ighavre. som er resislent mod nemato
derne. toges i am'endelse.

Vårhvedesorternes dyrkningsegenskaber og
oversigt over flere års sortsforsøg I vårhvede.
I tabel 17 findes nogle af rc~ultalerne fm den officielle
afprø\l1ing af tre vårh\'edesorter. der er oplaget p
sortsll.,len. Sappo. William og Walter. VærdJlallenc
afslører. at der ikke i de væsenllige dyrklllngsegenska
ber er stOfre forskel mellem disse sorter. men som det
fremgår af tabel 18 og tabel 19. har de nye svenske
soner gl\-et højere udb) Ile end den hidtil meget dyr
kede Sappovårh\'ede. En af årsagerne hertil kan findes
i en bedre meldugrcslstcns. De IO nye wrter har h"'c=f1
år været mindre angrcbel end Kolibri- og Sappovår
hvede.

Tabt'! /7. Egenskaber hos ~'årh~·edesorleme.

1("lge ,nrlh'le 1980 udar!)(Jdel a( Slatens Planteavl..rorsog

For
holds-
tal (or kerne:-
h.a1m- slør- protcin- mel

udb)'tl~ rdsc mdhold udb)'ue

resi

"""mod
brun-

"'"

WilliamvArhvede er en ny sort fra Weibull. Sonen
markedsfore... i 1981. I gennemsIlIt af 4 års forsøg gav
Williamhvede 5,6 hkg kerne eller l3 pc!. h"'jcre ud
bytte end Kolibri.
William\' rh\ede er mIddeltidhg. Den har nuddellangt
slrå med god 'ltråsl}rke. Kernerne cr middehtore med
mlddelhoj namvægt og ret hOJI prolcmindhoJd.

.) O hlle kemo.,orn:I..e. lav' prolcinindhoJd. hik meludb)'lle,
hlle hrolholumen 0(; mgen re:slsten, ml'll gulru,1.

IO ltlore kerner. hllJI prUIClrlllldhoJd. "Ion mcludbutte. slon
hnxholulllt.'ll og g.od rcslstens mod (!.lllnJ~l

S.ppo
Willwm ..
Walter.

100 6 6"
112 6'" 6"
107 6'" 6'"

8
8
8

WaltervArhvede kommcr ligeledes fra Wcibull. og
denne sort har ltgeledcs givct h"jcre ud bylte end Koli
bri i gennem:o.nit af 4 ars forsog. Merudbyttet har \-'ærel
3.2 hkg eller 8 pet.
Waltervårhvcde er middeltiditg. Den har ret kort strå
mc=d god sldl.styrke. og dens kerner er middelstore med
middelhøj rumvægt og et rel højt prolcinindhold.
Lig~om Willl3mv, rhvede angribes Walter kun meget
lidt af meldug.

Tabel 18. 5 arsforsøg med wirh~·edesorter.

Forholdstal (or kemeudb)'tl~

1916 1911 1918 1979 1980

Kolibn 100 100 100 100 100
S.ppo 98 97 108 98 108
William. 115 114 114 111
Walter. 112 99 113 110
Timmo 113 IQ{,

Valg af vårhvedesart.
Pa grund af de huje udbytter. der er opnået i de nye
sOrter William- og Wallen'drhl'l'de og de gode dyr/..
ningsegenskaber, som sorterne besidder. herunder ikke
mindst en effektII' meldugresistells, kan disse sorter
anbefales i dyrkningen som afløsere for de ro .~orter, der
hidtil i flere lir har m!ret ho~'('(lsorter.
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Vinlerbygsorler.
Afprøvnmg af vinterbygsorter i landsforsog er en ret
ny opg:a\(~. som blev påbegyndt i efteråret 1978. året

Tabe/lO Lands/orsøg med ~'interbygsorte,1980

ror forbudet mod vlIllcrbygdyrkning i Danmark blev
ophævet. Der ble\ I 1980 afprøvet 12 sorter i 60 rOniog,
fordelt med 39 p Øerne og 21 i Jylland. Resultaterne
af årets forsøgsarbejde ses i (abel 20.

Udbyttl! og merudbytte, hkg kerne pr. ha Hele landet

Udb)-.t

~"",)l. Nonl·
hkg HoU.

Spd· LoII." Bom· 0>,. k<rne uiI.... -- KM r po<
W>d Fyn Falst. holm Oanc jylland land Jylland J)J1and pI ha cm pund

Ic_
meld..

Vinterbyg plan I (42)
Antal fON,! 8 6. I " IO " " 22 I. I. 1-'
Ign .. 47.3 58.9 - 44.4 51.7 50.6 - 42.2 49.2 50.6 64 106 1.8 8
MITra 0.1 1.7 5.1 1.5 2.6 2.2 1.8 1.6 81 99 4.J 5
Gert>el 0.2 4.8 JA 2.3 4.9 J.6 4.7 3.3 74 98 J.7 2
Blrgu 1.6 4.7 4.4 I.J 2.1 0.9 1.9 1.6 1. 96 4.4 0.9
Sonja. , . J.7 1.9 - -5.4 J.l 2.8 I.J 2.1 2.6 72 106 2.6 4
LSD . ...... 2.7 4./ l.J 4.0 J.5 l.O

Vinterbyg. plan 11 (43),
Antal forwg

, , 14 4 2 , 22
"

I. 20 ,
Ign ... 57.3 58.2 524 46.0 56.0 56,4 50.9 33.9 49,4 53.6 67 106 2,2 8
MITra 2.4 J.5 0.6 5.5 0,3 5.1 2.9 2,9 1.1 0.2 85 100 4.J 5
Banteng J.8 J.5 6.9 8.4 0.7 2.2 0.8 1.0 1.1 0.0 81 95 4.4 2
Mammut 1.1 ).6 4.2 0.8 2.1 0.5 5.5 1.1 J.J 0.9 79 99 J.2 2
Kiruna 2.1 1.8 J. J 5,5 0.5 J.O 5.4 0.9 J.I 1.4 79 98 2.6 0.9
RPB 26.7J D 1.1 4.7 I.J J.O I.J 1.5 0.1 3,7 1.7 0.2 66 107 J.l 4
LSD . ...

Vinterbyg, plan III (44l.
Antal forso~ 7 I I I IO I

Ign 56,4 61,9 71,6 41,9 57.0 52,7
Mirra 1.6 5.6 0.8 5.1 0.1 J.5
Testa .. . 5.7 5.2 2.5 4.8 J.7 0.6
P. 526 . 1.5 0.9 -4,1 6.2 1.0 6.0
Tapir .. . 0.5 6.1 5.4 8.1 0.0 6.4
LSD

M1ilcsorter var den 2-radede Jgrib)'g og Mirrab)'g. som
er 6-radet. l gennemsnit blev der af de neste soner
høstet m'er 50 hkg kerne pr. ha eller ca. 10-15 pet.
hojere udbytle. end der blev opnået i gennemsnit af
vårbygsortemc i de tidligere omtalte forseg.
De fleste afde sorter, der har deltaget i landsforsogene.
har \'æret l offiCielle forsag. men de er endnu ikke
optagel i sort~listen for 1980. I tabel 21 ef\l<i:t resultatet
af nogle af de bedommcbcr. der er foretaget i forbin
delse med de offiCielle forsog.

J4

Il , IO •
- 52.7 56.6 70 108 J.6 18

J.5 0.2 90 102 5.7 IO
0.6 3.3 8J 100 5.2 12
6.0 O.J 8J 99 5.0 5
6.4 0.6 82 102 J.8 2

Tabel 21. Egenskaber hos Irinterbygsorrerne
1975-79 Stalens Plantea\lsforsog

Nedknækn. aP Ang~b aP
Frost·
"". skold· byg- TKV·

SltflS' Ol" aks plcl "'" •
To-radet

Ign 26 O 0.5 2.4 1.0 48
Sonja. JI 2.0 2.5 2.1 1.5 50

Fler-radet

Gerhel . 26 2.0 J.5 I.J 2,0 41
Mammut J2 2.0 1.5 I.J 3.5 J9
Birgit ..... 47 5.5 1.5 3,2 2,0 40
Mlrm .. 44 5.5 4.5 2,4 1,0 42
Banteng ... 70 4.0 4.0 2.8 1.5 40
Klruna J4 1.0 6.5 J.J 4.0 J9

pcl (l\erle\ende planter I ff)'I"mngsforsog
0-10. IO=hell nedLnæLLel
0-10. 10- krafllgt angreb

~ \~gl af 1000 ~C'rnC'rr g



En \.wlmenligning mellem r~ultalemefor de 2-radede
og de nerradede \ mterbygsoner afslorer generelle for·
skelle vedrorende kerneb ahtelen. Såled~ er rum\ æg
ten og kOnlvægtcll h()je~t I dc 2-radt.-de 'lorier.

Omtale af de enkelte vinterbygsorter.
FNM omtalc~ de 2-radede sorter og derefter de nerra
dede sorter i den rækkefølge. hvori de er nævnt i
forsogsplanerne.

Igrib)'g fra J. Ackt·rman. Vf."'lll)'skland. har l 1979 og
1980 haft SlnN udbredelsc.
Igrib) g har kortere og SII\Cre slrå end de andre soner l
afprovmngen. Kernerne er 'lIare med hOj rum\ægt og
sonen har. 'lammenlignel med de moge. en rel god
fro:.treM\ten.,.

Sonjub)'g fra W. Engden. Ve"lly..kland, er hgddes 2
radel. Sorten gav i 1980 2.6 hkg kerne mmdre end
Igribyg.. I 1979 var mindreudb)'llel 5,4 hl..g kerne.
Sonjabyg er rel langside!. men stråstyrJ..en er god.
Den har store kerner med høj rumvægt og rel g<X!
froslresislen~.

;\limlbyg fra w. \'on Bornes-EcJ..endorf. VOl(~<;k

land. er 6·radet. og \Oflen har i 1980 gi\el udb)"lIer på
lime med Igribyg i 2 serier. men 3 pet. hOJere I serie l. I
1979 ga... sonen 2,4 hkg keme mindre end Ign.
Mlrrab)'g har rel lungt !ilrd med ret gtxl "'lrå:'l~ rke.
men med nogen tllbøjelighcd til nedkn:cknmg af strå
ng ah. Kernerne er "imå med en høj flllllvægt. og den
har middelgod froslrcsistclls.

Gerbelbyg kommer fra Flonmond Dcsprez. F-rankng.
Sorten er 6·radd. ug den ga... I 19S0 3.3 hkg kerne mere
end Igribyg_ og \lIr i 1980 den hOjest ydelIde blandI de
afprmcde sorter, I 1979 ga\ sonen 0.7 hJ..~ keme
mlJldre end Igribyg.
Gerbclb)"g har Cl rel kort ~Irå med ret glxl ')ldbl)"rke.
Kernerne er rel :.01å med lIIiddelhoJ runl\-ægl, og
sorten har god fro"'lr~i~len....

nir~itby~ fra W. von 130rncs-Eckcndorf. Vesll)"sk
land. er ligeledes 6-radcl. og den har i 1980 glvel \,6
hkg cller 3 pet. hejere udbyut' el1d Igribyg. mcdens den
i 1979 ga\ 2.8 hJ..g J..erne Illllldre.
Blrgl!byg er ret Iang"trået og rel blodstrael med nogen
tilbøjcllghed III nedknæknmg af strå og Slor tllooJehg
hed III nedknækIlIng af aks. Kernerne er små med la\
rumvægt. og sorten har Ollddelgod fro"lresi:'lens.

Bllnlcngb)g fra J\1anshoh og Geertsema. Holland. er
ncrradcl. Dåde I 1979 og i 1980 har 'lorten givet
udbyllcr på linie med Igribyg.
Banlengbyg er rCI l.mg~lråcl og blødstrilct med nogell
liiboJelighed til nedknæklllng af slrå og ak ... Kernerne
er ..må med la ... rumvægt. og den har en god froslresl
"len...

\1ammutbyg fra \\' \on Borries-EcJ..elldorf. Veslty"J..
land. er 6-radet. og I 1980 ga\ den O.q hlg J..erne mere
end Igri. men~ merudb~llell 1979 "'ar Lo hkg kerne.
Mammulbyg er Jangstr. el med ret god SlrnstyrJ..e og
gode karakterer for l1ed"l1æJ..l1il1g.. (elldell~. Keflleflle
er .. må med rel luv rumvægt. og 'lOrten har rel god
frost rcsisten~.

Kirunabyg fra SIreng og Eder. Ve'llly .. kl:md. er ligele
de-. 6-radet. Både I 1980 og Især I 1979 ga\ sorten
la\ cre kerneudbytle end Ignb) g.
KlrUnab)g har ret langl "'lnl med god ... tråst) rkc og
lille tilbøjelighed lil nedknækning af SI rå. men stor
IIIbøjelIghed III nedknæJ..nlllg af aJ..~. Kernerne er \må
med la\ rUIll\<.t:gt. og Klrunab)g har rcl god frO\lrl.... l
"'Iens.

Tcstab)'g fra Prob~tdorfer Saalsucht. O"'lrig. er ligele
des nerradel. Sorten ga\' i 1980 3.3 hkg "erne mlndrt"
end Igribyg. og i 1979 var mindreudbYIlet 2.9 hkg.
T eSlabyg har rel langl strA med nogcnlunde ~Ir styrke.
Kemcmc har ret lav hollandsk vægt.

Tapirbyg fra RJ. Man\holt. Holland. ga\ i 19800.6
hkg keme mere end Igribyg. men i 19792,0 hkg kerne
mere.
Taplrb)g har ret langl strå med god qråslyrJ..e og
kerner med ret luv rumvægt.

Valg af vinterbygsort.
Dyrkningsmæssiglog halitelsmæssigr har den Z-reJ
dede Igribygjlere /ortrin/rem/or de ømge sorler. og po
del grund/ag. der /oreligger. kan dM derfor anbe/a/ef i
dyrkningen, men andre soner kan anlfir/igvis ogsb
komme på la/c. De flesle 6-radede sorler gil'eT lidi
}"'Jere IIdbytle. men har ikJ...e so god ('11 J...er11eh·olirel.

Vinterhvedesorter.
Omfanget af \lOlerh\-ededyrkningen har ... æret Sll
gende. og der blev i 1980 afprovet 22 soner I 139
fnr:.og. hvorafdc 58 blev gt:llnemført MIlli dLJbbelforM,g
uden og mctl :.vampeht:kæmpebe. ForMlgclIe er fordell
p:\ 5 sencr. hvoraf de IO forslc indeholder ~orter. ~orn

er oplaget på sortsllS1CIl.
Resultaterne af forsogene ses I label 22.
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rabel 22. LAndsforsøg med ."inrerh~'edesorter 1980.

Udbytte og merudbytte, hkg kerne pr. ha Hele landel

Udbylt
hk. Holl.

S)&!· LoII.- Bom· Øsl· Veslj)'l- Nord- kml' uiJgd. ""'l• KM. r. pcl.
land F)'n Fals!. holm <lom, jylland land jylland Jylland .... ha "" pund l<)CSZd meld••

Hvede, plan I (45)
Anlal forsøg 8 8 • 2 24

"
, • 27 "

,. 2. 2. 38

Solid ....... 54,S 49,0 58,1 54,2 53,S 46.5 43.0 37.2 43.6 48.2 82 121 1.4 4
Arminda . . 4,1 1,5 2.3 10.9 J.J 4,J 8.0 8.0 5.8 4.6 66 116 0.9 4
Bongo ... ... 4.6 5,4 J.7 11,1 5.J 8.J 9.8 1l,7 9.6 7.6 80 110 2.3 9
Vuka ...... . 6.1 5,8 8,6 11,4 7,1 8.J 10.1 14.5 10,2 8,7 80 119 J.4 6
AqUlla ... J.8 7,1 J,9 4,5 5,0 6,1 5.9 7,7 6.4 5.7 74 118 1.0 4
LSD ....... 2.9 2.6 4.8 2.0 2.4 4.9 1.0 /.4

Hvede. plan II (46)
Antal forsøg 15 , l I 21 " 3 2

" " " 27 21 3I

Solid ... 47,8 55,1 60,S 55,1 5t,8 43,6 51,7 38,7 44.4 48.6 81 111 1,6 J
Helge 5,2 6.4 7.5 0,6 5.6 6.4 5.7 5,7 6,1 5,9 85 115 2,9 l

autlca .. .. J,8 J,9 J.7 4.8 J,8 4,7 .6 0,9 4,9 4.J 69 111 1.0 4
Hildur ..... 0,0 2,1 U 2.6 0.0 0.0 1.7 J,9 0,7 O.J 82 123 1.4 J
Ragnar 7,1 7,5 7,5 5,1 7.2 5.4 8.6 2.J 5,5 6,5 84 116 1.6 I
LSD ..... 2.3 4.Z 1.7 3./ 2,4 /,4

Hvede, plan 111 (51-52)
Anlal formg • I 2 • , , IJ Il 8 8 7

Solid. 42,5 49,1 50,6 - 45,0 43,6 - 46,3 45,4 85 119 1,5 2
Sv 7JJ05 ... J.8 2,9 1,6 J,4 1,1 1.2 2.7 92 ll2 1,1 I
Orcano ..... J,7 10.1 6,6 5,0 5,6 5.6 5,1 78 118 1.5 2
Kinsman ... . O,J 4,8 6.6 1,1 2.8 1,8 1,4 68 117 0,9 l
Kraka. 11.2 11,1 8,7 - 10,7 9,4 9,4 10,3 79 118 1,5 0,9
LSD 3.0 2,6

livede, plan IV (53-541
Antal forsog 7 IJ 3 4 ]J IO 12 11 •
Solid ..... 48,0 53.7 47,5 - 49,7 56,2 - 42.3 52,7 50,4 88 119 2.1 4
VDH OJ5·74 J,I 0,5 1,2 2.0 "2,J 0,8 1,9 2,0 74 lU 1,4 8
Anja ..... . 6,7 5,5 U,6 7.4 6.4 7.J 6,6 7,2 88 119 1,9 2
WW 14884. J.4 5.1 7.0 4.5 0,8 2.5 1.2 J,7 91 124 2,2 0,6
Sv 75268 .... J,I ..,.-7,1 -1.2 4.0 5,6 1.6 4.9 4,1 94 118 J.J 0,8
Sj 741068 5,6 4,6 1.5 - -4.8 -6.9 6,9 5,5 5,0 76 117 1.1 6
LSD ....... 3.0 2,2 /.9

Hvede, plan V (S5-S6)
Antal fof'100g O , I 11 3 " IJ IO 8 7

Solid 52,1 50,1 49,2 61,7 52,1 44,3 - 44.3 SO,4 81 111 2,1 l
Sj 742023 I,J J,O J.I .1,1 O,J -O,J O.J 0,1 75 Ila 1,0 J
SJ 7420J7 .. J,4 4.4 6.9 10,7 0,8 .1,5 1.5 1,1 76 111 1,5 J
Monopol .. 1.4 0,5 2,7 I,J 1,3 J,I J.I -0.4 75 Il.' 1.8 5
Sv 75JJ5 .. 0.6 4.9 J.6 "7.1 0,6 1,5 1,5 0.8 92 121 J,O 2
LSD

Generelt var udbyttet afh\'ede ikke så højt i 1980 som i
de foregående år. MAlesorten Solidhvede har i de sidste
Ar givet noget svingende resultater. 11978 klarede den
sig dårligere end I de foregående år, men i 1979 på linie
med andre sorter. I 1980 havde den så igen et dårligt

J6

år. og måltc udbyttemæssigt se sig passeret af de fleste
af de prøvede soner. Ud fra de oplysninger, der er givet
om de enkelte forsag, kan der ikke fastslås nogen
~ikker årsag til, al Solidhvede ble\' så dårligt placeret i
1980.



rabel 24. S~'ampebe/"æmpelsl' I \'irtl('r"~'ed(!so"er.

Udbync. hkg. Mer-
% meldug pr ha udbytte

uden med uden med for
sumpe- 5vampe· $\ampe- s...ampe- s"'ampe
~. ~. ~- ~- ~

kæmp kæmp- kæmp- ktI:mp- kæmp-
e1st e1sc: e1sc: el$(' el5t'

Vinterhvedesorternes dyrkningsegenskaber.
I hvededyrkningen vil 1980 hu~kes for de kraftige
angreb af hvedens brunplctsygc (Scptoria Ilodorurn).
DCIlTlt: "vamp smitter fra blad til blad ved rcgndråbcr
nes hjælp. og i den fugtige: M)mmer \ar der gode
muhghcder for kraftige angreb. f mange af forsøgene
ble\ angrebets omfang optalt, og følgende op... tilllng
vi~er ullgrebct~ omfang angivet I proccnt bnlnplebygc.
Gcnncm'>nihtaliene var iHe lige høje for m!ilesortcn I

aJle serier, men de er efler beregning an føn l sammen
lignelige størrelser. Som for bygsoflerne blev der og..:'l l
In ede noteret kernespild l en del af forsogcne i de In
fONtc '>toer. I label 2J er ge:lI11cmSnltSresultaterne af
dis::.c optællinger og bed~,mmclser anført, og Sorterne
er opført i samme rækkefolgc wm l forsogsplancrne. I
de tre ... md forsogsserier er der ikke optællinger fra ...å
mange for'Jug. at r~ultalcl I-JIl betragtes som S<'1;rhgt
'1Hcrt.

Plan l, (47-48)
Anlal fon."8

Solid
Arnunda
Bango
Vul-a
Aquila
Gns. 5 sorter
LSD

Il

2
4
9
b
4
5

"0.6
0.2
I
0,6
0.2
0.4

l'
47.4
54.0
55.8
5R.5
54.6
54.0
J.7

l'
52.0
57.0
60.3
63.9
5R.1
58. .1
1.9

l'
4.6
J.5
4.5
5.4
3.5
4..1
/.2

Tabel 13. BrunpINsyge og kernelpild i h~'ed(,sorle,

/980.

% brun- hkg k~me-

plelS}ge spild

Solid .
Arlllillda .
Ilongo .
Vuka. . .
Aquila
Helge
l'autlca .
Hildur.
Ragnar

JO
25
18
17
27
16
43
23
19

2.5
2.8
2•.1
1.4
2.1
2.5
1.4
2.3
2.9

Plan Il, (49-50)
Anlal forMIg

Solid
Hclge
i'aullca
Hildur
Ragnar
Gn ... 5 soner
LSD

Plan III. (51-52)
Anl.ll forwg

Solid
S, 7.1.105
On;<1no
Kin'iman
Kraka
Gns. 5 sorter
LSD

11 II

J 0.8
l 0.4
4 l
3 0.6
O.R 0.5
2 0.7

.1

2 0.8
2 l
.1 l
3 2
l
2

17

52.0
57.9
56.4
535
57.1
55.5

2.J

,
47.9
51.8
55.1
52.0
59.0
5J.4

2,7

17

55.8
61.8
60.1
56.4
50.6
58.8
2.J

,
5.1.0
55.4
50,5
57.9
65.6
58.1
3.4

17

.1.8

.1.0
3.7
2.9
2.5
J..1

,
5.1
3.6
4,4
5,0
5.7
4.7
3.4

Der ble\ fundet mest brunplct l Nauticah\ede. men
iovrigt var angrebl.procentcn hOj I alle soner. Dcr blcv
ogsd konstaterel for!)kel l drp.sespJldet. men generelt
\ar der IHe tale om en ..ærlig alvorlig skade.

Som l de to forcg!icnde år blev l:11 dd af hvedeforsøgene
gennemfort som dobbeltfor.."g med en ubehandlet og
en wampcbel-æmpet afdeling. RC\ulta!et af dobbelt
for...ngcne l 1980 er \l~t l tabel 24.

Behandlingen mod svampc~ygdomme bestod i en
sprojlnlllg i vækststadium 7·8 (Fedes skala) med 0.5
kg Ba)'leton mod meldug og en sprojtning l ~tadium
10.1 med 2,0 kg Dclsene \1 mod ~\ampe I akset.
Til \'en'lre l labeJlen er angrcbsprocen!crnc for meldug
anfun. Angrebet af meldug var hellcr ikke i hvedesor
tcrne særlig! '>lorl. men i allc lilfældc cr der skel ('n
reduklion cfter spn'jlningen. Yderst til hojrc er anfMI
det merudbytte. som er opnå,.-t for c;"ampcbckæmpcl-

Plan 1\'. (53-54)
AllIal fOf<;()~

Solid
VOlf 035-74
Anja
ww 24884
S, 75268
Sj 742068
Gn~. 6 soncr
LSD

Plan V, (55-56)
Amal fo~'~

Solid
Sj 742023
Sj 742037
Monopol
Sv 75335
Gns. 5 fOf<;og
LSD

, ,
4 0.7
8 l
2 0.1
0.6 0.1
0.8 0.2
6 0,6
4 0.5

7 7

2 l
J 0.4
J 0.4
5 0,.1
2 0,4
J 0.4

Il

5.1.8
52.6
50.9
57.1
48.2
48.8
5.1.5
1.4

52.2
52.2
40.2
52.2
52.6
51.7

Il

57.8
57.2
64.1
60.1
52.2
52.7
57.4
2.5

•
55.4
55.0
51,9
54.2
56.9
54.8

Il

4.0
4.6
4.2
3.0
4.0
3.9
.1.9
/.8

,
.1.2
2.8
2.7
2,0
4..1
.1.1
2.0

37



Oversigt over flere års sortsfors09 i hvede.
I tabel 25 og 26 er \'ist resuhater afnere ~ landsforscg
med h"edesorter.

Tabel 15. Egem.kober hos Vinrerhl·edesorleme.
Ifølge sonhsle IQ80 udarbC'}det af Statens I'lanlea\ I~foro;og.

Yærdital for-)

0) O=hll~ lt'rm:"'nrrd'>t'. la\t prolc:mmdhold. hlle mt'ludbyue.
lille broo~olumell og mgen resistens mod gulru~t.

IO store kemer. h(lJI protelnindhold. stort meludbul1e. stort
brod"olumcll og god resistens mod gulru..l.

De s\enskc sorter har generelt bedre froslresistens end
soner fra andre lande. oget tilsvarende gælder for
sorternes bageegllethed. men som det fremgår af vær·
ditaJlene. har også den t)'ske Vukah\cde gode bagee·
genskaber.

III

114
112

100
110
106
100
113
109
IOS
111
114
108
III
124
115
107
96

109
90

100
122
113
98

123
115

100
116
110
99

118
112
IOS
112
113
106
III
123
114
109
96

107
90

100
93
97

101
100
103
83

110
108
109

109
IOS
97
98

108
90

100
99
99

101
102
104
82

108
109
110

100
98

101
100
104
IOS

81
106
109
114
104

110
108
100
97

111
9

100
110
112
IOS
liS
115
112
108
103
104
109

100
114
119
109
120
123
114

100
113
114
107
117
117
112
110
106
103
110

94

100
101

100
100
101
98

100
III
III

100
94

101
97

100
110
106

Jylland

Sol;d 100
Bango. . . 96
Arminda
Hildur.
Vu"a
Aqlllla
Kinsman.
Helge .
Ragnar
Sv 73305 .
Nalllica ... .

Forholdslal for kemeudbyue

rabel16. 5 drs forsøg med hvedesorter.

Oerne

Solid.. 100
Bon80 . . . . 97
Armmda . . . . .. 93
HIldur. . . . . . . 98
Vuka .
Aquila
Kinsman.
Helge .
Ragnar .
Sv 73305 ..
Orcano
Kraka . .
AnJa .
Nautica .
YDH 035-74
\V\V 24884 ...
SJ 742068

1976 1977 1978 1979 1980

Hele lander

Solid 100
Bongo 98
Annmda .. 89
Hildur. . . . . .. . . . 97
Vuka ..
Aquila
Kin')man.

Helge . .
Ragnar
Sv 73305 .
Orcano .
Kra"a .
AnJa . .
Naullca.
YDH 035-74
\vw 24884 ....
SJ 742068 ..

6
S\'>
7
6
6
7
S\'>
6
7
5'1>

"".
sIens
mod
brun-

"",
brod
\'olu
m'n

8 7
7Yz 6Yi
8 7\'>
8 7
71h 61h
7 6
8 7
7'-1 6
8 7112
7Yz 6Yz

frOSI-
resi- protein. mel·
stens indhold udbytte

For
holds·
lal for
halm

udbytIe

Udover de opl)snmger. som kan henles fra landsfofSO"
genes resultater. er der også som for de andre kornar·
ter foretaget bedømmelser i den officielle afpro... ning.
og blandt de egenskaber. der især har interesse. når det
drejer sig om hvede. er frost resistensen og sorternes
egnethed til bagning. I label 25 er værdualJene for
disse egenskaber nævnt.

sen. Der blev Opll el merudbytter fra J lil knapt 6 hkg
kerne ved denne behandling, og merudbytter af denne
størrelse har været i stand til fuldt ud at betale for den
gennemførte behandling. Der er ikke givet talmæssigt
udtryk for hvor stor virkning. der er opn' et ved
bekæmpelse af akssygdommene.

ForsøgsresullOlerne fra dobbellforsøg , hl'edesorler
uden og med n'Ompebekæmpe/se. gerrnemførr siderr
1977. har vist. at en bekæmpelse afmeldug pd slængler
og blode og sl'ompesygdomme i okser olrid kan berole
sig, ndr der er kraflige angreb. og ar det ogsd ojiesr kan
belole sig at bekæmpe. når el angreb af meldug er
moderat.

Solid. . . 100 7 7
Oongo . . 101 6 6!12
Hildur. IOS 7 7
Yuka . . . 102 S 7
Aquila 102 3Y.!: 6Y.!:
Arminda. . . 89 4 7
Helge.. III 7Y.!: 6h
Naulica. 107 7 611
Ragnar 106 7 7

Orcano 94 5 6 Yz
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Tabel 11 Orersigl m'er wmljorsøg i ~'inl(!rhl'ede

Hele landet Jylland 0<m,

Antal Kar, for SmUængde Udb. og merudb. Udb. og merudb. Udb. og merudb
Ar i kJoæd om hkg. kerne pr ha hkg. kerne pr. ha hkg. kerne pr. ha

Son fOl'S0g
19- " " " ~

~ ~ " ~

l • i SI j SI -a " " SI
~" " " "5 ] " 'll ~ ~> > > -E >

Æ
~e :;; e ~ e <f

~ e :;; e tf~ .. >: .. ~ .. >: .. >: ..
Solid 100 100 100
Bongo 76-80 J.) 2.3 9J 90 56.7 2.0 I().l 5.1.9 2.9 105 59.1 1.1 102

Hildur 77-80 1.1 J.l 91 94 57.2 0.5 101 51.6 0.1 100 60.2 0.4 101

Vub 78-80 1.1 2.6 90 87 55.1 6.6 111 50.5 7.8 115 59.1 5.5 109
AqUlla 78-80 1.1 0.9 90 90 55.8 6,1 III 50.1 7.1 114 59.8 5.5 109
Armlllda 78-80 1.1 0.8 90 72 55,8 4,1 107 50.1 H III 59.8 J.I 105

Der har I de l>Cnere år værd en ret ~lor ut"'~inning af
Il\'cdcsortcr. og derfor er kun fi\ sorter med I afpmv.
ningcn gcnnem fem år

Omtale af de enkelte hvedesorter.
Sorterne. der er med I tabd 27 har \ æret afprO\cl i
ml11d\'1 10 forsøg i hele landel og deraf mmdSl IO ;
Jylland og IO pa Oerne' i h'Wl afforsogSlJrene'. Sonerne
I denne label \il bll'.·e ornl:lh nærmere i det følgende.
En ..ort har deltaget I 5: r. en Mlrl i 4 år og tre ~Orler i 3
år.

Solidh~cdt' Jwr deltaget i dan~ke fors",!; .. idcn 1971 og
har \;crel målcson ..iden [975. Senen har i de OCSIC år
værel hOjtydcnde. men klarede sig dårligt I 1978 og
1980.
Sohdh\{.-de har middd1.lIlgt ... trå med god 'ltra... tyrkc.
Kernernc er ~Iore mcd høj runl\ægt og et nuddclhøjt
prolcllllndhold. Sortcn cr \'Interfast og den har gode
bageegenskaber.

Bongoh,cdc fra T. lIe)dc:nrelch I T) ..~land har i
gennem"1ll1 ::tf 5 år\ for'lug gnet 2 hkg ~crnc mere cnd
Solldhvcdc.
llongohvede har middellangl SId med god sln'slyrkc.
Kc:rnerne er middelstore med middelhøj rumvægt og
proleinindhold. Sorten c:r nogenlunde vinterfast. men
bageevncn er ikke helt tilfroos:.tillende.

J-lildurhHdc fra S\alof cr afpro\et l 4 r. og har i
gennem'il1ll af denne periode gl\-et 0,5 hkg kerne mere
cnd Solidh\ede.
Hildurhvcde har middellangt Mrå med god ..tråsIyrke.
Kernerne er små med hoj rumvægt og Illiddelhojl
protcllundho1d. Sorten er \'Illlcrfast. og den 'i bageegen
skaber c:r særdeles gode.

Vuk:,h~cdc fra Pflanzen::.ucht i Tyskland har i gennem
snit af 3 5rs forsøg givct ikke mindre end 6.6 hkg kerne
ellcr 12 pct. hojere udbylIe end Solidh\'t-de. og det gode
resu11at ble\ især opnået i årene 1978 og. 1980.

Vukahvcde har middellangl ~Irå lIled rel god ~(d

styrke. Kernerne er rel store med Illlddclhoj rumvægt
og middclhojt prOleinindhold. Sorten har dårligere
froslresislcn~ end Solid. Den... bageegenskaber er 111
fredsslJllende.

Aquilah"cdc fra Roth\\cll i England har i gennem'llll
af 3 r-. fOr\og gi\CI 6.1 hkg kerne mere end m Icsor
(en. og hgesom for Vuka gælder del, at sorten Især I
1978 og 80 placerede sig væ'iCnthgt bedre end Solid
h\ede.
Aquilahvcde har karl og 'il1ft SI rå. Kernernc er rel
store med hoj rum\'ægt og middelhøjt proteinindhold.
Aquilah\'cdc er ikke særlig vinlerfaM, og da den har
lilbøjdighed [Jl at give ret lavc l>CdlmenlatioJl'ilal. er
den.. bageegen<;kaber kun ret lllfredsslillcnde.

Armindah"ede (nI van der lIonc I Holland har I gen
nel1l!;nil af 3 års forsøg gi\ et ~., hl..S kerne mere end
Solidhvede.
Armindah"ede er kortslråel og sll\'stråel. Kerncrnc cr
små mcd ret la\' rumvægt og mlddelhojt protelllllld
hold. Annindah\ede er ikke s..t:rltg vlIllcrfasl. og den..
bagccgcnskaber er. l'>ær h\ad angår meludbytlc og
sedlmenl31Ion ..ta1. ikke lilfroo"..tlllende.

Andre af de afprøvede hvedcsorler er oplaget på ~orl~

li~tCfl, men cr ikke med i oversigten i label 27. enten
fordi de har dcltaget i for ni. forsøg eller kun været med
Cl enkclt år. Det drcjcr 'lig om f,tlgende sorter:

l-IelgehHde fra Welbull ga\ I 19805.9 hkg kerne mere
end $olidh\ooe. Sorten har gode bageegenskaber og
god frostrcsI'llen'l. men er hdt "tid Igere end de ,,"nge
~aulicahvede fra Cebeco I Holland gav i 1980 et
merudbyllc pil 4.3 hkg kerne. Sorten er rel kortstr. el.
og den har god frostresbten'i. men dens bageegenska·
ber er Ikkc helt Illfredsstillende. Ragnarh"cde fra WCt
bull gav i 1980 6.5 hkg kernc mere end SolidhH.-de.
Den har god fro!;tresistens og særdcle::. gode bageegell·
skaber. Orcanoh~ede rra van der Havc gav i dellc år!'>
forseg 5.2 hkg kerne mere end Illålesorlcn. Froslresl
Slcnscn er middclgod. men hageegenskaberne ikke helt
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lilfredsstillende. To nye ~orter fra Pajbjergfondens Fa
rædlillgsvirksomhed Krakahvede og Anjahvede er
godkendt til optagel$e på sortsliste og er i efterårct
1980 udlagt i betyddigl omfang. Begge sorter har i
1980 givet væsentligt højere udbyIIe end målesarten.
De har middellangl strå med rel god stråstyrke. Sor
ternes bageegenskaber er tilfredsstillende.

Valg af vinterhvedesort.
Ved ~'alget af yinterh~'ede.fOrl er def fornuftigt ar rage
hensyn til såyel sorternes ydeeme som til deres kvalitl!ls
egenskaber. Gode yelegnede partier af hageegnede sor
ter har mulighed for al hjembringe en ol/erpris. J de
senere år har sonsl/algel været lel. fordi hovedsorten
Sohdhvl!de ~'ar både højtydende. vinterfast og anerkendt
som hagehvede. men i to ar har sorten skuffer udbylle
mæssigl. sammenlignel med andre sarier. Der kan
derfor l'ære grund til at anhefale en udskiftning til
andre .fOrter, og her kan flere komme på tale. men især
placerer sorterne VukaJn·ede. lIelgeh~'ede og et par nye
danske sorter, Krakah~'ede og Anja/nede sig stærkt i
hilledet.

Rugsorter.
Der blev i 1980 gennemført IO forsøg. hvori rugsarteIle
Petkus Il og Halorug blev afprøvet. El forsøg blev
gennemført på Sjælland og resten i Jylland. Enkeltfor
søgenes resuhater findes i tabel 57 i tabelbilagct. og
hovedresuhatet ses nedenfor i tabel 28.

Tabel 28. Landsforsøg med rugsorter og hl/ede (57).

hkg kerne pr. hu
Øs,- Vesl- Nord-

Sjælland jylland Jylland jylland

Antal forsøg J ,
Pet kusrug II 41.2 45,3 50,1 50,8
I-Ialorug 2, I 0.5 0-4 1.8
Solidhvede 17.-1 9.0 14.7

Jylland
Karak-

StrA· ,,, Holl.
længde. fo, % vægt hkg

om lejesæd meldug pund kerne

Amal forsøg g 5 •
Petkusrug II 112 5.0 5 120 4ll,8
lIalorug 109 5,8 4 120 0.9
Solidhvede 80 O 2 120 14.3
LSD 4,6

I de 9 forsøg, der blev gennemført i Jylland deltog også
hvedesorten Solid. I gennemsnit af di~e forsøg var
merudbyttet for J-Ialorug 0,9 hkg kerne, medens 50
lidhvede gav 14,3 hkg mindre end Petkusrug II. I
forsøgene var hvedcn lagt ind med 3 parceller ved
siden af hinanden. Det nævnte mindrcudbyue blev i
gennemsnit høstet i den midterste parcel. der havde
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h.....ede som nabo til begge sider og derfor ikke var under
ugunstig naboindnydclse fra rugen som følge af denne
kornarts længere strå. Dc to parceller med hvede llabo
til rug gav i gennemsnit henholdsvis 16,2 og 15,3 hkg
kerne mindre end rugen. Rugens dominerende nabo
virkning var således 1-2 hkg kerne, men under alle
omstændigheder blev der i disse forsøg høstet et lavt
udbytte af hvede.

Omtale af de enkelte rugsorter.
Petkusrug II fra F. von Lochow-Petkus i Tyskland har
i mange år været målesort i forsøgene med rugsortcr og
hovedsort i rugdyrkningen her i landet.
Pctkusrug cr højtydende og dyrkningssikkcr, og sorten
har middellangt strå med middelgod stråstyrke.

Halorug kommer fra samme forædler som Petkusrug
II og er udvalgt i denne sort. Hajorug gav i 1979 ct
udbytte på linie med Petkusrug II, men i gennemsnit af
de 3 foregående års forsøg var den~ udbyIle 1,9 hkg
kerne mindre end målesanen.
Halorug har lidi kortere strå end Petkusrug IL men
med knapt så god str1\styrke.

Valg al rugsart.
Petkusrug JJ har i alle de år. den har ycuet dyrket her i
landet, givet så stabile og gode resultater. at den fortsol
bør foretrækkes i dansk rugdyrkning, og iøvrigt er ikke
andre sorter Ild/agt (il fremavl.

Kornarter.
Forsøg med sammenligning af kornaner er vanskelige
at gennemføre på en betryggende måde. Mange for
hold kan påvirke forsøgene. såsom jordbehundlingens
indflydelse, sygdomsangreb, arternes indbyrdes for
dragelighed og forhold vedr0rende tildeling af den
rigtige gødningsmængde på det rigtige lidspunkt lil de
forskellige arter. Alligevel er der gellllern de sidste 3 år
gennemført forsøg mcd sammenligning af vintcrsædar
Icrne hvcde, byg og rug og i nogle forsøg tillige vårbyg.
l 1980 blcv gcnnemført i alt 6 forsøg, hvoraf 2 på
Icrjord, 3 på sandjord og I på humusjord. Resultatcrne
af enkeltforsogelle findes i tabelbilagets label 58 og
årets forsøg ses i tabel 29 0verste halvdel. medens
resultaterne for hvert af de 3 forsøgsår er at finde i
tabellens nederste halvdel.
1 gennemsnil af årels forsøg gav vinterhvede 43,5 hkg
kerne og vinterbyg 2,5 hkg kerne mindre, medens
vinterrugcn var højest ydende med et genncmsnitsud
bytte på 51,4 hkg kerne. L.'lVeste udbytte blev målt i
vårbyggen, der gav 4.3 hkg mindre end hveden. løvrigl
blev der sået vårbyg langs forsøget og i denne stribe
udmålt rcfercnccparccl1er for at undersogc, om v,år
byg. der i forsøg sås mellem efterårssåede afgrøder.
bliver påvirket negativt af disse. I gennemsnit var
udbyttel af disse parceller det samme som af vårbyg~

parcellerne i forsøgene.



Tabel 29. Landiforsøg med komorler (58).

SIri- Karak· HolI
længde, ler for ~'ægl hk.

om Ic}tSlCd pu"d ,=,
Anlal forwlt 6 • , 6

Vmtcrh,ooc 77 O 114 435
Vinterb)g hl 2 95 41.0
Vinterrug 105 l 117 51.4
Vårbyg 6l 2 95 .19.2
LSD

hkg ~eme pr. ha
1978 1979 1980

Ler- Sand- Ler· Sand· 1.<r· Sand·
jO,d JOrd JOrd JOrd JOrd Jord

Antal forwg , 6 • 5

Vinlah\cdc hU 45.8 51.7 27.l 50.h 45.0
Vinlcrbyg 69.4 48.6 48.4 .ll.7 47.5 45.2
Vinterrug 65.3 55.0 57.0 41.8 55.8 47.5
Vårbyg 46.9 )9.6

I alle tre forscgsår har rugen gl"d h"Jcre udb)lIe end
de andre arter p<i ~ndjord og l de IO !loid~IC år \ ar dette
også tilfældet på lerjord. medens' Jntcrbyggcn i 1978
var hOJcsl)dcnde I 4 forseg på lerjord. Det bor under
streges. at der bag genncmsnitslullcnc i disse for"og<;~

rier skjuler sig meget store \ariatloncr fra fOr'iogslcd til
forscgssled. og nogen endelig konklusion kan del der
for være vanskeligt at drage ud fra resultater af delle
og de IO foreg!lende !lrs forsøg med sammenhgnlllg af
kornarter.

Gennem OllC !Ir har der på Fyn \ærCI gennemførl
arlsforsog l vllrsædarterne byg. havre og v!lrhvede. I
label 30 er rc\ultaterne af Ire for~lg i 1980 \ i.-.I sammen
med genncm...nu"re.ultatet af "P ;i" for""'g.

Fabf?! JO. Arrsjorsog pli Fyn

Strl· hkg k.~mc

Izngd(:. k.ar. for ..,
om 1~JC$Cd mddug 1980 1973-&0

"nt•• 1 for..,,!:! , , , RI,

Lofabyg 67 6 I 42.3 48.8
Sell11aha\'re 81 ) O 4.8 6.7
Vårhvedc-) 87 O .' 4,0 9.7

11)')-i8 og 80 Sarro. ll)i9 Kohbn

1 6 af de 8 år har byg givcl hojere udbYlIc cnd dc andre
aner. men l 1979 og 1980 var havre den hojestydende
af de Ire kornarler.

Oversigt over kornsorternes
afstamning.
I tabel 31 er \1.,1. h\ilken oprindcl"c de cnkelte !.orter.
der dellog I forsøgcne I 1980. har. Ved ~iden af sorter
nes navne er nævnl deres mærke eller nummer. som de
blev afprc\C:t under. IJlden de blev navngive!. Endvi
dcre er foncdlerlandet anforl og for de regi ... trerede
M>rlcr dcrc~ rcgi~trcringt;år og -nummer. Endelig er
ydersl III hOJre gIvet oplyt;ningcr um ,orternes afstam
ning.

Fabe/3/. Kum.wrIemes vprt'lIdeill'.

Son Forædl~r Afstammng

8y~

EmlT eB. !lolland 196h Il Delta (Agto Kenia~ Arabl-.che)
lofa Oll7 lfl. Danmark 1968 27 Proctor Mincna
Maia Ol18 LFL, Danmark 1971 101 Proctor Minen'a
Nordal 264 Carlsb.. Danmark 1971 114 Heine 4808 Dana
Mona 65505 Svalol'. S\ erige 1971 115 Man Monte Chnsto
Rupal 65512 5\alof.5\C'nge 1972 145 Jlallas Rupee
Zita 101351 Pajbj .. Danmark 1971 177 Pr. 20l Vada
Salka 102221 Pajbj. Danmark 197) 178 Elbo Vada
Laml h78060 lK. Danm;lrk 197.1 182 Anb Minena
Aramtr 6501 Cn. Holland 1974 191 EmIr Voila
Tyra 12917 l'ajbJ .. Danmark 1975 248 (Algcri;ln Hertak ) (Rlka Dm"l)
Duks 682()(J(J LK, Danmark 1975 249 Carl~bcrg II ' LyuJlpur2
Welam h292 WeibulJ. Sverige IlJ76 l()(J (M. Christo" Clara) • 579)2 , 5g53"
Nery 693922 LK. DalIlIlark 197h l05 (HcrlaM 191) , Ingnd Mincrva
Mirjam 691897 LK. DamIlar" 1976 l06 (IlertaM 191) Ingrid Mincrvi.t
Gula 1605 lFL. Danmurk 197h .'51 Impala' Emir
Tron 705662 lK. Danmark 1977 .162 Impala Nigrale
Vega 1158 U-L Danmrk 1977 .'h.1 Kristlll:l Lora
Aha 68241 5valuf. S\t:rige 1977 192 Vada Sv 2148
Harry 640l Welbull. S\ocrige 1978 465 Arla M I Tellu"i
Claudia TH. Ty!>kland 1978 471 Abc-d Vada
Tnumph VEB. DDR 1978 488 Diamant 14029 64/h
GooT!pe l8-69 RI'B. England 19n 4~9 Vada Zcphyr
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Son Fonrdkr Afstamning

Rasie 3324 LFL. Danmark 1979 502 Midas Abe<! 0625
Anna 3.136 LFL. Danmark 1979 50.1 Midas Abe<! 0625
Jupiler 878/6.11 NSDO. England 1979 519 Belina Mirlas
Havila 7523 CD, HoUand 1979 521 Boml Aramlf
Torkel 6.197 WClbull. Sverige 1979 537 (Clara M I 585.1 ') • 5926
Europa ISO l-lege. Tyskland 1979 541 Hassan Cambnnus
Melod) 154-72 v.d.II .. Holland 1979 547 65509 Dehsa
Ida 6405 WClbull. $,"erige 1980 567 Arla Ml TelJus
Mandolin 479-72 \.d.H.. HoUand 1980 581 Lora 65144
Caja 52055 Pajbj.. Danmark 1980 620 pr. M-1.1 pr. 62 6/6-4
Susan 51665 Pajbj .. Danmark 1980 622 Salka Suhan
Jonna 51923 Pajbj., Danmark 1980 623 Salka Lauda
Claret 199,74 RYD. England 1980 624 (Proclor III' 5466) l< ArmelIe) . Abacus
Harpoc)n 514,75 RPB. England 1980 625 Summit . Sundance
Cerise 107475 RPB, England 1980 626 (Annelie Lud) . Luke
Togo 12551 Carlsb.. Danmarl.. 1980 642 (PaU.,,' IS) lnis
Gunhild 52199 PajbJ.. Danmark 1980 643 (Algenan Lone)' M 63199
Buka 6482 Weibull. S\'crigc 1980 648 \V 82-68 • \V 17-6
Albert 6542 Weibull, Sverige 1980 649 Ingrid Ml Tel1ust>
irania Ad. Tyskland (liiS Pr~kowitar) ..; Emir
Magnum MMG. England MagIUf 104 " Universe
Koru 394,7} RPB. England (ArmeIIe Lud) x Luke
Kym 302,75 RPB. England Georgie . Ilanna
Jenny 73528 Svaløf. Sverige Hellas! . (Pallas\ l( Rupee) " Kris!lna
Sv 7.1.194 Svalof. Sverige Knstllla . (Marib . 571510-44) . A 61718
Sv 735D Svalor. Sverige Kmtlllu . HellasJ x (PallasS . Rupee)
WW 6484 Weibull. Sverige W 82-68 • W 17-68
\VW 6543 WcibulJ. Sverige Ingrid M I ' Tc1lus6

\VW 6645 Weibull. Sverige (\VW 5749· Abed .1.171), Pauli Ile
WW 6689 Weibull. Sverige (\VW 5925 , \V\V6060) x Zcphyr
\VW 6702 Wcibull, Svc:rige Lud' Tcllus M]D
Ca 10504 Carlsb., Danmark Rupal ' All, 297
Ca 11733 Carlsb.. Danmark Sv 6643 • AlL 297
Ca 11734 Carlsb.. Danmark Rupal • All, 297
Ca 2631.1 Carlsb.. Danmark Nordal Ofir
Ca 9930 Carlsb.. Danmark N.265 Emir
Sj 7465.14 LK. Danmark (Hcrta ll 191) Ingird ~1inef\a

Knstllla
Sj 746745 LK. Danmark (HenaK. 191) . Ingrid Mincf\u

(Ania MlIlerva)
Abe<! 58.17 LFL, Danmark V;uonga . (Goldfield >< Maia)
pr 51811 Pajbj.. Danmark Ev.·2 (Emir' (Emir- (July .

Rlgd) Fon)
pr 62620 Pajbj.. Danmark (Algeriun HertaIl) Lone) Elbo
RPB 657.73 RPB. England Fcrolll3 Abacu'i

Havre
Selma 16412 \\'cIbull. S\cngc 1970 84 Palo Saxo
Sallg 6731J S\ialof. Sverige 1975 281 Condor (S"01771 ' 56697)
Hedvig 16918 WClbul1. Svenge 1978 467 (Stål, POllta) Wcikus\
Ursel 449 LT. Tyskland 1980 583 GQ!oo\\oln . Julius
Tarok 779,2 MG. Holland 1980 6.14 MW'>lang MG 6374
Alden 17064 Weibull. S....erige 1980 650 Sofi Selma"
Brendan 17189 Weibull. Sverige 1980 651 Ima k1M]M1~

Anders 17020 Weibull. Sverige Condor KMN Selma
StAl F Svalef. Sverige Ørn Stjern
Sv 75547 Svalef. Sverige Astor Bento
SJ 724190 lK. Danmark (Stål]O U,S, 1624) , As'or
\V\V 17079 Weibull. Sverige Sofi ~ Selma"
Wz 69014 LW. Holland Selma \V L, 62060
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So" Forædler Afstamning

Vårhvede
Kolibri 1119 v.LP. Tyskland 1969 67 Selkirk Peko I 'lo; Koga"
Sappo 11693 Wcibull, Sverige 1971 105 \vw 177-62 ' \vw 176--62
Walter 15444 Weibull. Sverige 1978 413 \VW 13-69 . \vw 41-69
William 15440 Wt:ihull. Sverige 1979 499 \VW 1.1-69 . \VW 41 69
Tinuno Wcibull. Sverige \VW 152-65 ' Sappo
VDH 1070-73 v.d.H .. Holland V 81-12 - SI
LI' 666.70 v,LP, Ty~kJand LP 2149.60 x Koiibri 2

\VW 16599 Wcibull, Sverige Pornpe M >( Kolibri
Sj 753648 LK, Danmark Kkibcr . (Transec 4 . Capa~)

Vintcrby~

Kinm:l IGP. Tyskland 1978 493 SI. SIreng ~ (Dura ' Vogd:-.angcr Gold)
Sonja WEB. Tyskland 1978 494 Tria .. Malta
l3alllcng MG,liollulld 1979 533 (Pblen 2349 " Finesco) . Dca" Jumbo
Igri Ad, Ty~kland 1980 652 (ST 820 , ST 1427) , Ingrid
Gerbcl FO. Frankrig 1980 670 (Ager", Jumbo) FDE 244/95
Mirra v.BE. Tyskland G. 109 "'- Ilerfordia
Birgit v.BE. Tyskland (Ilerfordia ... H 204) .~ (702/52

\Vssh 382/49)
Mammut \'.JJE. Tyskland Vogcls. Gold)" (maedru . Wssh 382/49)
Tesl~ Prob., Østrig (Vinesco ~ Urania) " Hauler:\
Tapir 346.3 M. Holland DSGW 169· Pella
P. 526 Prob.. øst rig (Vincsco x Urania) x Hauler:-.) > VageIs.

Gold
RPB 26.73 D RPB. England Deprez 55146 . Inra 1066

Vinterhvede
Solid 65646 Svalof. Sverige 1973 185 Baneo . \Verla
BOl1go "rH. Tyskland 1975 289 CarslclI~ VIII x Capelle
Anninda v.d.ll.. Holland 1977 368 Utrslcn 854 " Ibis
Nautica cn, Ilolland 1978 463 Mildress' ManelIa
Hildur 1750 Svalor. Sverige 1978 469 Sv. 60504 < Starke
Vuka 1'11...0.. Tyskland 1978 474 Merlin' Torring II x Car~tclls VIII
Orcano 010-73 v.d.lI .. lIolland 1979 538 1-1. .1596 C. 497-1
Aqllila 662.71 A RPB. England 1979 539 Tadorna . Caribo
Helge 23153 Wcibull. Sverige 1980 646 Holme (Slarke" Norre)
Kinsman 155/891 NSDO. England (Cl 12633 ' Cape11e) . (Hybrid 46 '

Clpelle) . Prof. Marchal ~ Ri.lllger
Ragnar 23258 Weibull. Sverige W\V 224.1-68 ' \VW 2250-68
WW 24884 Weibllll. Sverige \V\V 2259-68 • \V\V 2250-68
S, 73305 Svalør. Sverige (Vogcls U-19J-5-Svale2) . Starkc1

VDII 035-74 v.d.!!" l-lolland Caribo Joss
Anja 7661 PaJbJ. Danmark Kranich .. Caribo
Kraka 7633 PaJbJ .. Danmark Kranich . Caribo
Sj 742068 LK. Danmark Flevina Calo
Sj 742013 LK. Danmark f'levina . CalO
Sj 742037 LK. Danmark Flevina . Cato
Sv 75268 Svaløf, Sverige (W-N 79-50 y Starke2) ;,( Seba1

S, 75335 Sv.l!øf. Sverige Krauich Starke
Monopol Ty~kland Pantu~ , Admiral

Rug
Petkus II v. LP. Tyskland Ud\algt ar VOI1 Lochow~ Pdku:o.
Halo v.LP. Ty~kland Selektion ar Pelkus II
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Foræd/eN!:
A,k
Carlsb
CB
FD
Hege
IGP
LFL
LK
LT
LW
M
MG
MMG
NSDO
PajbJ
PflO
Prob
RPB
S\'aJof
TH
\.d.H
VEB
\.LP
\'.DE
WEB
Welbull

Dr J. Ackerman & Co, Irlbach. Vestl)"skland
Carl~ber8 komforædhng, Gamle Carlsberg Vej IO. 2500 Valb)'.
Ceb«o Handeisraad, Rotlerdam. Holland.
Aonmond Deprez. Capdle, Templeu\e. Frankrig
Dr h.c, HaM Hege. Waldmburg. Vesttyskland
I G Pflanunzucbl Gm.b,H. Mtinchen 15, V~lt~"l..land
Dc sam\'irkende Lolland·FaJsler;ke landboforeninger. Abed Plantea... \".\t1\lJon. -4920 Sollested
Landbrugets Kornfora:dling. Sejet. 8700 Horsens
Land\\lrtschafilicher uhranslalten. Tntsdorf. Am Mrf. VOII)'sldand
BV Landbouw bureau WIl~~um. Groningen. lIolland
R J Mansholt. \\6tpolder. Holland
R J. Mansbolt. Westpolder og G Geert~ma. Groomgen, 1I0lland
Mlln Masll~r'\ Group. Kmgs Lynn. England
'latlOnal Setd De\elopmmt Organization Lid. Cambndge. England
Pajbjergfondm. Pll.jb)Crggården. Dyngby. ~:IOO Odder
Pflanzenzucbt Oberlimburg. Sch\\ablY:h Hall. Vesll)\kland

- ProlliSldorier Sa..:llZuChl GmbH. Wien. Oslng
ROIh .... ell Plant Breerlers LId. ROIh.... ell. England
S\'erigt'S UtsadesfOrmmg. S\alOf S\enge
Toni Heldenmch. B3d SCh.... anau. Vesttyskland
D J van der Ha\e B V Kapelle. Holland.
VED $a.at· und Pflanzgul. Berlin. Osu)'skland
F \011 Lochow-Pctkus GmbH. Bergen. Veslt)"sl..hmd
W von Bomes-Eckendorf oHG. Lropoldshohe. VC't1~"l..land
Saatzuchlwu1schaft Walter Engenkn Biichlmg. Ober Schncldmg-Duchhng, Vesttyskland
W Welbu!l AB. Landskrona. S\·enge.

Forædlerbeskyuede jOrler 198()....81

Byg
Alva
Anna
Caja
Claret
Claudia
Duks
Emir
Georgie
Gula
Gunhild
Harry
Havila

Ida
Jupiter
Lami
Lofa
Maia
Melody
MIrjam
Mona
Nery
Nordal
Prisca
Rupal
Salka

Susan
Torkel
Triumph
Tron
Tyra
Unn
Vega
Welam
Zita

lIavre
Astor
Hedvig

Sang
Selma
Silv:l
Tarok
Ur~el

Vdrh}'ede
Kolibri
Sappo
Walter
William

Vinlerhvede
Aquila
Armmda
Bongo
Brigand
Caribo
Helge
Hildur
Nautica
Ragnar
Solid
Vuka

Vinlerrug
Halo

VinTerbyg
Banteng
Birgit
Doris
Gerbel
Igri
Kiruna
Mammut
Mirra
Sonja

Forædlerbeskytlelse. Tabel 31. KamsarIertIes udbredelse. procelll.

Ifølge lo.. en om forædlerrettlghcder for planter har Udlast eft~rir 1975 1976 1977 1978 1979

forædlere af be>kytlede sorter rct til at opkræve en
VinTerhl'edeafgift. Det er I ojeblikkeT fasllagt. at enhver. som benYT-

Ter udsæd af disse sorter. skal helale 8 År. pr. 100 kg Soild .... 81 90 95 92 73
formeringsmaleriole, som omsættes. Opkrævningen af Vuka. 3 18
afg/fte" sker I handelsleddet. Sorterne, som er anført Hildur _. I 5
ovenfor. er i 1980-81 beskyttede og derfor afgiftsplig- Arminda 2 I
lIge. tfelge .. I

AqUlla I

Omsætning af sædekorn.
Andre sorter. 19 \O 4 2 I

I 1979·80 blev under den officielle sædekomsordning. Vinterrug
som Stal!>frokonlrollen administrerer. plomberet lait Petku~ II 90 44 47 73 93
3.02 mil!. hkg. fordeil med 2.57 mil!. h,g byg. 0.27 Pd..uro 9 55 53 27 7
mlll. hkg h\ede og knapt 0,2 mill. hkg havre. \ årh ... ede. Andre <;ofter I I
\1I1terb}g og ",nierrug. Dette s\arer til mere end 90
pct. af del ~mlede udsædsbehm af korn ~ 'illterbYR
Selvom der, ~om det fremgår af det foregående. bli... er Ign 72 89
afprovet en mængde sorter. viser amendelsesmonste· Mirra 8 5
ret. at sortsvalget reelt begrænser sig lil ret rn. sorter. Kiruna 5 3
Dette fremgår af tabel 32. der samlldig fortæller, at SonJa. 6 I
udskiftningen fra kendte sorter Iii nye. der klarer sig Banteng 8 I
godt i forsogene...ker rel hurtigt. Birgll ... I I
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For de nC~lc urter og især for vinterrug, villterbyg og
havre er der lale om absoluttc hovcdsortcr, der dækker
omkring 90 pcl. af dc pågældende arters areal. Ivinler·
og vårhvooe er den mest anvendte sort sået l t;a. 70 pc!.
af udlægget. mcdcm dcr i vårb)'g er tendem,cr III en lidt
stærkere sprednlllg end hidtil. hvilkct kan hilses med
tilfredshed.

Udlagt rorir

Byg
Wclam
Lofa
Salka.
Gula
Gcorgic .
Laml ...
Tyra
Tron .
Vega
lila
Mona
Ner)
Nordal
Aramir
Andre 'ioner.

Havre
Selma
Stål F
Andre sorter.

Varh~'cd!'

S'pro
Kohbn
Walter

1976 1977 1978 1979 1980

2 IO 24
24 26 28 24 I)

5 12 24 21 12
6 9

2 7 7
28 25 I) 8 6

I 2 2 6
I 5
I 4

IO 11 9 7 4
5 5 5 4 )

I 2
IO 8 5 J I

2 l l
18 12 8 4 3

87 91 94 89 95
4

13 9 6 11 I

92 91 65 54 70
J 8 35 43 23
5 l 3 7

BIrteært var mAlesan. og i gennemsnit af de .. forseg
ble\ den kun o\ergået af Bodilærl med 2.1 hkg.

Oversigt over flere års forsøg med ærtesorter.
I tabel 34 er resultaterne for 1980 vi.:;t sammen m~d de
foregående 4 år:t rc~ultaler. Dine-. Bodil- og Lysima·
ært har værel med i allc årene, mcdcns Bondiæn kun
har deltaget i 4 år og Timoæn i 2 år. Især i de sidste 3
år har udby tiet af Birt~ og Bodil \'æret hojere end af de
ovrige sorter.

Tabel 34. 5 lus/orsog med sorter 0/ærter.

Udb)'t1e, hk8 ærter pr. ha.
1976 1977 1978 1979 1980

Birte 25.2 35.4 48.1 47.1 35.9
J)odil . 26.3 36.2 47.6 44.4 38.0
Lysima 24.4 .14.9 30.9 39.6 25.9
Bondi 38.5 35.0 38.8 25.8
Timo. 38.8 .13.9

Omtale af de enkelte sorter.
Birte-.ert og Bodilært kommer fra Manshoh I Holland.
Dc er begge kogeærter. og der er Ikke i kvahtet og
d)'rkningscgenskabcr væsentlig fop.)kel mellem de to
sorter. lige som udbyttet har værct nær det samme i de
år. de har dellaget i forsogenc.

Lysimllært fra Dansk Planteforædling AIS er en foder·
ært.
Lyslmaæn har rct hOJt proteinindhold og middelstore
fm med lav rUI11\ ægt. Sorten er lid lig. og dcn er rel høj.

Sorter i bælgsæd.
Som i de nærmest foregående år har der ikke været
gennemført sortsforsøg I andre bæJgs..'\':dartcr end ær
ter.

Sorter af ærter.
1 1980 blev genncmfort 4 forsøg med ærlt.~orler. og
resultaterne fremgår af tabel 33.

Bondiært fra Dan~\.. Planteforædlmg AIS er ligeledes
en foderæn. der I de sldstc 2 r har givet nær samme
udbytte som L)slma
Ilondi er hojere og lidt slIdtgere end LYSIma. Den har
middeblore fm med høj rumvægt og ret tynd skal.

Timoært fra Svaløf er en foder:crt, der både i 1978 og
1980 gav højere udbyttc cnd Lysima og Bondi.
Sorten er af S3111111e højde som LysimaærL men mod
ner tidligere og har mindre frø mcd knapt så tynd skal.

Tabel 13. Lands/orsog med ærter (59).

Htle landet
% rAprotein 1000- hk8 ærteT

i lønitor komsvægt pr. ha.

An(al f0"""8 "
Dine 25.3 267
Bodil 25.3 296
Lysima 27.3 239
Bondl 26.2 196
Timo. ...... ... 28.0 19)

"35.9
2.1

10.0
10.1
2.0

Valg af ærtesorter.
Bade kogeærter og /odaærter er am'endelige td /oda
brug. men da kogeærler er kortere og modner tidligere
end/oderærter. gi~'er de sjældent sd store hostbesvær!lg
hedersom de sl'ldtgae ~Qrter. Foderærterne dyrkes især.
fordi de hor større protclllifldhold. Fra l. januar 198/ er
kogeærlerne Bodil og Birte iøvrigt ogsti po EFs sorfslisfe
Som joderærfer.
l ~'alg a/ ært til /oderbrug ka" Mt/e Birte og Bodil
komme i betragtning pd grund a/""jl udbyul.'. SortenH'
Lysima. Bondi og /imo er ret jæl'"byrdige.
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c.
Jordbehandling
Af K. Skriver

Tabel I. Forsog med nedbringning af halm (60)

Tabel 2. Forsog med nedbrmgning af halm

s rocsog 1980
% goIdfc)(bne knækkefodsyIC

halmen halmen
IjnMt o~ fjnnet nedbragt

l/den sfubbehand/ing
Grundgoetet 2J 25 O O
40 N ekstra forår 2J 26 O O
-ID N ekstra efterår 22 24 O O

Med sfubbehand/ing

Grundg'Klet 28 25 O O
40 N ekstra forår 24 25 O O
40 N eJ...slra efterår 29 28 O O

36.4
2.1
0.5

36,0
1,7
0,4

35,3
1.8
1.0

35.8
2.2
0.7

32,4
0.6
0.9

36.2
1.0
0.2

32,1
U
1.6

36,2
2,2
0,4
1.8

hkl kerne pr. ha
9 fOr5ØI 1980 58 forwg 1974-80

halmm Iwm",
fjernet ncdb~&t ljemct ncdbfa&t

Uden sfubbehand/ing

Grundgoocl
40 N ekstra fonlr
40 N ekstra efterår
LSD

)led swbbehand/ing
Grundgoetet
40 N ekstra forår
40 N ck\tra erterår
LSD

byttel1lvcauet. I 1980 er der imidlertid i 4 af forsøgene
el markant mindreudbyue i afdelingen uden stubbe
handling på grund af stærk udvikling af kvik, hvilkct
indvirker pli året" gennemsnitsresultater med ca 4 hkg
kerne pr. ha. Disse kvikforekomsIer efter manglende
stubbehandling er søgl bekæmpet med kemiske midler
i efteråret 1980.
Ocr er gennem alle forsøgsår opnået den bedste effekt
af ekstra tilført kvælstof, hvor detle er blevet udbragt
om foråret. og det uanset om halmen er nedbragt eller
Qernel.
1 lighed med tldhgere år er der afStatem. plantepatolo
giske Forscg foretaget fodsygebestemmelser før korn·
host. og di'S...c resultater er vi..t i Label 2.

Forsøg med nedbringning af halm.
Til belysning af den udbyttcmæssigc virkning af at
nedbringe halm er der på 7. år gennemført en række
faslliggende fOMS på arealer med fOrlf.a1 bygdyrk·
ning. Alle forsog gennemføres i Jylland, og i plunen
sammenlignes halmncdbringning efter snifning med
fjernelse af halmen.
Da stubbehandlmg m~ formodes al være af betydning
for halmens omsætning. er forsøgene anlagt som to
sideliggende forsøg. hvor der i det enc forsog iJ...ke
foretages mekanisk stubbehandling, i del andet gen
tagne fræsninger. mden hele forsøgsarcalet dybpløjes
omkring l. novemhcr.
Da også kvælstofforsyningen forvente. at spille en
rolle. er sporgsm let om snitning eller fjemebe af
halmen kombineret med 3 former for hælstofgodsk·
nmg, dels normal gødskning og dels 40 ekstra om
efteråret før stubbehandhng eJler om foråret efter
koms5ning.
Gennemsnitsresultaterne af 9 gennemfof{c for~,g i
1980 er sammen med de 7 års gennemsnit VI:)l I tabel J.
Enkeltforsogene er 'i.3mmen med resultaterne af
tekstur- og jordbundsanalyser vist I tabelbilaget undet
det l parantes anførte tabelnummer .
Fra 3. til 6. forsogsår var der en s.. ag. men en')artet
tendens Hl et lidt højere udbynem\'eau, hvor halmen
gennem årene har været efterladt. Denne tendens
genfindes kun I et enkelt af forsøgene i 1980. og I

gennemsnit af alle 9 fo~og er udbyttet ca. I hkg pr. ha
højere, hvor halmen har \'æret fjernet.
I de foregående forsogsår har indblandmg af den
snittede halm I Jorden gennem stubbehandllllg for
nedplojning ikke han nogen sikker indnyde1!'>e p ud-

En stigende del af det forsøgsarbejde, der udfores
under Jordbehandltngsud....alget. har de senere år taget
sigte på at bel)'se vlrknmgen af reduceredcjordbehand·
Jingsmctoder I efterårsperioden.
Virkningen af manglende pløjning pA såvel kort som
længere sigt undersøges således i forskellige forsogsse·
rier. hvori der også mdg r spørgsmål om eftcrafgrooer.
sædskifte og Jordtype. En særlig forsogsseric til belys
ning af sporg..:;måi omkring nedbringning af halm er
videreført på 7. ~r.

Andre opgaver til s..'Crskilt belysning af mekanisk og
kemisk kvikbekæmpelse er viderefort under Udvalget
for Planle~kytlelse. og resultaterne er meddelt i
oversigtens af!tnil E under bekæmpelse af gn:t:Sukrudt.
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ndcfsogcb.cmc VIser. :11 der fonsat ikke er nogen
siHer sammenhæng mellem forscgsbehandlmgerne og
angreb'prcK:cnkrne af goldfodsyge. J 1979 ble\ der l 6
af fOl"'iug...arcalcrnc for f"r"lc gang kon ..tulerel sikre.
men gcnncmg ende s"'agc forekomster ,If knækkefod
syge. Denne sygdom har Imidlertid ikke udviklet sig
yderligere. Idel der l 1980 ikke er fundet Sikre angreb af
knækkefod~ygc.

7 års slIlfmug og I/t'dbriugnillg o/norma/e halmmællg
der har jOrl!/Clhlg I'æret uden siHer Indflydelse pu
bygudbyt1t'1 og på jorekomslen afJod\yge. De gerlt/em
!ør((' /ors"g ~'is('r tillige. O( ogsiJ slUbbehandling har
ræret Ilden /fIe/j1yt/else pil disse forhold. sa/reml de"
manglel/dl' jordbl!arbejdlllllg iHe medfarer ud~·iJ...lillg

af hiJ..., el/er ('I'l'fltuel/e kvikforekomster bekæmpe~

med J...t'1rltske midler. E"delig I'iser [orsogeuc. at tilfør
sel ufeJ,,\tru J" \'æl.Hu/ iH/! har W('T('t ptJkræn>/ til se/I'('
hulmen.{ omwt!ll1illg.
Forsogene fOfl\<cller.

Særlige undersøgelser vedrørende nedbring
ning af halm.
Del er en almllldclig antagcbc. al fOfl"kll nedmuldning
af halm p<\ længere !tIg! "il p:\\Irke en Jords fysi~kc.

blologls!l.c O!! !l.eml,,!l.e forhold. Derfor er der til belys-
ning af. om der i de nu 7- rige forsog er !l.cl ændnnger
I nogle ~If dl....c forhold. gennemfon for kdligc under·
sogelscr I efter ret 1980.
M:'I.lmgcr afJordem. bIOmasse er 1Tl1ldlerud vanskelige,
og de mel(x!er. der an"e~ for bedq egnede. er "Ile megel
!ldskræ\'cllde al gennemføre. For derfor p~ andcn
måde ,il I'!I ll1utryk af mulig påvirkning af jordbund...-

forholdene. h\ ar halmen har \ æret efterladt. er der
gennemfon optælling af regnurmd>e.. tandcn på for·
sogs.arealcrne. Der er d~udcn forclagcl lllkubalion
'oUndersogelser til bestemmelse af Jordernes hælslOf·
friglH:nde e\ne. samt geJlllemfurt en ræk!l.e kemiske
jordbund~undersogelser. Re-.uhatenu;" af de ~idsl

mC\o'lllc undersogeIser er dog endnu for utll-.mckkclige
til. al d~r kan drages nogen endelig konklu'ilOn.
Denmod \'i!>er n:gnormttælllllgerne. at ..elvom halm
Ikke horer lil regnormenes mC,,>1 forctrukne ko-,tcmner.
har l1almldfcrselen haft en målelIg efTckt på regnorme
bc...landen. ~l\orfor denne ulH.ler~ugel\c ...kal ollltales i
del folgcnde.

ReslIlrarer af regllarmerællillger.
Under...ogelserne har .. æret gellncmfart på alle 9 for
~ug,arealcr og er foretage! af cand. \l:lent. Anne Mane
Krogh Mikkelsen. EstImeringen af ormepopulauo·
nane er foretaget \o'ed uddnvnlllg n1l.:<I formalilloplu~

l1lug I Iwer af de 3 storpareeller, hvor halmen hen
hold"'\'i ... h:Jr været snillel eller er !jernel I den halvdel
af fon.ogsareaict. hvor der ikke \Iubbehandles. For
l1\er parcel er der foretaget J uddnvlllIIger \00 ....an·
ding af et k\o'adra[ på 1/4 m! med 15 10,3 pet. fomlali
noplmnmg. lait 18 tælllflger pr. lokalllet. Efter uddn .. 
nlllg er ormene oplalt I lUe .. ok\lIe (lu .. emle) og
\o'oksne og l1al\ voksne Indl\ Ider. -.om de\udcn er ble\ el
:Jrhbe-.temt og senere torrel \ cd 105 grader C til
\ægtbc'>lemmebe af regnormeblOmaS51C, På 2 af de 9
forscgarealer fandtes der merho\ l"dct 111gen regnorme
I nogen af forsogsleddene. Resultaternc af tællingerne
p!l de ~lVrige 7 lokaliteter er enkelt""'l'" i1luslrerel i fig. I
sammen med gennem'init'irc... tJillllct.

i i I Halmen nedbragt
Halmen flC"nel

O Unge regnorme
Voksne og halvvOl'Slle regl"lOffl'e

O

O

Ir i

l ,

I rro I ~ L J l
/I " I, , il I " I " I " I

I

2'

Antal
regnorme

'" m'
300

60

12

,.

Figur J.
Alltal re,,?uarmt.' pr. m
oJ...lOba J~X/J

LSD,total 12 14

Lokalitet Godthåb HOl'ndrup Videbæk Ømst"UP NI f eld '"'9 ,,8~t H Id
2'

Genroemsrnt
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Det fremgår af figuren, at der mellem lokaliteterne er
stor forskel på regnormepopulalioneme. De fire stør
ste er fundet på jordtyper med JB nr. 6 og 4 og de tre
mindste på JB nr. 3 og I. Der er alle steder den største
population, hvor halmen er efterladt, men forskellen til
halm fjernet er kun signifikant på to af forsøgsstedeme.
Også i gennemsnit af forsøgsserien er der signifikam
forskel mellem forsøgsbehandlingerne på totalantallet
af regnorme, hvilket skyldes en sikker forskel på antal
unge individer. idet forskellen på antal voksne og
halvvoksne orme ikke er statistisk sikker.
Gennemsnittet af de 7 forsøgssteder viser, at der er 27
pet. nere orme, hvor halmen er efterladt. Biomassebe·
sremmelsen vistc sammc tcndens som antallet af reg
norme, og her fandtes tillige en statistisk sikker forskel
på tørsrofmængden af voksne og halvvoksne orme i de
2 forsøgsled.
Artbestemmelserne af regnormene viste, at halmtilfør
selen srort set var uden indflydelse på al1ssammensæt
ningen, der i0vrigt varierede en del mellem lokaliterne.
Dog synes lang orm efter halmtilførselen ar brede sig
på de arealer, hvor grå orm var dominerende.

Estimering af regnormepopulationer er med den an
vendte hurtig-metode forbundet med usikkerhed. Reg
norme er heller ikke særlig stationære. Der må i årenes
løb regnes med en Yis ud~'andring aforme fra parceller
med højt ormeantal fil parceller med layere ormeanta/,
hyor halmen erfjernet. Formentlig kan der dog også ske
vandn'ng den modSOl/e vej. fordi halm og andet orga
nisk materiale kan tiltrække regnorme.
Selvom der således målte være sket en vis udlingnillg
mellem forsogsbehandlingerne. må konklusionen plJ
undersøge/sen blive, at nedmuldning afhalm kan med
føre en stigning i jordens indhold af regnorme og
herigennem kan flJ en posifiv effekt ph jordsrrukrur,
luftskljte og andre forhold af betydning for jordens
dyrkningsværdi.

Sammenligning af pløjning efterår
og forår med manglende pløjning.
Der kan med års mellemrum indtræde den situalion. at
vejrforholdene forhindrer rettidig vinterpløjning af
større eller mindre arealer. Spørgsmålet er derefter,
hvorvidt sådanne arealer bør forårspløjes før såning af
korn, eller om pløjning bør undlades. Problemstillin
gen er derfor fulgt og belyst forsøgsmæssigt i en
årrække, og i tabel 3 er visr gennemsnitsresultarerne af
de sidste 5 års forsøg.
Forsøgene gennemføres på såvel let sandjord som
lerjord. og da der er begrunder formodning om. at der
ved pløjningen frigøres ekstra kvælslof, er forsøgene
anlagt med 3 kvælSlofmængder.
J enkeltforsøgene forekommer der hvert år såvel mc
rudbytter som enkelte mindreudbytIer for pløjning, og
i gennemsnit af forsøgene i 1980 er der opnået et
merudbytte på 2.8 hkg kerne for efterårspløjning og
2.3 hkg for forårspløjning.
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Tabel J Sammenligning af pløjning efterår og forår
med manglende pløjning (61)

hkg kerne pr. ha
1976 1977 1978 1979 1980

Anl31 forsøg 11 15 13 11 4

Grundgødet

Ingen pløjning 36,4 42,8 43,0 42,2 34,8
Pløjning efterår 0.3 1.6 2,2 1,4 5,4
Pløjning forår 1,8 1.0 1.5 J.7 5,1
LSD

3/ N ekstra
Ingen pløjning 36,3 44,1 44,8 42,2 38,2
Pløjning eflerår 0,3 0,8 2,5 2,l 2,4
Pløjning forår ~0,5 0,1 1,J 1,7 2,2
LSD j,8

62 N ekstra
Ingen pløjning 33,0 42,9 44,9 40,9 38,4
Pløjning efterår ~O,J 0.6 3,0 1.4 0,8
Pløjning forår 1,5 0.6 0,9 2,6 +0,1
LSD

Gennemsnit
Ingen pløjning 35,2 43,2 44,3 41,8 37,1
Pløjning efterår 0,1 0,4 2,5 1,7 2,8
Pløjning forår 0,9 0,7 J.2 2,0 2,3
LSD j,4

Tilførsel af ekstra kvælstof med ca. 30 kg N og 60 kg N
pr. ha har medført en slærkere stigning i kerneudbytlet
på upløjet jord end på pløjer jord, hvorved merudbyt.
terne for pløjning er blevet reduceret væsenrligt. Dette
forhold bekrærter, al der ved pløjningen frigøres en del
ekstra kvælstof.
Der har været en svag forekomst af kvik på to af
forsøgsarealerne i 1980. Selvom der foretages stubbe
handling i fornødent omfang i alle forsøgsled, har der
som i tidligerc år klart været den kraftigste udvikling
af kvik i det følgende års bygafgrøde, hvor der ikke
pløjes.
Forsøgene fortsætter.

Fastliggende forsøg med fræsning
contra pløjning.
Resultaterne i den foregående forsøgsserie viser, at der
er årsvariationer i de gennemsnitlige merudbytter for
dybpløjning. samt at der i disse l-årige forsøg også kan
forekomme såvel merudbytter som mindreudbytter for
pløjning fra en lokalitet til en anden.
Resultaterne rejser tillige spørgsmålet om, hvad der
sker, dersom dybpløjning undlades i en længere år
række og istedel erstattes af øverlig jordbehandling i
den hensigt at spare på arbejdsomkostningerne samti
dig med. at en reduceret arbejdsdybde under visse
forhold også må anses for mere hensigrsmæssig med



henblik på beskyttelse mod jordfygning og for \·edlige·
holdelse af en god og stabil jordstruktur.
Disse spørgsmål blev derfor tuget op til s..-.::rskilt belys
ning i efteråret 1972 og igen i 1973 ved anlæg af
flerårige forsøg råjord i god kultur efter følgende plan:

a. Alm. stubbehandling, pløjning og såbedstilbered
ning.

b. Fræsning ener host + ca. I. no\·.. ingen pleJnlllg .
Alm. sllbedstilberedning.

c. Fræsning efter host - ca. I. nov.. Illgen plejning.
Fræsning for. r og traditionel såning.

Fræsningen udfores I en dybde af 6-8 cm og foretages
af cl rejsehold fra landskontoret. Da jordbehandlingen
muligvis påvirker niveauet for optimal kvæbtofanven·
dejse. gennemfor~ forsøgenes 3 gentagelscr med sti
gende mængder k\·ælstof.
Kun 3 af de opnndeligt S anlagte forsog har kunnet
fastholdes indtil 1980. tnor afgroden i alle for5',g har
været byg. og gennemsnitsresuhaterne af disse nu
S-årige forseg er \ISI i tabel 4.

Tabel 4. Forsog med fræsning cOl/lra plojlling (62)

Llr Hr 3..Ir 4.1r .5.Ar 6.1r Hr Ur
1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980

3 forsøg
a. 34.4 27.7 25.7 31.6 39.6 36,8 41.8 35.8
b. 2.0 4.8 0.6 0.9 1.9 -2.8 0.6 2.1
c. 1.6 5.1 0.5 1.7 1.6 2.5 1.4 2.2

Kvikaks pr. m~ for høst

a. 12 4 12 O O O O O
b. 8 12 22 2 O O O O
c. 12 7 II O O O O O

K.·ikskud pr. m:: efter hmt

a. 34 6 I I O O 2 O
b. 28 23 2 8 I O 13
c. 31 17 2 2 2 O IO

Dc første S Ms resullatcr kUllne. give formodning Olll.

al det is.-cr er i de første år. at manglende plejning kan
medføre udbyuenedgang. fordi den uplojede jord i de
følgende år gav udbylIer på llIvcau med traditionel
jordbehandling. Efter resultaterne i de ~idMe 3 for·
sogsår synes denne antagel~ dog ikke at kunne holde
stik.
Det fremgår tillige af tabcl4. at forekomsten <tf kvik på
nogle af forsog~arealerne var et problem de første
forsøgsår, hvorefter k\'ikken var aftagende ogsft i afde
lingerne med reduceret bearbejdning. Efter de fugtige
forhold i 1980 har der imidlertid Igen været en oget
kvikudvikling i disse afdelmger. Forskellen I forår'i
jordbehandlingen har ikke haft nogen sikker mdOy-
del~ på kvikud\'iklingen lidt som på udb)ltel.
Jordbehandlingen kan også ha\t~ indnydelse p fore·
komsten af visse plantesygdomme. og I nogle af for
sog"årelle har der s' ledes været udpræget slærkere
angreb af skoldpletsvamp (Rhyncospofluml i upløjet

jord. I 1980 har angrebene af denne sygdom været
relativt svage. men forsogsplanen har iøvrigt ikke I

andre år kUllnet afsløre. I hvilket omfang delle forhold
hM haft indnydebe p' udbytteresul!ateL

De flerårige forsog med fræsning cuntra plOjllillg viser.
al udbyl1enlw!ouet ogsd ~'ed fOrfsat manglende piOjIlilIg
er ullderJ,;,Oftel klimabetingede brnarlatioller. bialidt
hl'I"lke forholdene I vlnlerhah·/Jret synes at .'Q!re meft
afgørende. De konsehent ,n'er/lge behandlinger med·
fører en ændret jordstruktur, der synes mere stabil og
modsrand\'dygllg mod Irykskoder og "'nd- og '1ondera.
sioll. men den stærJ,;,t reducerede arbejdsdybde og 
inlensilet medfører ogw'i ændrede betingelser for udwk
/inK af rot/ukrudt og enkelte jrfJlIkrudtsarter. Deue
.\I(/.\Ie problem kali dog løses ~'ed iJær de første ar uden
plojlling at benyue de reue kombinatIoner af redsJ,;,aber
og kemisJ,;,e midler pa de rette tidspunkter.

Fastliggende forsøg med pløjefri
dyrkning.
Denne forsogsserie blev p begyndt med et stort antal
for~og i efler~ret 1976 og ~upplcret med et mllldre
antal nye forsog i efler ret 1977.
Forsøgene gennemfores I almindelige sæ(hkifter p
\11\ el let sandJord som lerJord og er anlagt som række
foP.,Og med 3 fællespareelIer, der hælstofgodes \cd
tIlførsel af 31 og 62 kg :"-J ekstra pr. ha III laf
gentagelserne.
Eftedrsbehandlingen i plojet og uplojet afdeling gen·
nemføres som en overlig behandling I et omfang og
med redskaber. der afg"rc~ af forholdene. d.v.s. den
forudgående afgrødes art. hikforekomst m.v. Også
forårsjordbehandlingen i de 2 forsøgsled tilrettelæggc..~

efter behov.
Gennemsnllsrcsultaternt: af de nu 4 års fon.og er Vist i
opstillingen I tabel S.

Tabel 5. Fuu/iggl'lIde forsøg med ulldladelse af
pl''J"mg. lJyg. (63)

I. Ar 2. lir 3.Ar 4. lir
1977-78 1978-79 1979-80 1980

Alltal rorsl'g .. 2. 23 2O 17

Gru1ldg"del
Ingcn pl\)JllIng 45,1 41,6 44,3 35,7
Efter:'l.n.pluJlllng 0.9 2,4 1.2 J.2

JIN ekstra

Ingen pløjning 45,4 42,3 43,7 37,6
Efterårspløjning 1,1 J.2 l.J 1.7

62ft,' ell.stra

Ingen ploJnlllg 45,7 42,3 43.0 37.7
EftedrsploJnlllg 0.2 J.O 1.2 1.0

Gennemsnit

Jngt:nploJlllng 45.5 42,1 43.7 37,0
Eftcrår:-,p)()Jnlng 0.5 2.8 1.2 1.9
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hkg kerne pr. ha
pløjet upløjet

Tabel 6. Forsog med grongoliningsafgrode i forbinde/se
med p/øjefri dyrkning (64)

Gennemsnitsresultaterne fra I. ul 4. forsøgsår af det
mindre antal forsøg. der blev startet i 1976, er vist i
tabel 6 sammen med de J års resultater af det større
antal forsøg. der blev påbegyndt I cftcråret 1977.

34.6 34,2
1,3 0.3
1.9 1.5

37.0 31,9
0.0 -0.1

32,7
0,4

37.6
1,4

3. ar 1979. 5 forsøg

Ingen eflcrafgrøde
Gul sennep som eftcrafgrodc
LSD .

2. (jd978. 5/omg
Ingen efterafgrode
Gul senncp som efterafgmde
LSD ..........

/. d, /977. 6/0'5og
Ingen efrerafgrooc
Gul sennep som efterafgrode
LSD

lait er der i 1980 videreført 21 forsøg, og i 19 af disse
har forsøgafgrooen været byg. Selvom der ogs!!. i disse
forsøg forekommer mindreudb)'ltcr for pløjning. viser
gennemsnitsrcsultatet, at der under vilkårene i
1979/80 har været et signifikant merudbytte for efter
årspløjning forud for byg på 1.9 hkg kerne pr. ha. - en
størrelsesorden, der dog ikke modsvarer den redle
pløjeudgift.
Forfrugten var i 16 af forsøgene byg. I 2 af de reste
rende forsøg var forfrugten vinlerh\'ede. og her er der
et usikkert merudbytte på 0,5 hkg kerne pr. ha for
vinterplojning. I ct 3. forsøg var forfruglcn fodcr'luk
kerrocr. og her er opnåct 3.7 hkg kerne for vinterpløj
ning.
12 forsøg har forsøgsafgrøden i 1980 været sukkerroer.
men resultaterne af disse foreligger t:ndnu ikke ved
redaktioncns afslutning.
Da der i disse forsøg forctages stubbearbejdIling cfter
behov. har kvikudviklingcn hidtil værct under kontrol,
og karakterne for kvik for host er lave og gennemgå
ende ens på pløjet og uplojet jord. I karaktererne for
kvik efter høst er der derimod nu en klar tendens til
den stærkeste kvikudvikling i de parceller. der ikke
pløjes.
Forsøgene fortsætter.

Idet lille antal 4. års forsøg er der et mindrcudbytle på
3.Q hkg kerne for undladelse af pløjning. 1 det større
anraJ J.lirs forsøg er mil1dreudbyuct cfter upløjet jord
uden efterafgrøde 2.6 hkg kerne pr. ha. Med efteraf
grøde er mindreudbyttet 3,9 hkg.
Ved den anvendte forsøgsmctode er sammenligningen
af pløjct og upløjcl afdeling beheftet med nogen usik
kcrhed, og af tabel bilaget vil det fremgå, at gennem
snitsresultatet af de 16 3.lI.rs forsøg i 1980 dækkcr over
store variationer. l knap halvdelen af forsøgene er der
således opnåel det sanlIne eller højere udbytte i uplojet
afdeling. men i den anden halvdel forekommer der
enkellforsøg med meget store udbytlenedgange, der
påvirker gennemsnitsrcsultalet stærkt.

Fastliggende forsøg med grøngød·
ningsafgrøde og pløjefri dyrkning.
Denne forsøgsserie blev gennemført på arealer med
fortsat bygdyrkning til belysning af. 0111 anvendelse af
gul sennep som eftcrafgrøde til grøngødning kan for
bedre udbytteniveuaet ved kontinuerlig dyrkning af
byg. Samtidig undersøges grøngødningsafgrødens ind
nydelse på spørgsmålet pløjefri dyrkning.
Forsøgsserien blev påbegyndt i erteråret 1976 med
anlæg af 6 forsøg, der i crteråret 1977 blev supplt::ret
med yderligcrc 21 forsøg. Forsøgene er i denne serie
anlagt med 2 forsøgsled. med og uden gul sennep som
efterafgrøde, og som dobbelte rækkeforsøg. hvor der i
den ene halvdel foretages pløjning gennem bt:gge for
søgsled i løbet af royember måned. I den anden halv
del pløjes ikke. Istedet foretages et træk med fræ!>Cr
eller tallerkenharve for nedmuldnillg af efterafgrøden
omkring l. de(;ember dier i cnkdtt: tilfælde fØfst i del
tidlige forår. For<.;øgsk'<.idet uden efterargrøde behand·
Ics med gentagne harvninger efter behov i lobet ar
efterårsmånederne inden den afsluttende behandling
med pløjning eller fræsning.
Sculleren er i de neste ar forsøgene ud sået efter korn
høst i forbindelse med en stubbchandling. l enkdte
forsøg er sennepsfrøet ucbåel med hånd 2-J uger før
forventct kornhøst. og i di~e tilfælde er der således
ikke foretaget nedbringning af frøet og dcrmed heller
ingen stubbehandling, for sennepsafgrooen enten ned
pløjes eller ned fræses.
Sennepsafgrøden er efterårsgødet med JO kg N pr. ha.
men da såning af sennep i de ncstc af forsøgene f,,,r:-t
har kunnet finde sted ca. I uge ind i september. har
senneppen kun undtagelseSVIS kunnet udVikle sig efter
ønske i efteråret 1979.

4. iir 1980. 5 forsog

Ingen cftcrafgrøde
Gul ~nncp ~om efterafgrooe
LSD .

l. ur /978. 11 forsog

Ingen cfterafgrooe
Gul ::.ellnep l'lom efterafgrooe
LSD

2. d, 1979. 20/0"og
Ingcn eflcrafgrøde
Gul sennep som efterafgrøde
LSD .

J. år 1980. 16 for::;"g

Ingen efterafgrøde
Gul sennep som efterafgrøde
LSD .

36.0
0,4

41,1
0.8

41.7
0.1

37.9
0.2

33.0
-0.5

38.1
1.2
i,2

39,2
0,0

35,3
l,S

so



I de refen:rt'de fnr~ng l tabd b er man fnl stillet med
etablenng'lmåden af cftcrafgrodcn. og denne er som
næVn! I nogle ulfælde foretaget \cd udsåning af scn
nepsfro med hånd 2-J uger for kornhost med det
form 1:11 rn entidhg og hurtig frem\æ"-.st afgrongoo
nmgsafgrøden efter host. Fremgang\m den er tillige
en efterhgnlng af~mng fra ny. men da der ledes ikke
foretagt'\ nedbrlllglllllg affroct og dermed heller Ingen
stubbchandhng. metlf"rcr metoden fOrringede mulig
heder for bekæmpelse af evenluelle kvikforekom~ler.

I eften'l.rel 1979 blev de igangværende forsogsserier
derfor udVidet med yderligere el alltal fastliggl':nde
dobbehfor~()g for <'11 llndcrM,ge betydningen af ~ålids·

punktet for ~el1l1cpcn. Disse forsog er anlagl med J
forsøgsk-d, hvor de 2 omfatter gul sennep. sået hen·
holdsvls lige efler høst og 3 uger fur ho~l. Og~ di ...~
forsog er anlagl 'lom dobbelte rækkeforsog. der be
handle......om de foran omtahe forsogsscrier.
2. år~ rC"'llllalerne af den Uth idede for'logssene er \Istl
tabel 7.

Tabel 7. Fm'''8 ml!d grollgodllUlgsoJgrooe SlJet Jor og
tfra ho~' med ploJeJri dyrknmg (651

hli.g kerne pr. ha
pl0}(t Upl*l

I. ar 1979. 8 Jor.~og

Ingen efterafgmde 41.6 39.7
Gul scnnep ,om efterafgmde.
sået efter ho~t . 0.2 1.1

Gul ~e1\lIt'p !oom efterafgrode.
sået f"r h'''''1 O.J 0.1

2. ar 1980. 6 jim,og

Ingell t'fterafgmde 34.6 31.4

Gul ...cnnep "-lill efterafgrode.
såel eftcr hu"t 1.2 0.9
Gul <;ennep '>()m cflcrargmde.
sået for IHN 1.3 1.0

LSD

Kornho"'lcn \ur -.en ng he<.\'xrhg I både 1978 og 1979,
og begge cftcrar vur del \:'lII ...kdigl al rn. etableret
lllfredsstlllendc cflcrafgroder. uan-.el" metoden. h\or
for ~nnepsafgrodcrne da ogs5 har udviklel ~ig for
svagt i de nl'\lc af fon.ogene.
Sennep "ael i forbmdel ....e med slubbehandling efter
host har dog gennemgående ud\ lkld ~lg bedst på trods
af. at såningen I de nc... te af fONlgene fOf',t har kunnel
forelages IIId I I halvdel af september.
Den mallglende JordbearbejdIlIng. Il' or gul sennep l)a~

før h"... t. hur lIldtil di:-.:-.e 2. ar.... rt'\ultaler Ikke haft
nogen Sikker 1IIdnydcl ...e på udviklingen af kvik j for
hold ul afdelingen. hvor gul M:nncp ...a.... efter hosl l
forblndd<,c med JordbcarocJdflll1g.

Andre jordbehandlingsforsøg.
Sporg~målelom dlft~kte såmng helt uden forudgående
Jordtlltxrednmg '-ar ul undersogeIse l en r..ekke for<,ag
i 1978/79. ng re-ultateme ble'- meddelt I ()\ er"'lglen
1979
I IqgO har der kun været udfort 2 forsog med opga\t:n.
begge .Illldgt I \lIIterll\ede. \ el t'fterilrel 1979. I del
t:ne for"",& I Dc ...amvirkende Lol1and-Fal"ter...ke Land
boforcl11nger. hvor forfruglen for hveden 'ar alm.
rapgræ..... er der fn:mkommel et IIlllldreudbylte pil 5.2
hkg kerne for direkte såning. I del andet furMIg ;
Bornholms landøkonomiske Forenlllg. hvor forfruglen
yar rap"', er der derimod el I1lcrudbYlle for dire~le \1\e[
hvede på 5.1 hkg kerne pr. ha.
Forsog\opgayen med direkte sålllng er genoptage l l
h\t'tk I efteråret 1980 i en særlig for"ogs~ene. der
genncmfor5 I '><lmarbejde med Stalen" Plantea\ hfor
'log. HOJer. samt Statens Jordbrugstekmske Under~ø·

gd-.er. D) gholm. Horsens. Der' Il bil\ e gennemfort el
antal regulære parcelfor...og på fOf",lel!lge Jordlyper
lande I o\er. h\'or direkte s..'\nmg -.ammcnhgne' med
Iradlllonel Jordbehandlmg og sålllng. Forsøgene gen·
nemfurc' I .... \e1 "'lIller~ som \ r<;æd. og l åre.,
re\UhalCrne vil bh\'e meddelt i o\oerslglen 1981
Derudo\ er har der lokalt \ æret arbejdet med andre
jordbchandhngssporgsmål ved an\endd~ af planer.
der skal belyse s..-erlige lokale forhold eller be~lernte

formål. De neste opga\er har omfatlet sporgsm3.lcl
ph'JlImg eller ikke. ofte i forbindelse med an\oendclse af
andre jordbchandhngsredskabcr til ef',tatn;ng for plo
\en. I Djurslands samvirkende Landboforenlllgcr er
... porg....m!l.lct tillige belyst ved kvælston'orsog med su·
gende mængder. anlagt del'i i uph'jel. dcJf- efterår....plo·
jet og dels forårsplojel jord.
Sporgsm3.lel om strukturskader i forbmdebe mt.-d ncd
lægIlIng af kloakledIlInger o. lign. har været under~"gt

i nere forenmger. herunder De sam\lrkende Lolland·
Fal<,tc~ke Landboforeninger. der har gennemfart en
ræHe udby!tcbcstemmelscr i byg. h\ede og ...ukker·
rocr
I berellllllgen fra Dc sanl\oukendc Ilu mand...furelllll-
ger I Fyn.. sun er meddel I en (l\·er igt U\er 5 r....
haMre..uhater efter forskellige dybdcbchandlinger. ud
furl I Iq76 III udbedring af struktur!lkadcr \'t.-d anh:cg af
rnnl()r\ ej.
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D.

Korndyrkning
Af Bent Ullerup

I 1980 har fo,",ogsopga ... erne under Kornud ....aJgct beo
Måct i en \ idereforsei af nerårige forsøg samt gentagel
ser af nogle afde opga\er, som man har arbejdet med i
de senere år. og endndere er påbegyndt en ny forsogs
opgave i vintcrrug. Resultaterne afårets forsøg vil i det
følgende blive omlah og visl i oversiglslabeller. Ole·
dens enkehforsogenes resuhater kan findes I labclbila
gelS tabeller nf. 66·78.

Fortsat hvededyrkning.
I 1973 blc\ anlagt 8 forsøg efter en plan, h\ori fortsat
hvededyrknmg sammenlignes med hvcdcdyrkning,
afbrudt hvert 3. Ar af en vckselafgrode. Denne kan
være r3.p!>. ~lIllep. ærler el. lign. Endvidere indeholder
forsogsplanen cl for'l"g~led med fortsat bygdyrkning.
Forsøgene skal gennemføres i en 9-årig periode. J
forsøg er udgåe!. og i 1980 blcv kun 4 af dc S for:)og
hostel forsogsmæ:ssigL
Resultatet af de seks førsle forsøgsår ses I tabel l.

5 fOT'S0g 1974·80

l. års h\'cdc
2. års hvede
Hvede h\erl 1\r
Dyg hvert år

I. rs h\edc
2. n. h\ede
Hvede h'\ert år
Dyg h\ert år

I. 11rs hvede
2. års h\ede
H\ede h'\en år
DH~ 11\ ert år

1. års hvedc
2. års hvede
Hvede hvert år
Byg hvert r
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7. Ar
1980

% rodnet angrebet afgoldfodsyge
3 5 9 17 17 19

7 II 23 33 29
4 9 12 28 28 18
7 3 II 16 27 26

% stra med angreb afk"ækhfod'lyge
24 12 7 ... 6 ...

II 5 7 5 6
32 14 i S 6 6

5 I O O O O

Udbytte. hkg kerne pr. ha
61.6 51,2 55.6 46,3 46,7 4-1.4

- 47.5 53.4 46,4 37.6 39.5
58, I 47.8 48,2 46, I 42.9 -lO.8
46.2 H7 48,1 41.7 47.3 42.9

Forhold5101 for kerneudbrlle
100 100 100 100 100 100

93 96 100 81 89
94 93 87 100 92 92
75 85 87 92 101 97

Tabellen er del! I fire afdelinger. Af den merste frem
går. at der har \'æret langt krafligere angreb af gold
fodsyge I de sidste tre r end i de første Ire. og der blev i
1980 fundet mere goldfodsyge I 2. års hvede og I byg
end i de forsogsled. h\or h...ede bli'\er dyrket hvert år.
Af tallene i det n~te tabelafsnit fremgår. al angrebet
af knækkefodsyge var værst i de første 11r. og at det
IHe har været af ødelæggende betydning i de sidste
fire. r Dwe skyld~, at del fra 1977 ble\' beslullet al
behandle hveden med ct fodsygebekæmpcnde middeL
Udby Iteresultatet. som findes i tabellens 3. afsnit. og
I,Om er gentaget med forholdstal forneden I tabellen.
afslører. at der 1 de Sidste tre forsøg r cr hostet
væsentligt lavere udbytter end i de tre forste år. Ud
byltel af l. års hvede har hvert år været højest eller
~Olll i 1978 på højde med 2. års hvede og hvede i forL<;ul
dyrkning. Hvede kontinuerligt efter hvede har i de 2
sidMC Ar givet 8 pc!. laverc kerneudbyttc end I. Ars
hvede. men det er bemærkelsesværdigt. at 2. ~rs hvede
har glvel et endnu lavere udbytte. hvilkel kan skyldes
de kraftigcre angreb i1f goldfod~)'ge i dennc ufgmde.
Udbyttet afbyg har i de SIdste to år ...·æret på højde med
udbyllct af l. års hvede.
ForMlgene fortsætter.

Afbrydelse af fortsat bygdyrkning.
P:\ arealer, hvor der havde "'æret byg forud i mindst
fem år. blev i årene 1975. 1976 og 1977 anlagt forsøg,
s. ledc'i at der i det I. år var byg i halvdelen af
parcellerne og raps i den anden hal\del. I 2. foro;ogsår
og I de folgende fire r fortsættes forsogenc med
afgrooen byg owr hele forsøgsarealel, og der all\endcs
3 for.;;kelhge bælslofmængder. O l':. 110 ~ og 140 N.
Form' leI med for\og\Opga\en er at undersoge. h\'or
længe en evenlUeJ forfrugtwirkning af rap~n be-il r.

Forsøg anlagl 1975.
Der ble\ I 1975 anlagt 2.' forsog. h\'oraf IS er gennem·
fort I alle .5 forsogsth Denne sene er med fOf\øgcnc I

I<JRO af"IUtlel. og hovedre-.ultalet ses i tabel 2, medens
cllkehfor-ogcncs re-.uhaler er \i ..l i tabelbilagel!. label
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Tabl.'! l. Ajbrw/f!I\1: aJ Jim'iOr bygdyrknil/g f67j.

lo5for<;øganJllgtl97S~

Forfru~l b~ g

80 N
110 N
1-lO N
LSD

(·dbylll:. "J..g kerne pr. ha

36.J -lO.J 37.8 ~l.; 3~.3

1.0 .~.b 4.3 3.1 2.7
0.6 5.6 b.5 4.5 4.2

/.J /.J 1.1 /.6

:1rhge rt."'oouhaler. der er opnael \ed de 3 foro;kdllgc:
\..\'e\slofm:cngder. Idet udbytlct af byg efter rap" som
lllcllemafgrooe er \at i forhold til udbyllct arb~g cfter
byg.

rabl,I.J. IJbrudr bygdyrklli"g

IS f01"10)8 Forholdstal for lIdb)llr l bn~

anlagl 19705 1.-6. fors"g~r 1976--1980

Forfrllgt ntpS

80 'I

110 "
I~O :-.
LSD

Forfrugl by g

80 N

~o N IJO N 1411 i'

~0.4 4;.0 38.7 41.6 34.; Ryg cfter by g 100 100 1110
lI.j .1.1 ~.9 3.9 2.1 Byg I ar eftl;'r rap" III 110 109
0.0 ~.I 6.9 5.6 3.9 Hyg 2. ar efler WP\ 112 110 107

1.2 1.5 /./ /.8 Hyg J :;'Ir efter rap\ 102 I ().I 103
B) g 4 :'Ir efter rap.. 98 100 100

% ror/"t't allwdJt>t a/ gold/o{i.lyge nH:~ 5. <Ir efter rap!!! 101 99 J(XI

IO I~ li 2J 17

Udb) 11ere"IIII.lteflle er dclt <;:'iledc~.•11 de fIlr", ... I~ for
IHert ,'r I den 'lfdeling. h... or der kOnlinuerligl blc\
dyrke! by~ og IIl'den 1I1H!cr i dt::1I afdeling. hvor der \i1r
rup" "lJlTllllcllclllafgmdc i 1975. I de før<,te 3 !I. r blcvder
hoo;lel h"jere udb)'tlc. IH'M rap" ha\de ... ærcl forfrugl.
meden<, udb)'IlClll\eaUCI \ar en... Ide IO afdelinger Ide 1
"id"te fClf<lng".tr
Dcr er foretagel ullder"~'gel,< af Jngrebel Jf goldfod
")"I;c Il\ert år I for\~'g.. pcnodell_ Re!o.llhaternc. der "t'"
neder"t l t<lh<:lIen. \i:-er. at der h<lr ... æret langt stOTre
angreb af fod"~ge 1lit: tre \ld'tte for",'g...år elld I de IO
for.. le. og dC"llckn al der l fOf<lle og andet år har \ tt=rd
ct lidi la\erc angreb af goldf{)(h~gc. h\or rap'! ha\dc
\ ærel d) 1'1...1;'1. 11\ Ill...el Il...h \ ar ulf.cldel l de sid SI e ar.
Dc 15 for ..ug. der h... r del laget I .. Ile for..og rene. er
!:"!l;'lIuemf<,n pa for"I...c1l1gl' Jordtyper. salcde.. 5 fOf'<iøg
p<I arealer IJordbull(j",1-1 .. "."I;'l'1lt' ]-3. :; forsag I kl<l\:-1;' 4
og 5 for""f! l kla"..e 5-7.

Forfru~1 b}g

SO N
110 N
140 N
LSD

Forfrugl raps

SO N j 9 ,7
l 1, (11;: ~, .Ir I;'fter r<lps er der opnåd IIIcrudbyller på
oml...nng 10 pet. hdt hOJcre \ed den la\c b.d"lOflllfnr
"d. I;'ud h\or der er gl\ el 1-+0 \..g k\<elslof I .l ar cr der
fOrl .....1 cn IIlk eftenlrkmng p!i 2-4 pc!.. llIell I 4 og 5.
:'ir er rap-.cn .. f"rfrugls\ irknlllg Ikkc mere al finde. Idel
bygudbytlcl hl'r er pa twjde:' med udbytlct af byg. der er
dyrkd kOllllllllcrllgt.

Forsøg anlagt 1976.
I Iq76 ble\ anlagl 10 fON',g. hHlraf6 forsog blev hO"tcl
f('Nlg.. ma:..".gt for 4 gang I 1<)80. Ilml;'dr.:"uItJICI sc~ •
1.lbcl 5.

I abl'f 5.4jbrytll'I\l' ul/omar bygdyrf...IIIIIK (67).

6 forsøg anlagt 1976 ~

UdbyuC'. hJ.~ kC'fIIt~ pr, ha

48.1 ~3.3 42.1 3J.9
1.7 2.9 2.0 1.1
1,7 2.5 3.3 J.6

/.8

;\.3 46.3 41.3 33.7
0.3 1.9 2.8 1.1
004 '-5 .1.8 .1.0

% rodnet ul/K'cbe( u/gold
/odlY1W

11 13 18 Iq

Taht·f J. Ijbruclr bygdrrJ..flmg. opddiflg efter jordrype

Jordbllnndsklasse
1·3 4 5

!'or!lo/dHa//iJr byg/ldhyll/! cJ~

(Cl" rcJP\. Byg efter byg = 100
51.. ~f... 5 f..

1976 10'l 118 106
19'- IO~ 109 110
197~ 101 103 103
1979 9j 100 9R
19RO 101 99 n

ForfruJ.,:1 raps

SO
110 N
1-lO 'I
LSD .

Forfru~1 b) ~

Forfrugt raps

SO j\' II 2J 15

Udbylleforholdcl Indenfor JordlypcOle. som det er vi')t
I label J. gl\l'f IHe grundlag for al fremlm:-\e. al
forfruglt'n .. '>erdl l'f "I(1I'TC p:'i 11.'1 cnd på ~\tl:r jord.
I labd 4 cr gl\CI cn Icl ulgællgdig OWrslgl o\cr dl;'

Som I dl'n omtalte "erie har angrebene:' af goldfo<h,ygc
\,erel I...mftJgcre I de ..idsle IO år end 1de f~)r... te. og der
har lUC \ .l.'rel ...ærltg po:-iti\ md\-lrkl1l1lg af fnrfrugl('11
mp..
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Tabel 6. Ajbrudt b)'gdyrJ,;,rt/ng.

6 fonog Forholdslal for udb} Ilt 1b}g
anlagt 1916 2.-5. forsogs!r 1917-1980

SO" 110 1'0: 14t1'

Byg efter b~ g 100 100 100
Byg I. r efter rap... 106 102 l ().I

Byg 2. ar erlcr raps 107 l().l 107
Dyg 3. 1\r eflcr raps 100 102 102
Byg 4. år efter raps 99 97 9~

Af O\cr... i~I"'lahcl 6 frcm~:ir. al dcr i denne sent' er
opnacl lang, mllldrc forfrugtsvirknmg af rap...en cnd i
den for omtahe sene. Idel der kUIl \ar 2-7 pcl. i de 1
forsle tir. og der er ikke fra J. ar efter rap.. en '11kker
forfrugl"\<lrkllln~ Itlbage fra denne afgrodc
Dl ....e f(lr"'(lg f(lrt ...ætter og af~lulles I ]981

Forsøg anlagt 1977.
I 1977 ble\< :tnlagt 8 fOf\og. h\oraf de 7 er h~l"'let

for-..og...m'e<."'lgl I J for..og...ar Re'ullalel frcmgar af
label 7 og ' ..hd'

Tabel 7. 4jbr)'delse affortsol bygdyrknlllg (67).

1 forsøg
.nlagt 1917 1: Ir 4 Ar

forfru~t b}'~

80 N 15 18 19 47.8 49,6 41,9
110 N 1.9 .1.) 1.2
140 N 2,6 ,1.5 1.I
LSD /.9

Forfrugt rllps

80 :-I 6 14 24 49,0 50,2 39.7
110 :-I 1.0 5.1 l.q
140 'I 0.6 5.6 .1.1
LSD 1.0

Produktionssystemer ved dyrkning
af vintersæd,
Del fONlg""rbejde, der i de ~nere ar under Kornud
\ulgcl er gennemfert tll belysning af værdien af mere
m Ib€'\ idst at amende produktlonss)'slemer .. ed dyrk·
ll111g af \ lIIk .....æt!, er forhal i 1980. Definilionen på
prodllkll0n~"'Y'ilemcr eller produktlOnSprogrammcr
omfallcr Ifølge forsogsplanerne den måde. der tildeles
k \ æhtof på. anvendelse ar vtt=kstregulerillg og en mcre
,y .. tcmtltl"" "pnlJtnlllg mod <;}gdommc og ...kadedyr.
Der er gennemfon fOf\o& i vinterh\edc efter 2 forsøgs
pianer. de'uden en sene l vinterbyg og for forste gang
for'iog med en sådan opgave lvinierrug.

Delt kvælstoftilførsel, bekæmpelse af svampe
sygdomme og skadedyr samt vækstregulering i
vinterhvede.
1 for<lrCI 1980 blev anlagl for..øg efter følgende forsøgs
pian.

a Uhehtlndld.
b 1.01 fCllltrolblOn. v,d.'ilstadium 10.1-10.5.
c. Som b .- 0,5 I Derosal n. stadIUm 5-6.
t! 5011I c - 0.5 kg Derosal n. stadium 10.1-10.5.
e. Som d - 0.5 "g Oaylelon 15 WP...tadlum 7-8.

Hwf'l forsøg ble~' aIlIagt j to blokke.
I. K\.c1l,lofgodlllng tllfort på en gang. sladium 4.

II. K\i.c1"'lOfgudlllng ItlfOrl ad 3 gange ,aledL"':
45 pct. af mængden I marts.
15 pet. af mængden, stadIUm 4-5.
40 pl:1. af l11ællgdt:l\ ....ladium 7-8.

IlIw jOf'l"08\'helwndllllg ble I' dell saledes..
A. L'd('n Cycoccl ek'lra.
Il 2.0 I Cycoccl ekstra (CCC). stadium 3-4

Fn.....ug...piancn \ar na....ten den samme 'lom t lIb\a
rende f01"'>og I 1979, Der er sket den ændnng. at
fon.ogellc I 19 O IHe har omfattel en afpro\lltng af
"'pmJ(llIng, med maneh mod blad... \ ampc=.

Tabe/ll. Ajbrud, bygdyrkll/lIg.
K \æhlofgodnmg er I de enkehe fOf5og tMorl I den
mængde. som iO\f1gl blcv anvendl pr. ha l den pågæl·
dende hvedemark og ikke med en forud fastsat
mængde. TIdspunkterne for kvælstofudbringning og
for ud ..pruJlnillg af bekæmpelsesmidler og C)'coccl
ck tra er i fOf\ogsplancn anført som ,Iadier I planter-
nt. ud\lkhng Ifelge Feekes skala side 75 I det følgende
af'llllt E af plantea\<lso\erslgten om bekæmpelse af
plantc'lygdol11me, skadedyr og ukrudt.

rO""Olf\(lrhl'Jdl!1~omjrwr,:. Af de anlagte for'log blt~, 30
gCllncmflm dter !\.lf'øg...planen, l:! fON}!! blt'\ gen-

I de lølgl'lUh' wbd/t'r med n:~ullateml!Iru fo,..,ogelle wl
./imOl.:'pltJlIl.'lH h~!t/!g,,('lwr o-e. I-II og 4-R blive an·
\,elldt I ~ft'dl!t for ('n gentagelsI! afforsogsbehandlingen i
dl' <'II/.;,('III!lorsogsled. Derre gælder IOI'f'l~~l bad(' omtalell
i dett//(' /or.wgHl·r/{' og i dl' jol.'tl·"de.

140 -.:

100
98

105
100

IION

100
101
105
99

Forholdstal for udb} It~ l b}~

2.-4 forsogsAr 1918-1980

'i0 ,

100
10,1
101
95

B}g cfter byg
O) g I. ar efler rap'
B}g 2. år cflcr raps
O}g J. iir efler raps

-------

7 foomg
anlagt 1977

I genncm"llll af t!i .....e for'og ....ar der I I. og i 2.
bygafgrod~ cftcr rap:- en meget lilie forfrugl'l\ lrJ...llIng
af rajN:I1. og l J. for..ogsår er de-nne \ irJ..nmg ikke mere
fundeL
for'ug('·rlC fOfl<;ætter endnu i 2 iir.
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Ill'JlIl(lr! pa SJ.dtllul. q r~1 F) Il. J pa Lollalltl-Fal..lcl, I
pa BornlwJIll. 7 1 O.. IJ)"lIand og -I 1 ordD Iland I
lahdhllilgl'h lahd 6~ og 69 cr ":11~l'IlfoP~(lgl'lll'opfort
n:glllll"ll" l dcn 1I:t:\lll..: r;t:~kl'hIII;C.

hlnm:l'II(,\ plf/arlllg Ol: gl'lIl/('lIIji11'l-/\". langl dl' nC.. ll'
"I fi1r"llgl'lll' er ~l'nrh'lllfnn pil kr.lnrdl'r. It~llgl' tl'k"1IJ
ran;!!;.) "l'fIll'" Il·.. ulta1cll·1 li hil ..\I!! !!":llll":JllI~ln pil IllfU
1,lordhullll..J..tl"Wrlll' ,~og -I. 191 Jn5 O!! n. der er lelll'rl'
ierjonh', tig rl·.. lell I JB 7, dl'f l'r j\,rd\~r Illl'd 15-~5 pt:1
ler. forfruglcll for ll\cdc.tlFnxkn \ilT' I 6 for..og hll·dl'.
l ]7 h)g llg 1 dl' Ul ngl' rap... ;crter. I..lula. fwgm:... maj"
elkr l;:f.t'.. ~l't af fOf\ogelll' l'r [!.cnneml(lf! I11l"(1 "(lrll·1l
Solid. IIlcllcn.. 7 fnl'llg har \it'l'et ,tillagt I Vu~all\l'de, I
1 fOf"llg l'f "Orlcll ikl..e Opl)"l S;"IIlHlf!ell af hlt'(kn
..Iral..ll· "lg fra 12/9 III ..J/lil
Fur..1c I.. l .d ..h1fudhnnglllg l dcn afdeling af fONI~l,'Ilt..
11\ lir" \ 'l'h.oflllfor--dclI ddc...... I..ulle lfulgt' for..og"rl;l
1lt'1l ..I..l' fl)f\t 1 mari ... men ra ~rulH.J ;Jf \ irllef og lllt'gt'1l

Sllt' I L1t'lIll": mancd har f,'f\ll,' udhrmgning i fOf..u!:!clle
"'lral..l ...g rfOJ -I 3 IJllb/4 Ol'fl'r tllfen I..lxl"({lfm.cllg.
der l,lrierendc fra 145 tlllOO I..g '.I pr ha Ild"pull~

ternl' ftIl' tJ<.t..pmJllIlllgen afLlc for..l..dlJge pblHl'bt~.. I..~l
tcl"l'..nudkr l'r anf"rl l tahclhrl.I!:!CI .. tabel t>q.
8edmllllle/wr al (I/lgrl'hs1Jrtull'l/ fiJr f...!IlL'f...f...t'./;J(/~.rl.wog
Ku/tlji.x/\l''!.e Cl' foretaget b:idl: Olll foran~l og \ et.! hl"l.
Re..ulialcfllc ~f dl~se bl'd"lllmd"'('r finde.. ligded\.'.. I
taod m. og ,k l il bil \ t' omt ..1t I dt'l f"lgendl'
FUrl(),'!.\1"(·\u!lcl1(·"Il''i oPK"rl'/\('. For,,('gl:lll' har l ;l,:rd
anlagt ...lIcde....11 de for.. l..dhgl' tx'handhngcr nwd
pl.lIllclx·"I..) Ud"C"fllldlc:r 1...1lI ....Jlllmenllgne.. pa for
"(lg..mæ"\I~ ngug baggrund DCfllllod er rc..ult,ltl:l h,1
dcl Clll..l'!ll' fON1g for bchandllngl'n med li eec I I.. I.. c
111 ..1r,cl..l..c!lg ",1..1..1:1 III .ll \ urderl' \ Irkll1ngell af l;t,:k"1
regull'nl1g lcd de clll..clh: hl·~I..~lh:be ...bl'handhllgl'r,
fordI (kr i hVi,'f1 fnr"(l~ I..un Cl' 2 !;!Clllilgel"CI" Dl,'rll1t.'
\ Irl..nmg er derfor beregnct 1':1 hdc for..()g~"Cril'll Sam
rncnhglllllg. af rl'...ult.Hl't for lll' hl lldbnngnmg..meWlkr
for kl .c1 .. I11fl.. ..n hdlt:r IHc forl'tagl''' P;l for..o~Ncl..l1I ..1..
",!..kl'fl grllndbg for del enkdte 1(,r"i,lg, Id Cl der "un er
en gl'nt ..gd ..c af hl er af L11\\C hch;JIlJIlllger Ocrfor "'.111
en e\t'lllucl fUf\kcl i dl'l ClIl..Cltl' for ..og~.. rt'<ll.. bonltl'l
sprlk CIl afgørende rolle for rC"llll,I1t:1. Dcl k'Hl dog
Værl' ror~\'arligl al ..allllllcnl1gnc rc.. llllatt:f1le fra dl.' 1ll

llclbrrnglllllg'lll1ctodl,'r for I..\':cl .. tof \eLl al ",\Il1111ell
holde l"e...u!lOJtl·flle fra nen' f(,r.,(lg.
/;.'" lure/alllg aldel 0/"0"011/1\f...(· rnul1ur \ eLl genllt:lllli.l
rd..e af LIl' for..l..e1llgc bchandhngl'f er forctaget "Il"l I
OIllI,lkll af rl.... uh.t1erne. og der er I dl.....e Ix'rcglllngl'f
lagt fulgendt' pn"cr til grul1L1
Ce/bmrguing fil \ pr. hu 50 f... r.. 1Ie/\prtJjU"",t,!, pr. I/CI 75
/...r.. I I eec .lU /...1'.. ) Ijeuitro/hum -IO f... r.. I I D('rmul j1.
190 J.. r., I J..K }Jayl('ron 25 Ir)' 260 J..r.. I kg \tl~~O H 50
/"'1', 01-: I f...g 11I(J1H'/) /8 J..r. IhwlepnH'1I er Wlr ril 1,10 J..r.
pr. hf...g. Udglf!l'l1 lil væl..qrcgulerillg og pl"nletx~.. I..YI
Il''''': I for..og..kd e er ..;lk'dl,''' -100 1..1' pr h;J. lI\orlll
1..0I111llt:1 udglftl'll til lld"rmjllllng ~ g:,mgc
Fono~t'f1l"' 1"l'_wlwll'r er ri,r dl' Jo t'n"ehfllf'.ug ll"l l
taoclhllagcl .. t;lhcl 6~. ug !u)lt'lJn:..ullalet ..l'''' I l,lb\'!·
lernl' <) og lJ. I tabel 9 det ...lInll:L1c rc..ult'lI for alll'
for",)!,!. \ 1\1. og 1 1~bl'1 I' ..c.. rc.. ulla!el optll'll I<lr \Ic
clll..l,lle 1'lIld..Jde,

Taht?! 9. A'l'cl'/\lojgm/lJ...uinr.: /x'kæl1ll'(.'!\(· al ...v~domm('
o,,:,f...llr/edyr mml l'æJ.. \{n:gllll'rl1l~ i 1/1'('(1(' (6X-
691.

Merudb)'t1e
for dclrng

Udbyttc og mcrudb_. f kvælSlof,
hkg keme pr ha 1I1fllrsel

Forwgsled I " (II-I)

J6 10""8 /9~0

" 49.0 49.7 0.7
b 0.6 O.b 0.7

" 1.7 2.4 OA
d 4.~ 4.1 0,0
c 6.9 5.6 0,6
LSD 0.9 0.8

't('rur/bylle, /tJ...g jor:

rcnilmlhiulI (h ,,) (J.6 0.6
Dero...al n....I 5 (l' h) 1.1 I.S
Oerosal n...I JIll
(d c) 1.1 1.7
Ba~ lelrln, "I 7 (t. d) . 2.1 1.5

A. Lden eec l·I.. ..1r.. 52.3 52.0 0..1
Il. 1.0 I eec cl.."lra (J.7 0.4 O.,

Slrulæ"gr/t'. cm

A R7 ~:-l

Il. ; 7"

Omlalen ar rl'~ullalcrnl' l il blive ordelt. ..;L1eJl.'~ ;tt dl'
I:llkclte fm~\'g..hchandllngl'r oml:lk.. hler for ~i!!.

Udbringning af hælslof
L db) ttet I dl't uochandll:de fur..ug...kd l.Jf I gennem
"1111 -tq.O hl..g I..ant'. hlOf "læl..tof cr udhrOJgl r~l en
~'lIIg og O.'" hl..g I..I'f1h: mac. hlor kl ,cl ..tuf er udbrag.1
'Id J ,!,!;Jllgt'_ Rt'..ult.llerne fra de Jo for..".!:! fordel!:'r "Ig
HH rigl li~dlp.t ....)led('... at l 12 fOr<ing har udhrlll~lIl1lg..r
N pa en !;:ang gllel hOJ(,~le udbyt1c, l ]J for~ng l,lI'
udhringning ad J gange bed~t. og I II for~(1~ \.11

lIdb)ltcl dCI ..amIll..: \t'L1 dl' to udbnnglllng..mct(Klcr
f\krudb~ 111.'1 for at dek 1.. ... ;t:hwftllfM..t'!l:n ..e.. for dc
cllkelte fOf'o\lg ..bch;lndlmger ydl:'r.. t III hUjrc l labcl!cll.
(lg dl.....1:' tal al.... lorl'r I..un .. ma og u\ll..rc fOf",l..clle
I label IO ..c.. rt"uhaternc- lcd at dele I..l,d ..lOflilfur..e·
Icn ad .\ gange ":lInmenllgnel med lldbnngtllng pa t'1l
gang l henhold", I.. ftJr~\lg ..lcd a udcn plantetx,..kYlIcI..c
og forsog~1cd c, hvor der ef !"on:lagl'l dr.:n lllak'ilmalc
plamebesk)'t1d ...c. Rc.. ullalcrne t:r '-"1 ..1 for J ,11"<; for<;og
og opJcll 1':1 LIl' l'nl..dtl~ pf{llm..er

I Iq78 \ar del. ualN't plantcbc<;l..ylld..l'. lUC fon.1t'!ag
tl!:!l I Iloget \lllldde al dele bæl<,wfulfm'-'C!cn. I 197q
hlel opnat'! (XNII ... e r6ullaler led b.d..wfddmgen.
nar der lUl' hkl gCllllemfurt plallh:ht·..k~ Ild'>". mell
lllgl'n for.. l..d pa udhnllgnlllg"Jlll:'tIKkflll·, lIar der blel
gCllnemfl1fl plantdx:.. I..)lld..e. I Iq~o Cl' der I..lIlI l
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Tabel ,a De/IIIK uf h'lI.d.'ilOfiiJførsel ud Irt> ganKe til
hvede uden og med plallfebe~kYlfel\·e.

Merudbyue, hkg kerne, for deling af N-ulf"rscl
fremfor udbringnmg på en gang

e. Behandlet mrd 2
X lkrosai +

L Uden planlC'- Bayklon ~

Forsøgsled beslc)"ltelsc fCfIIlTOlhJQn l)

Om_ 1978 I 1979 I 1980 1978 I 1979 I 1980

Sjælland og
LoU.·F. 2.6 J.7 1.6 3.1 0.4 0.3
Fyn ... 6.3 3.5 0.2 6.8 0.3 1.4
Østjylland. 2,7 3.4 1.0 -3.5 0.2 0.3
V.' og
N.Jylland 0.9 2.5 0.6 0.3 0.4 1.8

Antal forsøg .... JO 36 .... JO Jo

Hele landet 3.\ 2.7 0.7 3.5 0.1 0.6

fon."gene på Sjælland og lolland-Fal"lt'r opnåt:=1 el
beskedent merudbytte ved J-deling af ;'\·ulfm...c1en
fremfor udbnngmng på en gang.

Sporg!>'ltlalel om IIdbringningsmeroder for Åvælsrofgød
ning er a!prøw>{ i egentlige forsøg under Godlllllg.\ud·
valger. og resultaleme omtales i o\'ersiglell~ o/wir F om
gødskning. Ph baggmlld afde resu!forer. der er apl/tiel i
deflrl(' !orsogssaie. er der ikke, når også udgiften ti!
udbringllillg tage,· i betragtning, grundlag for generelr
at anbefale en udbringning af hælslof ad J gange til
vill1erh~·ede.

Vækstregllleri/lg.
Nederst I tabel 9 er VlSI den gennemsnitlige vlrkmng.
der er opnået ved all\endelse af 2.0 I Cycocel ekstra.
Hvor kvælslof er udbragt på en gang val' r~suhakt el
mindreudbYlte på 0,7 hkg kerne, meden!) der i afdeling
Il er opnacl Cl mcrudbytte pA 0.4 hkg. I 1980 blev der
saledes ikke som I de foregaende år opnåcl en rentabel
\lrkning \cd all\elldel~el1 afCCC. Som del ses nederst
i label 9. er der "loum "<:t..·th anlig opnåel en \-a:..clllilg
stråforkortnmg - 1 1980 på 9 cm i begge afdelmger for
\'ækstregulenng. I tabel II er virkningen af eee vi~1

s.lI.ledcs, som den er opnåcl for de forskellige fOf'iugsbe
handlinger Ide :\ sld'ite forsogsår.

Tabel JJ. VirJ..nillgen af ~'æÅslregulerlngmed Cycocel
ehlra w!d de jOf'SJ..ellige undre jOf\01pbe
handlinger.

\terudb}'lte. hiol kerne. for 2.0 1eec d.slna

F"",,",,<dI 1978 1980
Afdelmg II II

• 2.1 1.9 2.0 3.1 0.8 0.1
b 3.5 2.6 2.5 3.5 0.7 0.2
c .1.8 2.9 3.1 3.3 0.8 0.2
d .1,i .1.6 2.4 4.0 0.9 1.0
e') 2.4 J.O J,3 3.8 0.4 Q,5
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lJåd~ l Iq78 og J 1979 ble\ der opnåcl megel høje
merudbyllcr \1."{1 31l\cnddM:n af Cec. og for~kellen

var Il..l..e ~Ior ved de forskellige forsogsbchandlingcr,
N-udbnnglllllg dier planlebeskYllel ..e. I 1980 blev der
opnået dårligere rc<.ultaler for eCC-am'endelse i den
afdeling. h\'or k\'ælslof ble\' udbragl på en gang. end I

afddlllgell mc:d udbrlllgning. ad 3 gange. End\idere var
resullatct I dcnne afdeling lidt bedre. hvor der ble\
forelagel en bekæmpelse af akssvumpc med Deroso.'ll (d
og d end l de: Irt" mrige forsog~led. I 1980 \ar der O\cr
hele landel kraftige angreb af brunpleh)ge l \mler
hvede. rir al1\'cndel~n af CCC l dClIc ilr har haft en
dårlig. virkIlIng.. I..an det mli-.ke bl. a ....kyldes. al den
furkortd"C af ... trael. "'om eec har bt.'\ ir"'eL -.arntidlg
har &lort snullebetmgeJseme fra o\erste blad lil ak~1
lellcre. Bekæmpel'>en af akss\-ampe har derfor gi\et
bedst \lrknmg I dl"'se for\Og"loled.

Pa grundlag af de særdeles gode resultater for am'en
delse afeec i dc foregaende lirs forsog kan del under
mange forhold al/bejales al jorelage ell ~·æk.slregule

ring. og lIatllr"gvi~ vil jordelen ~'ære\·t"rsl. jo kraftigere
afgrøden er ~'ed I'ækstsæsol/ens begy'ldelse. eller hvor
der gødes med store kwdslofmængder.

PIaIltebeskyttelse.
For~0gsplanel1 er således opbygget. at der fra forsøgs
lcd a t il c er sligende anvendelse af plantebeskYltelses
midler, og det er derfor muligt ved subtraktion af
resultalerne at uddrage virkningcn af hver behandling.
Der se~ ved denne fremgangsmåde delvist bort fra en
evcntuel \chelvirkning ved de forskellige forsogsbe
handhngcr. I label 9 er de målte fOf\ogsresuhater i
gennemsnit af alle forsøgenc vist, og dct fremgår, at der
...ed begge udbringningsmetoder for kvælstof(1 og Il)
er opn5ct stigende udbytter, Iwer gang plantebeskYllel
~en er foroget. LSD-værdien under tallt:ne er små og
mdlccrer. al de opnåede merudbylter er sikre, bort..CI

fra de 0.6 hkg kerne. der er opnåel ved bekæmpelsen af
IIlsekter l forsogsled b.
Midi l label 9 er \lrkningen for h\er enkelt behandhng
anfurt. BeJ..æmpelsen af inseJ..ler (bladluJ) har som
næ\nl gi\el ..mll og usikre merudbytter. fordi der kun
\'3r svage angreb af biadllLs i 1980. Bekæmpelsen af
kmrkke/c)(/!'yge med DerO!>a1 på \"ækslstadium 5 har i
gennelllsnll af forsøgene givcI merudbytter på 2.1 hkg
kerne l afdeling I og 1.8 hkg i afdeling II. I næsten alle
forsøgene ble\ plantepro\er undersøgt \ed forsogenes
anh~g for angreb af knæUefods)'ge. og ... ed denne
undero.ngel-.e fandte<. i enkelte forsøg el rel kraftigl
angreb. Under~ogelscnble\ gentaget p 'itr. M>m bb
udlaget \'ed host I forsogsled b uden Derosal-bchand
Img og l fOr\ogsled c. der \ ar behandlet med Derosal. l
en del af de fOr\og. h\-ori knækkefod!"»ge ble\ fundel
om forårel, fandtes der og~ kraftige angreb på Sir el
vcd host. mcn i næstcn allc tilfælde \'ar der god
\lrklllng af Derosal-behandhngen således. at stråene
\ed ho... t \ar ...unde.
I label 12 er \-i ... t en opdeling af forsøgene ener angreb
af knækkefo<hygc I arene 1978. 1979 og 1980.



rabelll. Opdelil/g l'j!a angreb af kl/{{'kkefodsygi!.

"'c planter med
knækkefochyge Merudbylle for

0.5 kg Der(l53.1 n

FOrårl Ved h(lSl ~ I~ang jNJgange
Ubeh. Behand I 1/

17 forsog 1980
o. Dc;. \-. Im"'l 14 20 J 2.5 2.0

18 forsog 1980
u. lJC(. \- h("'1 4 J 2 3,0 :! ...

U forsog 1979
o. 1.1("(" \- h,,,,( IJ n lA -t.2 3.7

18 for!!.of,: 1979
u. IY'( \ ho...1 2 4 0.3 :!A 2.:!

15 fo~ug 1978
o. I.V'( \ ho'" l~ 24 1.3 1.1 :!.O

29 forsog 1978
li. lY'''' \ IUhl 4 2 O.J 0.5 1.2

For~ogelle el' opdelt efler :Ingrcbsgradell af kmd.l,r:
fod"yg~ i de uhchandlcdc for!togsled \ed luv.. !. men
fo,<Jll1lldig er dl'r. "o01ll del ..e" af labdien. "'''ct en
opddlllg efler 'lIlgrebf'ogwd 'ved alll~cg.

I 19n \ l"lt' en Qpddmg af forsogene efter forfrugi, al
dt'r i h\'ede efter h\'ede \ar nere plan ler angrebet af
"n:ckkefodsyge. end h ... or andre afgrøder ha\de vært't
forfrugl Som f<llge heraf blc\ der opnået .. Wrre \ irk
lI111g af en bekæmpelse efter In·ede. En tiJ<..\arende
opdeling af forsogene 1 1980 gi\er LNkr" rC'Suhater.
...om I"ke kan gi\-(' grundlag for ~H drage "Ikre konklw.i
oner
I fOf'>"g... led d er foruden m..eklbeka:mpcbe og fodsy·
gehck:cmpcl'C også fort'lagt'l en heJ.i.æmpelse af oks·
wampe med 0.51 Dern-.al \ \,æ"' ...lstadIUIl1 10.1. Denne
behandlulg har. "l)1l1 det fremgår af labc:19. medfurt et
Illerudhyllc pa 1.1 og. 1.7 Hg kerne l de \O N·afdclln
gl'f Dette merudbyllt' har \ærell ~land III at betale for
...proJlerllldlel. men ...om folge af de megct kraftige
,JIIgreh af brllnplel~yg.e (Seplona nodorum) 1 IQ80.
"unne man nok ha\-c \r:nlel cn"'lmre \ Ir"nlng afden nc
"\<lmpc=bck,crnpcl ..c. l\13"ke kan Jr"'J.,gcll ""'gt.'''' i. al
hcka::mpcll,{"n 11l1derde meg!:'l u...llIdlge \(.·Jrforhold Ikke
l'r udfort pi1. det Illt:"'t idcelle Ild ..punkt
I lor"(lg.. lcd c er udover dc omwlte behandlinger d(.~

UllCll gennemført ell spnljlllllt!: m(Jd blad\ygdomll/e i
h\lxk'n .. \æk'it~ladlUlII 7-K Til denne hchandhng er
all\l'lldt Bayldol1. og tier er opn3cI 2.1 og 1.5 h"g.
kl'flle I de \O "\ær~lOf;tfdchl1gcr-"C tahd 9. Ocr fore
kom lUL' ,I kraftIg" angreb af meldug l 1%0 ...om l
lid1rgl'rl~ ar. men bek,t:lI1pd ..ell \ar dTd'Il'. og dr:1
merudby Ilt' om h1t.:\ Opllal" I gcnllem"lltl af dt' Io

;ll<ldlllgCr. Ir I1CIOP l "!and 111;1\ hl·tak' for behandlin-
gell

Landsdelenes !or.mgsresulrater.

rab,,{ IJ KI'(('I\loJ.i:.()d~J.i.lli,,~ bekæmpelw af ~ygdolJllII{' 0R 5J.i.lJdl'dyr mm! m:k~'lr('glllerillg i hn-d{' (6N-69J,

Lolland-Falster
Sjælland og Rornholm Fyn Ø:;tJyllllnd Nordjylland

12 fON"g 4 forsøg ~ fOniog 7 forsøg 4 fon.og
Forsog~led/afdehng I 1/ I " I " I 1/ I "

Udbytte o!: m~'rtulhyrrl!. hkg kerne pr. ha

a. 50.5 53.1 355.8 5-t.2 49.3 49.1 46.1 47.1 41.9 41.3
b. O.:! 0 ..1 0.3 1.4 0.1 0.7 2.1 1.2 2.1 0.1
c. 1.5 l.i ' , JA 1..' 1.0 J.7 !J\ H 3.6.'..
d. 4.7 4.1 -t.:! .1.9 J.~ J.O 5.5 4.7 6A 5.2
e. ~.I 6.~ 5.6 4.0 5.7 -t.S 7.0 5. ) 6.0 5.7

\fl!rudhyn(' lor jOf)ogsbchol1dllll,l!.I.'rIu'

b • 0.1 0 ..1 O.J lA 0.2 0.7 2.1 1.2 2.1 0.1
c b 2.7 lA l,Q 2.0 1.5 1.2 1.6 1.6 2.7 3,7
d c 2.2 1.5 1.0 0.5 l.5 J.1 1.8 1.0 1.6 1.6
e d .. JA 2.6 lA 0.1 1.0 1.5 J.S 1.0 1.1 0.5

(.:'dhY1lt' ~ malldbyrr,· for eec
A 54.8 56.1 58.5 56.5 50.8 49.7 49.8 50.1 4jj.1 44.0
B 1.7 O.~ 0.1 OA 1.2 2.7 O.J 0.3 0.5 0.1

\ferudbyrrl' for delinl{ uf I.. nlds/o/tllforsel {/I /I
A 1.3 2.0 1.1 O.J 2.1
B. .1.2 lA OA O.J lA
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1abel 14. rlre uf'5forsog med prodU/..fio/lssyslemer i
wlIlerhn'de.

Produktionsprogrammer i hvededyrkningen.
Til ..upplerlllg af de fOf<lug'ire,ultaler. der er omtalt
foran. har der l I(H9 og :sO været genneOlfofl en
I()r,,('gsscnc med afprø\lung af torskellige d}rklllngs
programm('T. I 1979 og 1980 har der s!ilc:<k~ "'ærel
!:t:nllemfon fors,-,g efter følgende forsogsplan:

l tabellen .. {lVef'.le lillie S~ det opnåede udbyllc af
h .. edc ....om Ikke ble\ behandlet. og som fik k\lclslof på
en gang. Cdh~ Ild ...'ar højest i 1978 og la ...est 1 1980.
Dernæ\1 er 1 tabellcn \1\1 de merudh} Iler. ~m i
genneuNlIt ble\ opnåel \ ed de forskelhge behandhn
ger, Ddlllg af "'\~~"'toftl[for~c1en var "'un l 1979 en
fnrdc1 Amendcl'ten af CCC ga\ rel hoje merudb)'tler i
de ., fN..te ar. men lUC I 19 O. Bekæmpel-..en af
"'næUl'fo<h}ge og. aks~\ampe lan lUe ads"'t1Ie') I

1977. men l dc Ire ..Id..le år har der H~rel bedre
"lr"'ulIlg af knækkefod..}gebelæmpelsen end af be
"'<cmpe"'en af u"'ss\'umpc. llIadwampene - l'k'er md
dug· er bekæmpel med for.:.kdlige midler I forsøg 
rcne 1 1977 an\endlt:"> l :\ mancb. I 1978 Mtlgo E og I
de 2 ..Id..te år Bay leton. Der ble\ opn et bedst \ Ir"'nmg
I J<)7Q. I JQ77 \ ar angr~lx'ncafbladlus "'raflIge. og 'iom
følg~ hl.'raf \<tr der ..ærdele<i god \ Irkning afbt''''æmpcl·
-.<:11. En opsummenng af de opnaede merudb)lIer gi\er
ItI re.. ullal. al der I 1977 ble ... opnaet 8.3 hkg "'crnc. I
197~ 1.4 h"'g. i 197q 1"''''1.' mllldrc end 13.9 h"'g og 11980
6. ~ h"'g "'('file for den 1(ltale fOr<iogsbehandhng

Sammendrag.
I arell(' /977-!W a da i lUI/dets jor~/..elflg(' egl/e' 8"/1
I/('III/urt jim'og I1ll'd 1'lJ1II1111:tlliglllllg afforskellige me/()

dl'r OM mldla i III'edcdyrklllllgell. Po baggrund uf
re~ulwferltl'fru dl' 11111131 fOriog kanfolgendt' /..OllJ../U
dt'r(!~:

.- I det l'IIAeltt' ar I'ar der \'Ur/utIOfU!r frajorsos It! fOrJo8
og fru omradt' Iii omrad('. men alligel'{!1 dell mmme
hOl't'dlmle i del ellÅe/rl' ars forsogsresullatl'r.
-- jor IIIW af dl' I'II/..e/re b<'hondUIlger er der I el {'/ler
jh-1'(- ur opnoef <:ærdelt'\ gode og I"nllel/de resultafer.
men 1118<'11 af de 8t'""em[orle behandlillger hor I'æret
forcldugllg i ollc fire fo,..;og<:ar.
-- dt'r kali IÅke po grundlag afdl' opnaede forsogsresul·
lUla \t'\ Ul I"ærl' ø/..ul1omisk begrundeb.e far al umwlde
t't forud fO<:llagl program for hl·edeprodu/..llOfIl:n. gæl·
del/dl' h'ierl or og under allc forhold. .\Iell det er
.':l'll1/('m fOT5øgene,<: rl'wlta/('r ptJnsl. al der er ell fOr/wf
lig di~posltio" al udarbejde en p/an for og Ol foretage elI
bl'Aæmpdse. norderop\lar behol' herfor_ Det mron.<:ke
IIgl al hal'e bedre metoder Iii radlghedfor så Ildllglwm
muligt al ÅUIIIIC fa~/sla delte behol·.

\fed umWldt·/sc afdt, prrwr,\om er l/æ\'lU \it/t .5.5. hur
/ldl{lflt'rlle til dt'n ,S/ønle IlId~al\' \'ll!rlllfra 800 11/860 År.
pr. ha. "ar denl//.' udgift omreglIes 11/ hÅg hlwit'. 1'01' dCI
\(III/fede rewllal afh"lwlldlillgernc po~itlvl i 1977. i~lt'r

'om følge af ('II god vlr/../llIlg uf eec og af IIHe/..lbe
kæmpe/lt'lI og ; 1979 t'frl!r ('1/ god virkning af alle
b"lwlldltllger. 1 1978 var 1'('SUllafel dorligl. idel der kllfl

for UlIl'(·"del.\"el/ afeec 1'01' (!f rimeligt merlldbYI/{!. og i
1980 har il/dtægleml' II('lOp /"unllel belale dt' udgifter.
\0111 er forblinder mt'd helumdlil1gell,

58,9 61,\ 56,8 49,0

\Ierudby liC. hkg. fur:
N ad 3 gange 1.3 .1.1 2.7 0.7
C~cocC'1 e\lra 1.4 2.9 .1.6 0..1
Oe"' ..empd..e af
"'næ'" "'efo<h)'ge l 2.0

\..1 2.7 I.~

uk ...<;\am~ 0.1 1.6 i.7
blad ... \ampe 1.6 0.7' 1.4' 1.5'
bladlu.. J.b O.J 0.0 U.6

Udbytte h"'!! efter forscgsbe-
handlIng 67.2 62.5 70.7 55.7
~erudb)'tlc lall o,J 1..1 U.Q 6.7

t:dg,ft III plantchc\"'~ ttebe.
ud'lprojtlUng °8 c'lra ud-
bringn. "'r..l 830 800 860 860
Udg. omregnel III h"'g 6..1 6.1 6.6 6.6

mJn~h 1\!llgo [ Ha~lcltlll ll)SO-pn.... r

58

""lIIal for""i!
Cd bytte. h"'g, af ubehandlet
lildelt l" I gang

forsøgene: hkv genncmført i de nesle af de omrader.
,,"om lande I dclt..... i. Ilar andre for~"gHt... uhater opdelc"!.
og i tahel 13 er en 'l..1dan opdeling VlSI. RC\ullalerne er
opsllllct pil "ammc m3dc "om i tabel 9 s!llcdcs. al de
opn ede udb)'lIcr og merudbyuer cr "jq ø\erst. der
næ<o.t merudbyltcr før forsogsbehandhngcrne og ne
dC1't \ Ir"'lllngen af eec og af del mg af '" \ æl"lOftilfnr
selen.
Udby tlcl har \'tertt ..torre lOerne-. f01'"g end I forso
gene fra Jylland. Dc opnåede merudbyller for behand
lingerne er for,"'c1hgc i dc fors"'ellige egne. men detma
tages i betragllllllg. at dcr her i ncre Illfælde er tale om
et beskedent fU1'og ...grundlag. Vlrknmgen af meldug
be"'æmpelsc (c dl har \ æret storrc pa Sjælland end I

de 0\ rige omrader. og del fremgår ogstt. al der pa Fyn
har \æret hed re \Irkmng af CCC-hehandlmg end I de
o\nge egne. J mod~'"etlllng ul rC\ultatd fra 1979. h\or
der I forsogene pJ Sj..tdland og Lolland-Fal ..ter I"''''e "ar
nogen fordel ved al dele hælstoftllfor.,c1cn. I}der
resuliale-rne p!\. al det netop i 1980 på Sjælland var
fordelagtigt al udhnnge hælstof ad J gange

UdbyIIe og okollomi.
Der er gennemfml forsog med produ"'IIOI1SS}stemer l

\ lflterhvroe igenncm de sidste" år. I 1977 ... ar forsogs
planen lidi af\lgc:nde fra den. der er anvcndl i dc "ld.. te
3 ar, men re:-.ultalerne er allige\el ..ammcnligncligL:.
Sclvom der naturligvis er varialioller fra forsog Id
forseg I de en"'dle år, er det nærligge-nde at \ammen
lIgne genncm~n1hre-.ultalerne, både h\ad angar d~n

udbytlelllæs~lgc \Irkning af de forskellige behandlin
ger og del \~"'onOlnl~ke r~u1tal. oer "'an beregncs. nflr
produktpri .. og udgIfter tIl bckæmpel..e:-'llIidler og ud
bnngning. ":I.:lIc:-. op mod hinanocll. I tabel 14 er
result~tct af en ...loan beregning vis l.

----------~
11 44 .1.0 Jb
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5;ril- Karal..· hk,
ængd~. ler for % mddug k~m~

om """'" " 'I. " '1- pr. ha

Anl.!l fM-....'t'! Ib b II Ib

" 'II 4 .1 2 56,5
h. M2 2 O.b 0,4 1.4
<. MO 2 0.5 0.1 7.1
LSV ......... J.4

Anlal plaruCf pr Anlal Anlal
m' .l> ~kud

eflcrir fodr pr. m~ pr. plante

\01,11 f(lfw~ I' LI I'

., .no -'00 HM 1.5
b ." lq~ 470 1.6.'--, 401 -p":' 51.' 1,4

label f'i Pmduh/(ollmt~fl'merI Im'dl' (lO-l/)

\;1( foretagt't en mlK!t.:ral plan ...pm)llllllg. medc:n... der
ble\ ojlllad 7.1 hkg I..erne. h\ordCl illlclI"'l\edyr"mng
...pmgram "ar gennemfart.
J labdlen<; lleder<jle hahdd er \:1 ...1 re..ultaler af plalllc
og abt;c11Illger. Vcd frcnl"rllnng om erter<1rd \ar der
.UO pl:1lI1cr pr. m ~ cl'ter den lille ud\;l:d ...m:engdc. men
400 planll·r. hvor ud'lædo:;mængticll '"ar forogel med ca.
451..g. Vcd en forn~d optælllllgol1l forårcl \ar I..nap IO
pcl af p];J11ICrne for", undn Pa grundlag af planldæl
11IlgCll (Jill forarcl og optælllnger.tf .tI.. ... pr m~ l'f dct
ht:rr.:gnel. al der har \ a:rel færrc ,I.. ud pr planle I den
l,ette plalltebeswnd.
Som llit'\ 111 ladcr dct ..ig IHl' gnrc al adsl..lllc re:..ulla
lerne og derigennem finde \ I1'1.. lllJlgl'/1 ar dcn l'fll..l'lle
behandlillg. mcn nwd Vldcn om Il' lll..e pJanlcbc:..kytlel
:..e'lI11d!cr og andrc d~TI..Illllg:"l·!clllelllcr. dcr er an
vl'ndt. kan der og~å i dl:lllle \cnc f(lrel:lge, Cll bereg
ning ovt'r \)I..ollomiell ved de lre "'yqelllcr.
I -bbel 16 \e ... re... tlltalel af l'n "Mian lx·rcglllllg.

'. U.l~kIPII lUll .l1l\Cndl I "'r"'~,ll1J~'
.• U.l\khl/l .lIlHII.II, <lill" Ue r\'r,,'~,kJ

') 1'1;1l1lc:tx·,I,'Hc!....:. \,Cl'HCIWkflJlf. tI\hpr"Jllllng. uJ"rll1fllln~

"Jo' d.'lfil uth.lod

\01,11 f"r'>,'g Ib

J-O~m.:~h>d Udhrlt('. hkf!, "('m,·

" 6<U 19.9 56.5
b HI ~I.J 58.Q
c 7~.O M4.6 6-'.6

Ud;uji l). hr. pr. 11lI.

" 17.' 450 IX'I
b 567 X05 6'1'1
c 946 950 1022

\ ('ltolldbyltl' en: -merudb.
flUlbylte Ildgift)

" 5Q.O 76.4 55.0
b 0.9 1.3 1.5
e- 5.7 U.'1 0.7

lubel /6. TounfOY\'og nJl'djonhd/(f!,f illtt'f/\itl'l\mreulI
I hr~·dafyrkfllflg,,". ,- _

I
1979 r-;9W

_________ I) 2) ~

a. ;\(lnnal mha:(hma.'ngde. IHO I"g pr. ha. ca. 350
~plred)g(lg(' I..l'nJc:r pr m'
K\<.t.:btof udbragt p;i en gang. ca 2SI·J. ... tadium 4
Bckæmpcbe af \~ gdolllllle og ... I..aded~ r efter behm

b. Norm'll ud"';l:d\nJ:l:ngdc. I ~O I"g pr ha. ca. 350
~rlrl.'(l)gllgc pr III':.

K \ <chlOr udbragl p;i en gang ('<I. 25/4. \Iadlllm 4.
V;d ... tr('gu!l:rtng og modcral plan'lprojtlllng.

c. Cd<ja:(blll,mgdl" ""lrende III 450 \piredygtlge I"cr
Ilcr pr. nl·. C'l 125 I"g pr. ha.
K \.c1\lof udbragl ad _, gangc.
Væ"''II n:gulcnng ad IO gange og mlcn... j\ bc"'æmpd...c
af "'y gdomml' og ...I..'ldedy r

Re'iuitatenJe .tf fur",,'g efler denne plan I..an lUe "Igc
Ilogel Olll \ Ir"'nlllgl'lI af dl' en"'eite elemenler I dy rl..
ning~pf(lgramme1. Illcll udlry I.."'cr al cne el1 lotah Ir"'
nmg for defl hdundllflg. der er foretaget I det en"'dtt'
for..ug..ktl. For"'''dkn mellem for..og..lcod a og fnr"'Llg...
led b bcq~lr ...alL·dl''' l ell \:cblrcogulcnng og I omLlIlgel
af den pl<llllebe.."~ IId"'e. dcr gCl1ncmforl'\ ror""t:Ilell
mellem de Io f"r.. lI.: for,,)g ..kd a og b og for..og..led c er
slørre. og et hOjCrl' udhytle <tf c \ il kunnc .. I..ylde.. b:ide
stigende ud....l:d... ln.cngde. udbnnglllllg'lmt\dcn for
bæblor. dell1lg af \.t:I.. .. tregulcrlllgen og en mere 1Il~

lell\l\ bekæmr)\..'I~c af ...y.gdnllllllc og. "I..adedyr Ihor
mcget dc elll..dlt' 1'1l'llh:llll'r !l;lr \lrl..l.'t i PO"II1\ rCII1111g.
og om nogle har \ Irl..l'1 l1l'g;JlI\ t. I..an for!>og ... re...ulta
lernl' iUl' .. f... lun:. llg dcrl~" \ ærdl er derfor I r~ldgl\

ning..mæ..... lg hcn"'l'l'ndl' af l'lI lel begr:t:Il"'d \ærdl.
I for.ircl 1980 lld..cnJk lamhl..Olllord clI \ejlcdlllng for
planl('bl.'~l..y llel",cll. og l label 71 i labclbll .. get t'r Jcl
anført. ll\Orlliir ug lllr.:d hvilke Imdlcr der er forctagct
phllllebe... kyllc1"l: i dl' l'lll..c11c fon,og. I fnrMlg"lcd ;1

blev del anbefalet. al bdlilllJIiIl~t'rnc I..UlI hk\ foreta
gct. ,,:'\frem t Jer var bdlO\ for dem I hahde!en af
forMlgclIc hle\ der lUC forelagel planlebe'll..} liebe l
delle for ...og... k·d. 1for.."g..lcd b. l1\or L1cor ble\ i1IlOcfa!l't
en moder.1I plilll .. prolllllllg. er .. Ile for,,'g Ix'handkl.
men 11..1..l.' Tlled ....IIIlIIH.· 1111l.'INlel. Stilede-. ('r !..un 6 af
for~ogcllehchamlll't mod I..n.dl..efoch} gl,'. og I..UII l J af
fOf'><lgene er dl'r udtlragl lJiI~ kIOn 2 g:.IlIge. FOf'oog... k·d
c er I alk fON'g lx'h:llldlcl Ifolgc dr.:n plan cHer del
program. dt'l" pol. forh;uul \.tr \Cdlilgl·t
Derhk\ gelll1elllfunltl fur...,'g. h\oraf4 pa Sj'l.."lI<tnd. I
pa Fyn. I p.i I (lJl,llld·"'al"'ler, ~ pa Bornhllllll. 2 l

0")) lIand og 1 l V c... ,-,) lIand Q for,ug. ble\ gelllll'mf\lfI
med S(lhdll\l'lk J IIh:<.I Vu"a!l\t.."<.le. 2 ml'd lIl'lgl'·
h\cdl'. 11lIl.'d Aqlllbh\edc og l I for"'l)g er ...,lrtCII II..I..e
;lpl}\1

I lahclollaget findl·... l·nl..l'llh1r"'\'genl·" r~ull.tll·r I I ..hd
70_ og hml'drl',uhilll'l frclll).!.'" .If 1.E1le1 15
I labcl1cll~ mer"'c Il;Ihdcl "'l"'>. <II Il\c:den ..... tr;Jlængde
~r forl..ortet med Q-II l:1II \cd ,Ill\ cIHJd'-C af eec I de l
iid<jtt: rON'l-! ... lro Detll' har Illl.'df"rt mllldre 1e)C'.'t'CI. 1
or"(lg.. lL-d .1. Inor der kUIl I 5 fON'g ble\ <jprojtel mod
llcldug. ble\ der I gcnllellNlll af for...ogene fundel 31
>Cl. meldug l. JUIll tlg l JX:I. cnlllatlct! ..enere. men'" dcr
de bt:handlcde fON'g ... lcd h og c \ ar \Vagere angreb I

;enncm"'0I1 af dl' 16 fnr ..ng ble\ l forsog<;kd a 1](\..ld
;6.5 hl..g kernc llg Cl lllerudh~ Ile pOl lA hl..g.lnllf der
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Ta/x'1 17. Kwdf>tolgødskning. bekæmpelse af syg·
dommeogfOkadedyr samr I'ækstregulerillg i
~'illlerbyg (72-73)

Ih'er forsøgsbehandling blev desuden delt stiledes:
A Ubdlandlet.
B 2.5 l TerpaJ. stadium 6-8.

I genncm!)nit af det ubehandlede forsogsled blev hostet
49.3 hkg kerne_ h\or kvælstofvar udbragt r en gang.
og 49.7 hkg eller OA hkg kerne mere. hvor hælstoftil
for-.den ble\ delt ad 2 gange. Merudbytternc. der er
opnået for de enkelte forsogsbehandlinger. er I begge
afdelinger sm . ogde har ikke kunnctbctale udgifterne
til behandlingen. Dette var heller ikke tilfældet i der
ulsvarende forsogsserie i 1978 og i 1979.
forneden i tabellen ses det. al amendelsen af Terpa
har forkOrlet ';trået med 6-8 cm. og al der er opn et 2.~

og 2.6 hkg kerne for denne behandling. De anfurl!
LSD·\ icrdicr fortæller dog at dl~se rt~~uhaterer USIkre

Enkdtforsogencs resultater findes l tabclbilagets tabel
72 og 73. Ifulge tekslUranaly~erne blc\' S fOl"iug gen
nemført p3 lerjord og 8 forsog på l>andJord.
l 3 for'iog \ar \Illlerbyg forfrugl. i 1 var der h\t:de og i
7 fOl"iog h'l\'dc der I 1979 været byg. mc:den<.; ærler ...ar
forfrugt l det sld,te forl;Cg. I 2 af de fOf\og. h\ or
\ lllterb)g "Ir forfrugt. ble\ der fundel l..rafugt angreb
af kmeUcfod..)ge. I 8 forsog \ar angrebel moderat.
men'" der I tre fOf"Og ine: fandt~ ilngre:b af den nc
... \ amrx....) g.dOlIl
Der blc\ amcndt hæl"lofmængder fra 150 tli 200 kg
pr. ha. H\or hælsloftlldelingen ble\ delt. skele forste
ll1delmg fra 3/3 til S/4 og sidste tlidellllg I tidsrummet
16/411123/5. l JI forsug var afgroden Igribyg. medens
den "ar Gerbelby l I og Mirrabyg I J for'iØg.
Ho\edrcsultatel af forsøgene ~ i tabel 17.

Udbytte og Merud-
merudb)'ue bytte
hkg kerne ror

pr. ha delt N
I 11 (11 I)

49,3 49,7 0.4
1.0 \,6 1,0
2.5 2,q 0.8
2.7 3.4 1.1
1.2 /./

.'\1erudbyuf! for for·
.wgsbehafldlingerne

1.0 1.6
1.5 I.J
0.2 0.5

Strålængd~

cm
11

73 70 49.4 50.3 0.9
65 64 1.8 2.6 0.7

2.8 }.5

c.
d.
LSD

b a
c h
d c.

A. Uden T crpal
B 2.5 1 TC'1'al
LSD .

b.

IJ forsøg 1980

a.

Delt kvælstoftilførsel og bekæmpelse af svam
pesygdomme og skadedyr samt vækstregule
ring i vinterbyg.
l 1978 og i 1979 ble\" gennemforl for<.;og med anven
delse af produklions~ystemcr l vlnlerb)gd) rkningen.
men resultaterne gav Ine klare og amendelige losmn
ger på "porgsmåJenc.
J 1980 gennemfortes 13 fors<,g efler folgende for~"g..
plan;

Iherl forsøg ble\' anlagr , l blokke:
I. K\.dstof tilfort pa en gang. stadIUm .+-5.

II K \ ælstof tllforl ad 2 gangt: med
SO pet. af mængden I ~Iadium 2.
SO pet. af mængden I stadium 7-

Det kOIl og skal ikke afvises. al der ~'ed en ill/ensiv
dyrkning med om/artende l'a!ksrregIlJeril/g og plantebe
5kytlelse kan 0pl/as ell sikkerhed i hvededyrknil/gen.
men der vil al/id være risiko for. al e//\"tor okonomisk
;ndsats; dyrkningen ikke blil'er be/alr af et li/s/række
ligl stOrt merudbyue. Afflere årsager - S&I'ef "kolJomi~

ske wm økologiske - ÅOIl det derfor ikke onbe/ales uhi
tl5k at foretage plalllebe5.kytlelse uden al kende afgm
dens behOI'.

Ved beregmngen af udg.lflerne er anvendt de ~amme

priser. wm er nævnt i det foregående afsnit. side xx.
Udover de næ"'IlIC, er i disse forS/;'g også amendt
Ddsene M. der koster 59 kr. pr. kg. og i for'>Cgsled c er
beregnet 90 kr. pr. ha for den ekstra udsæd. der er
anvcndt I delle forso~led.

I tabellen er resuhalerne af de få forsog I 1979 an fon. 7
af di..~e forsog blev gennemfort uden anvcndelse af
BaylelOn i forsogsled a og b. mens der i 2 af forsogene
ble\ gennemført s\ampebekæmpelse efter \amme ret
ningslimer som i de 16 forsog 11980. I tabellens o\erMe
hal ...del ses de opnaede udbylter \ed de forskellige
behandlinger. MIdt i tabellen ei" anforl udgiften ul de
fOf"\ikeliJge behandlinger. der ei" foretaget. og de nævnte
beløb er gennemsnilSlol for alle forsogene i serien.
uonse/ om der; a og b erforetager forskellig behandling
fra forsøg ril forsøg. Denne d) rkningsudgift er omreg
net tl! hkg h\ede. som er fmtrukket de næ\ntc ud·
bytter. og i neder"te del af tabellen er netloudbyttct
visl. d. \.s. udbytte efter. al udgifterne lil plantebe:o.kYI.
telse m.v. er fratrukket. J de 7 forsag fra 1979. hvor der
kun blev bekæmpet meldug efTektlvt i fOl"iogsled e. har
delle medfort en \æstmlig fordel for det intensi ... e
~y~lem. l de 2 forsog i 1979 og de 16 for~og I 1980 er der
opnåel næsten ldentbke resultaler og kun en meget
lille og usikker forskel fra syslem til system. Resulta·
terne falder pænt i trold med de. der er vist i tabel 14.

Ih'er afdeling ble~' behandlet solede·...
a. Ubehandlet.
b. 0.5 I Derosal n. "tadlUlll 5-6
e: Som b + 0.5 kg Baylcton 25 WP. stadium 5-6.
d Som c -I- 0.5 kg Baylelon 25 \VP. 'iladlUm 7-8.
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I tabel 18 er for:--~)gelle opdelt eftcr jordlypc.

Tabd 18. Viflfl'rbyg pa pm·kelllge jordfyper

HI'C'r fi}f·s"g.\beJwndhllg ble", desudell d{'1t wlede.\:
A. UbchandJrI.
D. 2,) l CYL:tKd e""'lf:l, ... tadillm 5-6.

5 forsøS JB nr. 5-7 8 forsog 10 nr 1-4
(lerjord) (sundjord)

FON"8~led/afdehng I li r II

a
b
c
d ..

b ti

C b .
d c ..

58,1 61,7 43.8 42.2
1.5 1.7 U.7 1.5
J,5 4.2 1.9 2.0
4.3 4.6 1.8 2.1

MaudbYlf(? for behandl/liRen

1.5 1.7 0.1 1.5
2.0 2.5 1.2 0.5
Q8 Q4 QI Q7

Enkellrnr...ogcllC'" fl'.. ullakr filldt':-- i labelhilagd" label
74 og en omtale ar rorsøgsbctingelsenlt' i label 75. Alle
rors~lgene blev gennemført på sandjord med :--orten
Petkusrug II. I () af rOrM)gellc var rorrruglen rug og i 5
var den byg. Ocr blev til rørt rra 110 til 160 kg kv,cblof
pr. ha. Såtidcn varlcrede fra 15/9 lil 5/10. F~,r~lc

tildeling af kvælstor l afdeling" .. kete mcllem 12/3 og
11/4 og anden tildeling mellem 1/5 og 26/5. I en del af
rorsogene bic\" rundet angreb ar knækkefod"'yge om
rorårct og igen ved host. Der randl~ endvidere \·cd
host en del goldrod:--yge p<'l rod prøver rra de fleslc ar
forsøgene.
Hovedresultatet ':If rorsøgene ses i tabel 19.

rabel 19. KI'ælslOjkødskllillg. bekæmpelse af syg
domme og skadedyr sam' vækstr('glllerillf!, i
viflferrl/g f74-75J

I del ubehandlede forsogsled blev i gennemnsit hoste!
~2.7 hkg kerne. h\"or kva:lstorhlev udbragt på en gang.
men 44.4 hkg eller 1,7 hkg kernc merc, hvor kvælstor
ret blev lildelt ad 2 gange. I 3 af forsøgene gav udbring
ning afkvælstofpå cn gang mest, medens en deling ga\
hojcslc udb)'lIc i 5 forsøg. og i 3 forsøg var der ikke
forskel - og iøvrigt var rorskellen ikke Slor i nogen ar
rorsøgene.
MerudbYllernc ror ror:--øgsbchandlingerne er vist midt
i tabellen. Dc er ar størrelsesordenen O • 2.0 hkg og
i,wrigt ret usikre.
Nederst t labellen ses, al 2.5 I eec har bevirke! cn
slrMorkortning på 4-6 l.:1ll. Virkningen ar væhl regule
ringen var storst i afdeling II. hvor kvælslOftildelingcll
\ar del!.

Ocr blev h~l~ICI knapt 20 hkg kerne /liere pr. ha i
gcnl1elll~rlll af de 5 rorsøg på lerjord end i de 6 for""lg
på sandjord. Det fremgår endvidere artabellt:n. al der i
rorsøgeIle på lerjord har været en bedre virkning ar
behandlingen både ar Derosal og ar Bayletoll. De
merudbyllt:r, der er opnået i disse lilrælde, har kunnet
dække udgiflt:rne. Derimod har merudbylterne opnået
på sandjord været mindre og mere usikre.

PO grumllag ufde re\"lrffU/er. som bleli apllaN i IO forsøg
i 1978. / 13 forw'g i /979 og ,. J3 forsog i 1980 med
forskellige dyrkningsmetoder i vimerhyg. kan der ikke
udledes ell geNcn-1 vejledning. Prilerjord har da i de]
sidste ur I'luet 1"lIsom liirkning af kllækkefodsygebt'·
kæmpe/w og Irgeledes af el/ sprøjfnillg mod meldug.
medens der" /ormgefle piJ sandjord (Åke har ÅlJllnet
kOllstatern ~ikre lItl.o,lag pJr en plallsprojlning. Virkn/II
gen af behalldlmg med liæksrreguleringsmidlet rapal
har l'll!rl!lwmgl!lIde fra 6r til /ir, og der er emb'iderl'
ikke apl/lil" merudbylfer \'ed al dele hælslofiilfimeh'1I.
som kan berale dl'II ekSfrU udbringning

Kvælstofgødskning, bekæmpelse af svampe·
sygdomme og skadedyr samt vækstregulering i
vinterrug.
I 1980 ble\ p<'l.begyndl el forsøgsarbejde i vinterrug
efter sanune lllOIl:--ler ~orn i de omtaltc ror~{lg l hvede
og i viTltcrbyg. Der ble\' gennemfort 11 forsog erter
rølgendc rorsogsplan:

J-/w'rt forsog blel' wllogr i 2 blokke:
I. Kvæbtof 111 ført på en gang i ~ladillm 4·5.

II. Kvælstof tilført ad 2 gange med
50 pL:L ar Ill<cllgdcll i stadium 2.
50 pL:l. ar m,l;ngdell i sw.dillm 7-8.

f-hw ufdl'!illg hlev hehandlet soledes:
<t. Ubehandlet.
b. 0.5 I Derosal fl .. stadium 5-6.
c. Som b I 0.5 kg BaylelOll 25 WP. ~tildillrn 5·6.
d. SOIll L: + 0.5 k!-! naylctoll 25 WP. ca. J liga ..enere.

11 rorsog 19W

J ..

b.
c.
d.
LSD

b a
c b.
d c.

A. Uden eee
B. 2.5 Ieee
LSD

Slrål,clIgJ~

em
II

112 lU
108 107

Udbyue og Merud-
merudb)·ue b)'lte
hkg kerne ro,

pr. ha delt N
I II (11·1)

42,7 44,4 1.1
1.2 2.0 2,5
.1.0 3,0 1.1
3.0 3,1 l.8
/.5 /,6

Merudbylle for [or
sogsbehandlingerne

1.2 2.0
1,8 I,U
0,0 0,1

44,2 45,9 1,7
0.4 l.1 2.4

0,7
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I tabel 20 er vist resulLatet efter opdeling. af forsøgt=lIc
ener forfrugt byg og forfrugten rug.

rabel 20. Opdeling 0//or:iogelle i rug efter for/mgl.

Forirugt byg Forfrugt rug
5 forsøg 6 forsøg

Forsøg.sled/afd. II I II

Ih-a afdeling blel' liI.\'Oel slJledes:
:l. 250 <"plredygllge kerner pr. m1 .

b. 350 "pircd)'gtige kerner pr m1.

l·. 450 ~plredygtigt: kerner pr. m~.

d. 550 "piredyguge kerner pr. ml.

l-h'er forsøgsbeha/ldling ble~' de!I stiledes:
A. Udt'n Cycocel ehtra.
O. 2 l Cycncel ekstra pr. h<l.

Udb. og menulb. "kg keme pr. hu

" 45.5 48.0 40.3 41,5

b 1.9 ' , 0.7 0.9. . . . . . . . . . . .',-
O 4,2 4.0 2.0 2,2
d 3.6 4.U 2.4 2.4

b a ..
c b
li c.

.'"ferudbYlIe for behandlingen

1.9 ).2 0.7 0.9
U U.8 1.3 1.3
0.6 U.U 0.4 0.2

Rt'''llll.uaIlC af enkcllfor-.øgel1e lindes 1 labclbilagets
label 76. og I tabel 77 er anfort rt:~ulta[t'r af tællinger
og m:'i1ingcr for 1eJeldboJelighed, mcldugangrcb ..aml
lælllllgl'r af ak" og kerner og m~llllg af rUllnægl og.
kornvægt. l'\',t;,....lcn alle forsogene er gennemført på
lcrjord. Dc anvcndle udsædsmængder har. når hvc
lIetl~ lOOO-kornsvægl skønnes at være 50 g. i forsogslcd
a værel ca. 125 kg pr. ha. i b 175 kg, i c 225 ~g og i d
275 kg udsæd. Ilovedresultatel <lffor<;øgclle i 1980 ses i
label 21.

Forsøg med udsædsmængder af
vinterhvede.

fo .....kt=llene er svingende og u"i~rc, og der kan ikke på
delle grundlag drage~ konklu~ioner om forfrugtens
betydning.

HI'erl fon'og blevalllagt i 2 bloH/!:
J. Kvælsloftilførscj som lil mllr~t:11 og udbragt pli en

gang.
II. 50 kg l\ t'~s(ra og bælsloffctudbragl ad 3 gange.

Furs(Jgefle med produktioll.l'sy:o.lt'ftI('r i mg gav i 1980 rel
IHikre udslag. Der b/ep 0plliJe/ højere udbyue. lIor
kvælstof blev udbragl ad 2 gO/lgf', el/d !leJr tilforselen
skele po ell gang. Der ble~' f!lIdvidac opllaet rimelige
merudb)'uer efter allw!Ildd\'t' afDaosal mod knække·
/o{hyge og af Baylnon mor/ meldug.

Slrllængde, Kar. f. hkg kerne
om lejesæd pr. ha

"
,

"
,

"
" " 8 8 " "

2 2 44,5 47,6
J J 2.8 3.0
J 3 J.6 ).0
.1 ., 5.4 4.4

1.2 1.4

8J 86 J 47,6 50,0
74 77 ) Q,2 0.5

Anlal
% planler Anlal aks

meldug pr. ml pr. m~
efter· for·

" A. I, "
Il Il " "l l 219 212 4JU 382

l l JOO 279 432 421
2 2 .181 J44 484 469
2 2 466 404 518 480

2 469
2 491

Anlal I(xx)"'koms Hollandsk
kerner vægl. vægt,
pr. aks 8 pund
I " " "
II " " " IO IO

J2 34 4U 4) 128 132
31 .B 41 42 129 132
.10 32 40 4.1 130 132
28 )U 40 4J l J l l J3

J2 4) 132
J l 4U 131

Alllill f(lf"lg

[l. 250 kerner
b. 3SO kerner
c. 450 kerner
d. 550 ~erner

A.Uden eee
D 2.U Ieee

Alll~1 for ••og

a. 250 kerner
b. 350 kerner
c. 450 kerner
d. 550 kCTller
LSD

A. Utkn ecc
D. 2.0 Ieee
LSD

Tabel 2/. Ud.\Cl't!smængder, hælsto/g,KI.\/..ning og
I'æhtreguleriflg i hl'er/f! (76-77)

Anlal for~~\g

a. 250 kerner
b. 350 kerner
c. 450 kerner
d. 550 kerner

A. Uden eee
D. 2.0 Ieee

8
10

6
17

% angrebne plal/ter med
kllækkefo(byge

Ved anlæg
Ved host

Udsædsmængder. kvælstofg0dskning og Cy
cocel ekstra til hvede.
Med del formål at belyse betydningen. som ud"æd.. 
mængden har for Il\Icden" bU"~lllllg, oven'mlring og
udbYIle, har der været gCllllcnlfllrl fnr.-,og i l re år med 8
forsøg 1978, Q forsøg 1979 og. 14 for"~'g i 1980. Forso
gem: var anlagl eher følgende for~og'plan:
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Tabdkn l'r d..:ll l (f\' afddlllj;cr I ll'Cr'!l' tredjedel 'c...
}..,araklernc for kjc...,cd. der har \i.t:ret cn... I dl' Io
k l.t:I"'ltlfafdl"llllgl·r I og II Udh~ IIt'rl....ull,IICII gennem
"'1111 af dl' 14 h)r..tl~ ...t..... ~dCf ..1 III hOjre. Der er lcd
moderat kl .c1 ... ltlfm;l'ngdc udbragt p<l cn gilng hll...!et
44.5 hkg kernl' ll·eJ den hlle ud,.l'tl .. m:cngde. og ud
b) Itl'l har l,crl'l .. Itgcmk. IMT ud<,a~d<'l1lællgdell cr
oget I den alddmg. der cr godl'l med 50 kg \"l.c1...1t>f
eJ.., ... lra. h:.. lIdh~IICI for den mllld..lc Utt...:l"<hmængdl'
"a:n:t 47.b hl..g !\t'fIIe. og <.kr har her tUe I gennem'llll
læret tll ... \·;ltcndl' udh)lIe"liglllng ved at oge ud,a.'tl ... 
mængden Am endel'l'l1 af eec har I begge afdehnger
forl..llflcl .. 1f<11'1 l} CII1. men dl'r Il,lr 1denne ...enc. ,om I

de lldllgt'fl' omlalll.'. II..}..,e ",cret "lUer IX)'llll lldb}ttt"+

IlHC')"lg "Irl..lllllg \ed en v:cblrcgllknng l 1980.
I de to nede"'le afdellllgcr l tabdkn er gilel oply..nm
gt:::r Olll IIIcldllgangrl'b og l'll1 rl"llllaler tlf lællmger af
plallll'r. ,II.. ... og I..erner og ar mailIIger Mcldugilngrebt'1
har lærl't ll11'get "'.Igl. men dug \..rafligere led de <,ton.'
ud..æd..m.cngdl'f l'lId ll'J den mere ;Jhne bc"13nd
Plantcl:dhngl'rnc 0111 ('fterMl'! ll-.cr. at der har lærel
en frem<,plflng I lit.: 4 lix...og... lcd P~l :-.~ pcl. 86 pc!.. 5
PC\ n~ ~:-1X1 1)I,III!l'lælhngen om rorard ll'er. al der
cr ... l..l'l cn ydall,gl'r..: redul..llolI I plan!l't;llIel til 85 pcl
af det Ill"lræhlc plan lela I i fOr'llg,\ed a. og l de 0\ nge
for...ug,led III 1\0 IXt .. 76 IX:!. og 77- 1X:1. Jo lællere
be..lamlcn har l'l"rel \..:d ..:llImg. Je.. lo 'an..l..cligere har
del l;crcl al opfl'lholde plall!ehe~lalldl'n. Ved IH1<,1 er
der fØfl'ta!tl'l Cllllpl;dlmg aLI\", pr. m~. og rc:-ullalernc
se-. III hUJre I nudlen ,lftabt'llen Del' hJI' \~cret ne"l :t\..<,
i dcn normalt glxkde afdcling og n..llurlig,i<, n~'re ak<;.
hV(lr oC"!'llldl'n;.tf pl.llIler lal' l,clle"!. Nl.'der">t I tabel
len ,e.. (kl. al dcr er lIdt r.l..·rre I..~'rner pr al..... Jo la:ltcre

planldx.... l;lIHit-1l har l,t:'rel. lTlt:::1l del ff..:mgM l'nd\ 1
dl'rl", ,II dl ......C fnrhold lUe har P,ll Irl..cl \..mln ;l'gll'n og
rUlHl.cglcn
Fo""gelll' hM ,øm n.t:'l III lærel gl'nneml~'rt lire ar. n~
l 1.10e1 21l"r rc..u!talcrne for de enl..elte for,,'g"'lr rl'gl1l'1
..a III ll1Cll
(}\..:r"l l t<lhdkn er udb)lIere... ullall·t \1..1. og her ll..l..l'
nll·ruc.lh~ Ilen1l'. ml'n 1t('flOml'rudhyu"f1Il', l'(h;l'd l'r
11(lI'Il1"II lllllld'l 1.5 ~allgc d~ rere pr \..g l'nd i1l kn. o~
\l'd l'lI lll..ollollml.. vllrdcrmg af lIdb} ttere..ull,llcl 1
f{)r'llg med lI(h.ed ...ma.:ngdcr bllf Uell :I11\cmllc ud ...a.-d
dl"lflll' g;lngl· ... med denne fill..lor, og re"'lIl1alel tm:I..l..l· ...
fra m('rlldh~[tel Ved begge \"va.:I"'lofnl\l'illlCr har Jel
p:i ddl~' grlllllJlag l..ll1l11ct belale 'lIg al illl\ellUl' den
..1{)r...11' lId"cd ... mængde. og <,IN<,1 v:lr fllrdclell I lien
afdellllg. der hkl {i1f~lrl 50 kg I..l.cl ..1l1f el....lra Anl.llld
af pl,1111l'f pr Ill~ Om forarel lar ..llgl'lldl' Illed ..Ilgcm]l'
lld ...,cd ... m,cllgdc. lIlcn der l.lr relalll t 1;l'fI'e tllhagc . .JtI
t,cllell' tx,.. lallde!l hinde l,.:rel lCU frel!l'rlflng. Al.. ...
illltalkl l;lr hgdede~ 'lIg.enue med "'lIgend..: plalllehc
"I.ml!. men hU ... l..lUllgl'll. d.l,<', anlalkl al ... l..uc.l pr
pl.lIIte. \;lr l.l:""nlhgl bedre efter dt'll 11111.' lld l'd'·
11l'l..·ng<k, l'nd hlOT plalllt'ht.-..landcTl pa grund af h)fll·
lld""l:d"'lII.cngdc l<lf lællere. Det l;x\r dog 1II1tkr... lrq!l·...
.il del' l dl' opn'll'de rC'llllwtl"r har l.erel f{lf'o.\..c.:I fril ar 111
;Ir tlg I ,,>"lrrl' grad for... \..c1 fra for..ug til for.. \\j,!.
Da l'r l de Ire .Ir gennl'mfnfl _'I dot'lhellfnr..og dier 02
";1II1ll1l'llll~ll1ngl'r mdklll de li fe Ud"iClhlll;clIgdl'r I IO
1'1:1 ,Ir ...amllll'llhglllllgernc g.l\ dl'lI hik Ud"';Clh
Ill,l'll!!t!l' dl'l hnhlc rc"lll1.11. I Jl pct. lar l.'1l u(kl'd P;I

,150 I..clller hc(hl. I 14 Pl't. gal 450 \..cTller fIlC"'!' og
cmkltg hkl dl't !x'd,le re"lllt..ll 0rnad med 5)0 "Pll'l"
d~gllgl' I..l'flll·f pr m: I ~5 p<:l. af ....lIl1nll'nhgnlllgefl1~·
IklHll' liu\kling \af n;l' ... lcll t:ll"1 h<,'ggl' il.lr'(lg",lfdl'lall
gl'l11l'.

Ania! 5plrro)gllg~ lcmer pr m~

2~ JW 4~ S~

Tabl'! ll. 3 un jilrwl.: mt'd lul\u·dlnf({'lIr:da i rill
h'rhl'ly/l'.

b, l//fal pluf/la pr. m lOfar

214 lql J05 -PI

U. IJdhYIl<' Ol? lll'flOmautlbyllt'
(maudb. 112 ud\ax/~r()rCJJ~t'!~c)

I rt' Url r"luIW!l'r aJ jor\l'.fl. II/{'d 1/(!la:dHllællf.:d"f og
k 1((1\f(}J~''lI\k liWS! fil \'II/fa/r r(·d.. hur 1:11'('/ I!.fUfldlug /Of
(If ''''''''lcJll' l'lI lu/~Cl:d.\mærlKdl' pa 55fJ splrl'((n:lIgc
kalla pr. m tt"d ('ti IfJ{)O-ko",q·æ.~rpu -IO K \l'lIrl'r
dl'lul l!OAl[ ud\(('(1 pr. Iwo~ml'd('lIfkrpu50g 111175
A).! pr. "lI. R('\lJlltIlt'l l'f tAke (,tlfytiif!,f. U/t'/l Id\l'nl'lll
dt'mlr 01'"11\ der pa mUfl1{(' <lft'uler ,'/I (J1"kH{'rdlg
\iJ..J.",hl'd l'l'fl la ,l[fllful/ægge ul'h'lI med 1'1/ ft'l ~fOf

pl(lIl'('''l'~wI/lI.

DCf Iwr' ulll' Ifl'jrJnogWlr \'(('rd ~lOrrl' /1Iaudbylll' I'l'd

UIUllIdUit' C!'mce! eJ. Hra i den aldclin,f!,. der b1l'\'l[m/d
m('{/ l '!.. ,fra k·\'a'IHOj. Cl/d " ror k ra.J~IOJufH·l·rJdl!l\(,/1 \'Uf

"ormal.

2.1
1.5

1.6
1.9

1.6
1.7

53.1
50 N 55,6

GflJ. 3 ur
I Iltlflllal "
II normal '\J

I-II

('. pcr.
~6

ul\'flerCllde plulII('f

SJ ~I 7~

I'. 4111111 lkml pr. plunlt·

1.<1 15 1.1 1.1
I.x lA 1.1 1.1

I normal N
II normal' 150 ""J

IllOfIlIal ""J
II norm.i1 N " 50 ,

d.

-102
.N5

llIfal uk\ pf. m

~22 450
405 450

Andre forsøg med udsædsmængder.
I I IIft·/'y·I\"Kl' Ol[ omc!gJH Londbolofcllillg ble\ I I')RO
~cllllelllf\lfl lrt: 'Iorl' h\cdcforsog, h\lIf c.I~rklllng''')·

"ICIllt:T (lIUf:lIt":llde klæl~lorlldbflllglUng ug pl:llltebe
,k~lIebl' bk\ afpnnc! led de ,amme ud...t:d ...m<.cllgdt'r
,om I dCll (I\enfllr omlalle "ol"rtl"

II00edrt: ...ull:lIl.'1 er ll<,1 I label 2~



Tabel 23. Udsæd~'mæ"gde i In'ede.

Antal ~plred)"glig~ k~m~r

pr. m!
250 350 450 550

J forsøg /980 Udbyrre og men/db.. Mg
kerne pr. !la.

Gns. alle fOl"'iog og behand-
lIIlger .... 75.2 1.9 -0.9 0.0

K ... ælstof på en gang 74,2 0.4 0.8 1.7
ad 2 gange 76.6 2.7 -1.9 1.6
ad 3 gang~ 75.3 1.1 1.9 0.6

Uden plamebeskYllelse 69.0 -2.4 1.1 LI
PI. besk. gn~. af tre forsogs-
led ... ......... 77.4 1.5 " 1.0 0•.1

l genncm~nit af alle forsogsbchandlinger. og uanset om
kvælstof er udbragt p en gang ad to eller tre gange.
dier uanset om der er foretaget planrebesk) Helse eller
cJ. har an .. endelsc af den mmdste udsædsmængde gn et
det bedste okonomlske resultat.
Siden 1975 er der hvert år gcunemfon enkelte forsøg I

Landboforeningerne på Lolland-FalsIer med uds..'\.-ds
mængder af hvede. sugende fra 120 kg pr. ha til 270 kg.
I 1980 blev gennemfort 3 forsøg. og i tabel 24 <.;es
rcsultaterne afdisse sammen med resultaternc affor~o

gene i dc foregående år.

Fabel 24. Udsædsmæ"gder af /n·ede.

reSIStent sort i tre år ble\ opnåct 6.7 hkg kerne mere i
for'Ogsafgroden haHe. end h,or dcnnc var dyrket efter
cn ikke resistent bygsort.
En til'i"arende forsogssene blcv påbegyndt i 1977. og
af<.;luttet I 1980. For~,'gsplanen var folgende:

/977 /97H /979 /980

a Lamt Lami Lami Hanc
b Laml Lam. ZlIa HaHe
c Lami Zita Zita Ha\fe
d lila lita lila Ha\fc
c Salka Salka Salka Ha\re

I forwg~led a ble... l 3 r dyrket Lamibyg. der ikke er
resistent mod nematoder. I forsogsled b blcv Zitabyg
o)rket I el år fer havre. i forsogsled c blev denne 'illrt
31l\endl1 2 år. og I forsog~led d var den forfrugt I 3 r
for den afsluttende hU\feafgrode. I denne forsogsserie
har der desuden "crel medtagel et 5_ forsogsled. h\on
byg..orten Salkabyg er brugt i de 3 forsogsår. lJtub)g
er resl~tcnt mod begge de nemat<Kiracer - I og 11-. som
kendes her I landet, meden... Salkabyg kun har re<il.. ten<.;
mod "mitleraee I.
Der bic' gcnnemført 7 forsog, h'or fra der foreligger
udbylleOe-;temmelser. men ved beretningens udarbeJ
delsc forclå der endnu Ikke resultater af nemalodun·
der'iogelser i jorden efter høs!. Den endelige omtale af
rt....ultatct af de to forsogs~crier vil derfor forst blive
glvct l beretningen for 1981. I den felgende label 25 er
udbYllcrcsultalcl af ell sidSle serie nævnt.

Fabel 25. Bekæmpelse af !lal'rellemOIoder (78).1975 1976
Anlal for50g 3 3

Ud.wt!d''mællgc1e:
120kg. 67.767.9
150 kg.. I.J 1.1
180 kg. 0.1 0.4
210 kg. 0.6 0.1
240 kg . 0.6 0.8
270 kg. . 1.9 0.2

hkg k~me pr. ha
1977 1978 1979

, , J

66.7 67,6 79.2
0.6 1.5 0.4
2.4 2.9 1.8
2.6 J.8 1.6
J.5 J.8 1.4
.1,5 6.1 2.4

1980 197~80

3 Gns. 6 Ar

55,2 67,4
J.4 1.4
4.0 1.8
J.6 2.1
J.5 2.J
".6 J.I

7 forsøg onlog/ /977

a
h
c
d
e

Gns. ania! æg og laf\ocr af
ncmatodcr pr. kg Jord.

]3900 6700 500

)ft~K )ftr~g IftA~

Udb. og merudb.. hkg kerne.

45.5 46,8 51.0
4A l... 0.6
5.7 2.6 2.8
6.2 2.5 lA
4A J.O .1.1

Resultaterne har ...æret cn del forskellige fra ar til r. I
de forstc 2 år ..ar der Ikke rentable udslag for at forøge
uds..'edsmængden over ISO kg. 1 de senere 3r har der
været opnaet bedre resultat for storre ud3æ<lsmæng
der. l gennemsnit af de 6 rs forsøg cr det bedste
okonomiske resultat opn. ct "ed en uds..-edsmængde på
180 kg pr. ha.

Bekæmpelse af havrenematoder.
I 1976 påbeg)ndtes en forsogsscrie med det formål al
p visc vlrknmgen "ed at dyrke nematodresistent byg
på arealer med haHenematoder. 3 forsog blev gennem
ført t fire år. og resullatet er meddelt i Oversigt over
Land~forsøgene 1979 (s. 64). Resultatet var særdde!
tJlfrcd~tillende. Idet der \<'Cd dyrkning af en nemalod-

64

Der \ar !'>tor forskel på indholdet af nematoder i
forsøgsarealerne \ed forsøgenes anlæg. og det er derfor
nærliggende at opdele resultatet. I 3 forsøg \ar det
gennemsnitlige antal af æg og laf'cr 33.900. i 3 forseg
\ar der 6.700 og I I fONOg kun 500. Almindehg\'ls
an...er man et nematodmdhold på mere end HXJO æg og
laner pr. kgjord for at \'ære afbegrænsende betydning
for udbyttet. H\or mdholdet af nematoclcr var storst.
er der opnået meget store merudbytter ved dyrkning af
resistente sorter. Blot et års dyrkning har medført et
merudbytte i den efterfolgcnde havre--dfgrooe på 4.4
hkg kerne. 2 års d)'rkning gav 5.7 hkg kerne. og hvor
Zitabyg var dyrkct i 3 år opl1åedes et merudbytte pa
6.2 hkg. Dyrkningen af SaJkabyg i 3 Ar har givel et



/"ubl'l 17. IIlJ\flll/bylte og ma/!by1(udbyu( i 197'1 og
/980. 1:11\. Jwncr OVe/am. I ega ol( / mil).

... torre end 2.5 mm Sorlering'ire-.uh'lIcl er \1 ...1 I tahcl
28. og l de mldtcP,)IC J..olonncr I label 26 o\enfor er
lI1allb~gudb~ lIel heregnel som hkg J..eme pr ha l
...(lrlerll1gt'1l (l\t'r 2.5 111m. D~( fremgar. al udo~tlt'l \.Jr
tWY:"'1 l for"'(lgcl pil LY\lrup. Til hUJrc I lahellell '\(.....
mahbyglldb~ IIct I gennemsnll af dc 2 f(lr...og. Sorterm
gCl! har \ ærct bed... , for Harrybyg. der \Om Il;{'\ Ilt g'l\
del hOJc... tc utlhYllc og dårlig~t for AJlIl<lhyg. "'11111

hav<k det hnc.,te IHNudbylle. Dl.:rfor l'r for...kdlcn
mdklll de 2 \Orlcf bh:\et endnu slorre. når del gæld"r
mallhygudbyllt't. I figur I er re\uJtatcl af .,onerillg...a
naly",cll fm de 2 ",orll:r \1 ...1.

Tabel 27 \I ...cr. al der i 1979 bll:\ opn:kt el Vrt......clllhgl
bedrc rewllal end l 19~0 I genncm"'lllt af dt' 3 "'Orlcr
Welam. Vcga og Iron. \Om \ar med l hcg~e ar

mcrudbYlle p3 4A hkg J..erne. h\llJ..ct mdlcerer al en
\æsenlhg del af nemaloderne har \'æret SnlltleraCe J. J
de 3 fOr\og. h\or nt'malodllldholdel \ar hl\~re. er der
til"\ltrcndc opnacl mllldre udhyllcgc\in.,lcr. og I del
forsog.. h\or der i J.. J.. e fandlC' el odclæggcndc angreb af
delle sbdcdyr. har dcr lUC \æret fordel \'cd al dyrke
r~I~lenle ...nrlef.

Maltbygundersøgelser.
J 1977 ble\ der påbegynd l undcrS<lgebef O\ef byg....or
ter.. halllel\egen~kabcr med hensyn ul deres egnelhed
lil maltnlllJ; og bryglullg. Delle arbejde. der er gen
ncmfnrl pa f(lranlcdlllllg af Faxe Bryggeri A S og l
samarbejde med Bmn COI/W/faIlH. blc\ fOrl ....al i 1978
1979 og Igen I 1<)80. I de 2 \ld"ite år har opga\crnc
omfallel dd... fIlN'g ...malllllllg og forsogsbrygllll1g af
prmcr fra ...nr"'foN)~ lJ~ dd... lII<.1hning og brygtllllg I

lIldustnelmlilc... lOk afa\lcn fra ... lOre parceller pa h\er
ca. 20 ha Forh.lal ror

udb}'ut" ar
rAvare mllllb)s

% k('rn~r

over
2.S mm

/"u/x:/ 18. lJygollu(ncr

Soholm llstruP
1919 1980 1919 1980

L'ndcr ogeJ..,en foreg<1r 13 faser. hvoraf dcn fur"'lc er en
llndcr (1gt·l"'t· af kernell. ell bj'gafla~~'se Denne be"'lilr af
en \andbc"tcmmd...c. en .,pirillg~al1al)\c.en ...orterlllg...
hc"'lclIlmebe og en prolclllanaly ...c. Re..ultalct af '>(Irtt'·
rmg...alli1l~ "en og prolelllal1aly~cn "t..... I labd 28.

Jr lIdb~IICI af rj\are og af maltbyg I 1<)79 "'æuc.. ItI
100. ble\ der I gennem...ml af de J -.(>rtt"r hnstd .22 pet.
la'cre udhytlc <lf r;hare l 1980. men da ...orh::rlllgcll.
...alcde., ...om del ...t'... 111 IlOJre i labcllcn. \af darhgere.
ble\ der opnacl ct mahbygudbytlC l 19~O. der \ar :\.\
ret. Ia\cre end det uh\'arcnde i 197<).

~.\

~9

76
9.1

90
~2

67

HK)
67

82
~~

7"
91
84
84
58

98
9R
98

Soncring. % af keme,.,,/,
m'er 2.5 mm

100
78

Welalll
Vega
Tron
Ilarry
Gunhild

tandollll
Anna

Undersøgelser i små parceller.
I 1980 ble\ anlagl 2 for\og pti O.,lsjælland. del cnc pa
LY3!rUp \ ed FaJ.. ...e t1g del .lIldet på SO/IO/m pli Sle\ns
Sålllng. 111 ...yn og hO"'1 er genncmfurI under PræslO
Am!s LOlldb%rl'"illg
Forsngclle bb anlagt lllt'd 8 \orter. mell pli grund af
kraftig mdblandlllg af frcmmed ...urI I den ellc. er kun
de 7 soner. "om er næ\ ni I l,lbel 26. h,""ICI (Ig under
sogl IHcnnt're. 3 af ...Orlernc hM dchagel I forsog I alle 4
år, meden... de 4 af ...orlCfllC ddtog for for~le gang l

1980.
RNlllt;:UCl af lldb) ttcbc... tcmmcl...en ...c... i tand 26.

Tabel 16. et/bYlu! al mfleml' i malthygftm01: /980.

Forh,lal ror
kc:rmudb.

Y. høsl Ans M.!Ib}gudbYtt~ hkg pr ha I Forh_lal
2 rorsøg Ol 5On~nnAen o\-u 2.5 mm ..... 7
7 50ner - f."' 2

5Ort~r ....
100 Soholm Lyslrup 0""8 100

Wclam 97 .\ \.0 39.0 35.0 97
Vega 108 J9.1 44.2 4\. 7 116
Troll 97 29.0 34.7 .12.2 89
!larry 115 4.\,7 49.0 46.4 12S
Gunhild 102 JIlA 41.2 .\8.8 107
Mandolin 100 .~J.I 39.8 36.5 101
Anna 81 21.0 22.9 21.0 61

Gns. hkg 4.~.h 36.1 100

Forholdct mellem ...OTlernl.... udh}lle \ed h""'l er \1 ...1 Iii
venstre I tabellcll. Gcnnclmnmudb~Ilet af de 7 '>OTler
og 2 for~"g t'r ~al III 100 og den cnkelh.' son~ lldbyne I

forhold h~rt". Ilarr)'b~g g;n 15 pc!. mere end gennem
snillel. ITlcdcn~ Alluahyg liar gn·el 19 pet. nundre end
gel1nCm~l1ltlcl.

Når ct bygparlt :-okai anvcndc'i lil maltning rcmcs dd
op. og del lHl ...kt'.... al llljnd~( 90 pet. af kernerne er

PC!. pro!t'm I wnto}

Wdam 11.4 12.6 1.'\.2 II.h
\t·g;.! 10.5 l Ui I \,Q I \,q

11'011 lOA 12.7 13.'\ 12A
Harry 11.7 IlA
Gunhild 12.1 Il.J
Malldolin 12.3 11.9

;-\l1Iw~_. 1_2-,." 'I_._6



Sorl:

Harrybyg

75 16 6 3 0.

Annabyg

Sortering

16 42

II

25

III

17 %

IV

Fir.: l. Sorlt'rmg~o"olyw' af Io ..orIer I mallby,!/orsog(" 1980 po Sollo/m.
l\t'mt· ..",rr('/~t'l1 f de fire sorteringer er: l m'er 1.8 mm. II 1.5-1.11 mm, III ],1-1.5 mm. II' affald.

D~n ck~tra I-v:d'loftilfør,el har været 30-35 I-g pr. ha.
p~ grundlag af di~~c undersogeber kan foretage!> en
...arnlllcnligning mellem ~orter. mellem kvæl')lOfg(ld...k
mllg og mellem d) rl..ningssteder for samme sorl. For
",I..ellen mellem re... ultaterne i 1979 og 80 kan desuden
gl\C udtryk for en arsv:malion. A\len på L'a. 20 t fra
h\crt under...ogel~rcal bli\cr maltct pa rarht!rgl
~fullfuhrl/..,I S l Pra."SIO. og de fremslillede malte \il
bh\e 'lI1\endl 111 konlrolbr)glllng p Fax(' Bryggeri
.f S Den 111 ... \arcnde procedure er gennemfort for
a\ len I IQ7Q. h\Clrfra re<-ultateme er under bearbej'
del-..e
Der er fmc:taget c:n b.....,gallalyse på a\-Icn fra de 6
'lOrparecller. Re..ultaleme fra både Iq7Q og lQgU se-. l

tabel 19.
1 labdlcn... ~)\-t'r ... te hahdel ses sammen!lgnlllgen af
,urterne på de lo for'>ugs.....teder i 1979 og i 1980. O\er'iil
..orterins..analy..en og dernæst proteinanal)-.en. For
del førsle \I~er sortenngsanalyscn cn megel 'ltor for
",kel fra år III år, og for det andet en smrre forskel
mellem for<;og'ii~tederne11980end 11979. Denmod har
der i bcggt' ar Ikke \:.crt'l rt't stor for!>lel fra M>rt lil.-.ort.
l'rolCmanal) ..ernc i 1979 var meget for-.I..elligc med
meget la"e mdhold 1 senerne på LystTup, hvor der
ogc;~ I 1980 \ar lavere protcmindhold end p GJor~le\,

men for'iil..el!en \ar lI..ke nær så udtalt .

l tabellen", ()ver~;te hahdel ses resultatet af sortenngsa
nal)~Il. Dc:r bk" opm1d bt:dre resultater i 1979 end l

1980. &:d ...t i 1980 var 'iorten lIarrybyg og d:lr1ig~1

Annabyg. Da kra\'ct lil anvcndclsc af byg til maltning
:-.Otll nævnt er, at en væsentlig pan af kernerne skal
være 2.5 II1Ill og derover, har AIlIlubyg på grund af del
meget dårlige "iortering~resllltat ikke deltaget i den
fOrl~tIlC del af undcrsogc[scn.
1 labdlem, Ilc:t!t:r:-.tc: hal HId :-.c:~ proteinanaly...ane.
Men... der l 1979 var for'lkcl mellem forsøg,)"itcdernc,
Idet der p. Soholm blev opnået lavere prolelllindhold
end på L)\trup, har resultalerne i 1980 \ærel na:~ten

en:-. fra de 2 for..og. Proleimndholdet er lidt hujen:- end
Im...I..ellgt. men der er lUe v~nllige fOf"kcllc mellem
<,(JrIcrnC"l Indhold.

Pro\er fra alle forM)g~partierne undersoge-. 1Ii.~fmert' l

en forsøgsma/ulIng , dt'r afsluttes l lobet af \ IIItc:rell
1981 På grundlag af r~ultalerne fra bygunolysermr:ell
osforwg.",ralllllflgell \ il end\ idere nogle af byg30rlcr
n~ malte bll"c undersogt I en forsøgsbrygflll1g. og
rcsult:l.lct \'11 bll\-c afTentlIggJon senere

Undersøgelser i slore parceller.
På Gjorslevog Lyslrup ble\' ca. 20 ha h\ ert Sted opdelt I
3 marler r<1 t.:a. 6,5 ha. ~m hin tilsået efter s.amme
pl..Ill og l ,amme marker. -.om tils\ure-lIde unde,""l)gd
..er hb gennemført I I IQ79.

66

GjOT\'I('\"

Tronbyg. normal N
Wclamb~g, normal N
Wdalllbyg I el..'Ma N

LYSlrup

Salkabyg, normal N
Salkabyg + ekstra N
Welumbyg. norlTlal N



Avlssted:

Lystrup

57 24 12 7 %

Gjorslev

39 31 17 13 %

Sortering: II III IV

fig J. Sorlt'rluf:\u"ab'';(' a[ li t,laU/hYR Jm 1(1 'ol..u/il('ft'r ('tI OH'opdlulld 1980,

Talx'l JY. Hn:uI/ab'.\('r Is/orparæller.

Tabellen!'l lleder!'llt' hahdt"l \] ..er re"lillald af Illddlllg
af cJ.,,!'llra J." \ ,1,:1<..101', .10-35 J."g N pr ha. III "('Irlernl~

Welamb)g og SaUwb)g. Denne c~"lr:l gnd.. klllng har
ikke p,-lvirkd "<lflcring.. rc.. u1taICI. men har i begge ,~r

og i bcgge ..orlcr medfor! cll gan ... ke wag "'llgning af
prolcinmdboldel i kernen.

I. Sammenligning .(sorter~ lokalileter
Gjon/t'v LY~/rup

Wdam Tron Welllm S31l:a

b. SnmmenligninK IIf kt'ælslOfgDdskning
\\'elam WelBnl SaJkll Salka

+J5N +JON

Sammendrag.
Dl'r er gl'1lI1t'1ll 4 :'ir gl'1lI1crnl'ort ..orhror..og med for
:-.I-.l·lhgt.' Il) g"Orit.'r pa ll.. I"J,cIlalld..l-.c jorder med del
formal al LJlltlcr"llge og fa ..",lå l.'\cllludlc for,kt:lh: pii
..orICflll'" egcn..katx'r med hcn")'11 lil d<"'rc,, :lllvl.:llddlg
hl'd lillllallb)'g. End\idere er der l 21\r - hvert ar p.
"'1l11l1le ar~'all'r - g.~·llllelllrurt un(kr.."gd:-.er med ell
kellI..' ..\lnl'r med henblik p.i nærmere al under:",'gc.
b\lrJ..l'l1 mdn)dl"l"l' år\\anaIIOll. 'tort\\analioll, ~IL'{i

\ariallon og el.; .. lra h.l'I'lnfgod.. klllllg har p;\ byg..or
ler.. 1-.\ .1!Ild
Der er tHerl iir udlUgel pmvcr Il! for-.ng..mallnillg og
r(lN'g..hr~gl1lng. RC">ultalcrnc hcrar \il rorcliggc 0.,('

nen', Illcn pj grundlag arde anal)'..er. ')om er forclagcl.
"'-all r('lgcndl' I-.onl..ludercs·

Dl' "id/t! opnoctle rC}'IIllala Iro malibygfonoge1U! - af
hJ't:allof~'\('r ()I'('f jorwgjmulilli",~ It! junogsbrygllillg 
;'ur Å1111 1U1e/III..ÅCI ja hyg\()rtt'r. og nur {h'f er jJ..t'r. "ur
dt'l l'll'n'l jiJmnugll/ af t'lI durllL!, wrlulIIg,\ullulnt-'.
,\h,I/elll 'Jal..aldll' jixlerbygmrlCf ug ml..lIld/l' mallbyg·
\urfer har der lIlItler junul\({'lIl1l1g af Ul bygallalY.H'1I
Itar 1'(i'fl'l al~odl..(,1U1t ,\/(1l1(lurd, 1../111 I elIÅdre /iljæld{'
kUlllll'l pa\'I\l',\/onÅe!fe ifi)r"'K\I1IU/llIllIgi!ff.\ rl'.'ou!IlI/('r
og I~~/' ijr1f\(J\!\brygllillgell. S·ol..afdfl' nlllflhygwrler !Jur
k/ln i enl..elll' liljiddc adfl..t!1 \ig I'ed al 15m' flOji'fl'
{'.'((mÅlifldhold, mcn d{'lIflC l.. \I1fllillllll't' /ordel er O/U'''I
I1/IJdwarel ul el Im'erl' 1"'\(('1 udlJYlft,.
Del I..all IlHo/LH. (1f Hær arnvnaIIOlh'fI. melt ~'oa

5h'{h'oriatiofU'lJ jel~' Indel//or I..orlt' lIfilUude mel/t''''
io~'rtgl t'martec/c lol..a/il('tu. IlUr \"({'fl'r lUI/gi 510rre eud
\ortWtUIUIIOlll·U. Ilur del "f((·ld!'r bn::xt'm Ål!rfU'Å HJli/('1
os: dermed (lI/1'elldl'I\"VllIl/H~/1('d("f111 \'Idef(' filrarheJd
111n,: i ma!lal (I~ b"y~t'f/.

98
87

9.5
12.7

9.1 97
7.1 81

91 98
7l 86

I..erller OI'er J.5 mm

k('rfl('r (H'er 1.5 mm.pct.
92
70

PCf,

92
70

pCI. proH'111 i IOr5fu/

1.1.[ 12.0 tJ,5 9.2
U.l 1).0 12.1 IlA

pct. pro/elfi I "',...,IO[

U,I 1.\..' 9.2
1.'.5 13.6 1204

1979
1980

1979
1980

1979
19 O

1979
1980
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~lntr~1 Hnterb)'g fra
s...ro~l.lf\eftlN'g p.å
R"nh3~e FON'g\..\la
lIon t..:d\ Inlnogto tf
foråf!agcl af lridl."l·
1e~\amp rryphula)
Forfrugl for vlnlerb)'g
gen \lIf \'lOtcrrnps og
afgn>den årel fur \In

l~rb)g. h\or; lrådlml
Ics\-ampcn har
O\crlC\'CI

Måling af bjærget halm
mængde 1980.

Af B. S/oth Nie/sen.

Sllgclld~ lIllc:rC'>~c: for udllyllel~ af halm har Ill!:dfurt
on ..kcr om en under.."gc1~c af de halmm:cngdcr. der
bjærges linder praktiske forhold.
De hidtidige opgorelser er med procellllsl-e fradrag for
"plId ba..c:n:l på mliltngc:r af halmudb) tier i fOf'og.
hV(lf halmmængden er beregnet .,om diffcrcn... eller
h\ ar halm og a\ ner er opsamlet omhyggeligt
I prak<;l' 0p\<.lmll--s a\ neme IH.e. og der er ... el! ()P'<.llll
hllg mctl halmpn.......er el halm .. pild.

I 19l\O er udfClrt en undcr"Clgd ..e af den bjærgede
halmnliengdl' af b~g. h\cde og rug pa 101 Illk.Jllleter
fordelt OH'r ht'll.' 1'lIldel L:nder...ogd..ernt' er I,nel ... ro
npmahng af .m:;!!. \cJning af halmballer og Ix---tcm
md'C af antal \i..-d anæ-.nmg af prcs<;eren... tæJle\ærk
for at kunn\,.' \"'\'Ile halm mængden J relatIon III ker
neudh) Ilet er m.lhngcrne udfon p ejendomme med
kontrol .If udb) tterne fra de ellkehe marker eller led
for...øg... nM~'<;"'lge udb)Hem lIllger Desuden er lildhen
let opl)\lIlllger om forfruf51. hæhlOflJJror..d. '>()f!.

hl)... t- og prc....eclato ..amt om e\ ellwel lej<....æd og gen
grolllllg.
jordl)'pen er besteml \'ed teksturanalyser
Der er ...Il)( \<!riatlon l resultaterne. idel la\e... le halm·
ma:ngdc er KO hkg pr. ha og h"je-.teer 38.5 hkg pr. ha
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label Jo. Maling af bjærgel halmmængde 1980.

Halmml'ellgdt
Kerne- bjærget

Anlal Jord- Stul>- udb}Ht r,' .fml· bund h0jdt hkg pr hkg pr ,m..
linger .,. ,m h. h. ,db

Byg:
Nordjylland Il 2 10 40.1 23.3 58
O... tj)'lland 37 5 12 39.7 22.9 58
Vcstjylland 19 4 10 46.3 29.0 63
Oerne 16 6 12 50.2 25.4 51
Hele landet 83 4 Il 42.7 24.8 58

Ilw!de:

lIe1e landet iJ 6 iJ 55.5 31.0 56

Rug:
Hele landel 5 2 13 37.2 27.9 75

Gennemsnnsresuhateme er vist I label JO. For at
belyse en e\emuel forskel mellem land<;delene er resul
talerne for b)'ghalmen opdelt I områderne ~ord-. Øst
og Vcslj)'lIand saml Oerne.
Halmmængden af b)"g har \ærel SlCrst i Vestjylland
med 29.0 hkg og mindsl i ~ord- og Østjylland med
hcnholdwi~ 23.3 og 22.9 hkg pr. ha. OpdelIIlgen viser.
.11 der er afsal de længste Mubbe i Ø<iljylland og på
Oerne. Forholdcl mellem halm og kerncudb)'llt' er
hOjest l Vestjylland og lavesi på Øerne.
Foruden sledvarialian må der forventcs cn års\'aria
IiOIl. og undersogelsen vil derfor bhve sogl gentaget de
kommende år.



E.

Bekæmpelse af
plantesygdomme, skadedyr og
ukrudt
Af Hans Kristensen og H. Elbek Pedersen

01.:11 kCrlll"l-.c plalltcilC,l-y Ile).,t' "r:~\t'r fon"'ll et for
~ng"· og lIndcr..og~·l ..c..arhc.l(h: for al klarb:ggt: de t'n
kellc l1lldJer.. elkr Illclnlkr, retle ,1Il\c!uld ..c. Delle
for"llg..arbt'Jdc er l d" ...enefe ar kn~ Ih" "ammell med
ht:>.lnt:lx+'l'r pa al fa"'IJa:gge \,"ononu",l..(' ... k3delær.-.k
ler og UlhlJ..hllg af rro~J1(l"'l'r og \ar,lmg"t'i)Slemcr.
<;alcdt·... ;1I amcmkl"cll ;11' hc:kæmpel,t"lIlitller ho\t.·d-.a
geltgl kan linue "'lcd dit'" I..0I1"I.lll'(('1 bchll\.
Del "llgclltk OIll"O"'llIlllg'l1l\ eau for bckæmpd"CSmid
ler og arlx:.Id ..1ull bel irkc:r.•11 del er t \ Illgt'Jlde 11,,(1\en
dIgt al \ urdcrc de cnkcllc midler... UkOllollll .."'e \ænh
lcd hd"ClIlpd"ClI af t'Jl ,j.;adl'\(lld('f. V.llget af andre
lyper nck.clIlpd",c'IIll<.Idd dkr al\\('IH.lel,en af Ill'd,;a!

do\erlllg llmkr (lplllllale forhold 1.'111 oftc forbedrc
OI.OIH)lllICII \cd ell "pHlJIlllng.
Ilmcdparten af ;lfet" r..lr....\g..ol\!!.~l\a lIndl'r Cd\alg,,'l
for Pl:lllll:be.. l..ylld ..e lager "Jgie pa O\l'IllHl'\/lh' for
hold. og cn "'101' dd af dl ....e opga\Cf ""f!c", 10"'1 l
~lllaflx·Jdc mcd ~1.l1l'll'" PI<llltc\ .cnw.:cll1cf og Dc
dan... l..c Sul..l.erl~lhl"1l..1..l·r \,~

Sygdomme og skadedyr.
Ved hcl..a::lllrche .11' ... I..,ujnlyl', men I",cr "":lmfIC"yg
dOtllllll', gl\ef lx:h'llldllng... lRhpulll..lt'1 ofle al1kdlllng
ul ell dd mCf\'cJel ...ef. Mangt: .lr :lrel ... rOr"'llg"'Opga\t'f
be"l..a:l"tJgl'r "Ig dl'ffor ml'd Imdleme.. felle ,111\ clldcl ...~.:
'1lld"pUlIl..l
Dl'f lIlhJl..lc, Illrh,ll lIye lyp..::r aflx'l..;cmpd'l.'''lllldkr,
og 11.1\ llhg llHknrnr l1IHllef Iii ht'l.a:lllpd"t' <Ir" ,l til pc
<"}gdomml.' haf def "1.'fl'l 'lfpWh'll'll f.cl..l..e nye 'y ,",c
1111'1....:: IIIlfJkl

Bejdsning af korn.
I 1%0 l'f def gl'nnl'mh\rl l ;111 -L' Illf'llg tIl~ I~

for...I..,,·lllge Ix·Jd.....'Illl1.lkf, h'Of.lf (Il.- Ih l'r nydl'lHle
Elll..eltl' ar de afpnn"'lk tllldkr IlHkho!der I..omponcn
tl'r, der ll..orter..:: dkr I;cngerl.' lil.! Cf \ IrbommC' owrfor
meldug, Dl'l er lkrlllf 110(hl'1llIigl al gUfl' \lpnHt'fl.. ...Olll
p.i. ;11 de ppniil'{k mtTudhyller Cf l'l udlfyk lllf dell
:-.aIII Il'cJl' bejl"cdTcl..l o\l'I"for alk forel..o1l1m~J1dc rro
o,g JorJhal"ll1.' ,,\ ,lJllPl'''ygdol1lllll'' ..."ml fl\f (,ll~l'lle mid
ler, \edl..lllllttlclIlk llg',1 I-"lf ..::11 lIh:ldugdrel..l

Vintefhvede.
I lt)l{O hal def \'l,'l'l'l alll,lg] lx'Jd"l'I(\f"ll~ l )nltdl1\l'de.
DCll all\l'lHlte utkcJ a anal)"'l'fl'l \cd SI,II"rnII..Ol1
lnllkll. og dl'f hk·\ fumlt'l ::!I pCI <tllg,reh ar h\l'dl'll'
brunrll'l'ygl', t\~ 5 pel 'Ill,greh ,If ... pifl·,l..adl'mk
"'\Olmpl' Oet all\l'IHJIl' pafll hank l'n "'plf..'e\Tll' pa tJ7
1-...:1 v..::dnlrl'lIlk !IH"'\f! med .. IJlll..hralHl... lllllll·1 IIth,cd
hn1\l'l·... 111]ldh~l'fl' 'If'" hen:llIl1Jg
I lal~:J 1 lT ..mll.'rt fC"'lIlwICI af :; for,tl,g, i1\ot Cl
1..\ 11..'\lh 1'1"1", hCld"'l'lllldkr cr "1I11l11Cllhgnl'l Alk ti Ix'
I,h,'mldkf h,lf Ix" Ifl..l'l l."1I '>IlgllllJ~ I pJallll',.dkl pOl
10-::!.' planll'l' Pf rn Dl" l'f ,'n "IJgllllIg. da l'f ...!lll"Il'
elld de fllrq?,ll'lld..:: at.Il\I1I..l'IIll;lldl;1.'~gl·' m",cd'p.lf
Ill'l, fl'I;lII\] IllIIl' ,11Igfd"'PfIlI.:1.'1lt at' h\l·tkn.. hrlll1pkl

Illh..l/. IJtjd\ll/llf{ CI/lm'de (71))

Frrm"plredc hlg lcrnc
pIanino pr m! pr ha

IVM) l f.. .. r-..

Utx-handlel 2hl ..J7,5
'\;"'ll-\'llmnl1 2~O ml 272 O.)
P'llltX·Il11'" 30 2()(J ml UJ lA
B,lylilll LIll'cf'.al 200 g 271 2,2
Ilt) 1,111 F 200 g 276 2,9
VIT-ncJd...e 150 ml 2M 1.5
lOK 47S 200 ml :!7~ 2,1

LSD

IY79-8U ' f, II f..

Ubehandlet 253 49.6
'\;eo-\ofOllll 250 ml 2,Q 0.2
PiJlltX'llIll' )0 200 ml 262 1.1
Rlytan LIIl\Cr...al 100 g 2'"' 1,0
H.47X 200 ml 264 O,lo>

1Y7.' 8U " f... :!:! I"

Ubch;Llldll'l 289 57.0
:'>il'll-V\lfOtIll 2,0 ml lSQ (JA

1975 80 15 r.. 21 f,

l1hl.'h;llldkl 3U~ 56.1
P;lmX'tiJl..:: JO 200 ml J 15 0.6

6q



Bcj(i<>llillg med Neo-Voronil har Ikke bevirket nogen
'Hkker udbyltcstigning. hvorimod der cftcr <lnvendel
"en af Panoctlne 30. de to Baytall-midler s,:tml EK 478
er opnået merudbytter på 2.1-2.9 hkg pr. ha.
Nco-Voronit og PanOl.:lillC 30 har i et hdydeligt antal
forsøg over seks år i de afpnl\'ede doseringer ikke
påvirket plantetallet eller udbyu('t. Begge midler er
lt1H:rkendt afStalt:ns PlanleV,trnscenter lil bejdsning af
hvede.
Af de markcdsføne produkter er kemikalieudgiften til
behandlLng af 100 kg "intersæd følgende:
Neo-Vorollit 10.00 1..1'.. PanoC'tme 30 7.00 kr.

Vinterbyg.
Da vinterbyg kan angrihe~ af ... lribt=...ygt: anvendes
samme præparattype som til vårbyg. Størst interesse
samler sig om de midler, der og~å har en virkning
ovcrfor meldug.
Til forsøgene er anvendt Igri-villterbyg med en ~pire

evne på 96 og med el angreb af bladplelsyge på 1 pet.
og af spin::-.kadende svampe på I IX't.

Tabel 2. BejdsIling a[ I'ill!erbyg

Frem-
spIrede %
planter meldug hkg kerne
pr. 01 2 ca 1/5 pr. ha

1980 Fs. fir. 32088

Ubehandlet 298 0.3 41,6
Baytan Universal 200 g JJ2 0.2 2.1
Ciriorn Fu-LS 200 ml 311 0.1 0.6
Sportak nejclse 100 ml 2RR 0.2 0.7
Fungazil TBZ 100 ml J4J 0.2 0,9
VIT-Bejdse 150 ml 2SU U.I -l,I
Campogran 200 ml 260 0,2 0.5

/979-80 o [, fik 7 fs.

Ubehandlct 345 3 53,9
BaYIan Universal 200 g 348 0..1 2,1
Ciriom Fu-LS 200 ml 356 0,9 0,1
Sportak Bejdse 100 ml 281 0.4 -1.4

/978-80 17 fs. 15 fs. 23f<;.

Ubehandlet 343 7 56.0
BaYIan Uni\ersal 200 g 342 I 2,7

I tabel 2 er anført resultatet af I forsog med 6 bejdsc
midIer. h'or kun Baytan UlII\er~'l1 angIves at ha\'(' en
dfel..t overfor meldug. I rors~lget er der sprojrcl mod
~vampcsygdomme~om dcn omgivende marJ..,. d.v.s. IO
~prøjtninger med Dayktoll I fonlrcl 1980.
Baylan Universal har bevirket ell stigning i plantetaJlel
på ca. IO pct. Først i maj er der beclømt meldug. men
der har I..UJl været ubetyddige angrt::b ar meldug i
fon.uget. Ikhandlingen har ocvirkd el mcrudb) Ile p,1
Cil. 2 hkg. En tils,arende virkning er orn.'ict i 7 forsøg
over en to-ång periode. Plantetallrt viser sig uændret i
S<llllme periode. og rnddugangrebet er nedsal fra 3 lil
Q,J pl:!. angreb.
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Ciriom f'u-LS har været afrmvct i sanlIne periode. og
der er opnået en mindre sligning I plantetallct pr. 01 2,

hvorimod lHJbyltd har været upåvirkel.
Sportak Bejd"e. eler i tidligere for'iøgsår har haft beleg
nelsen BTS 40.542. reducerede plantetallet med ca. 19
pet. og bevirkede en udbytlcllcdgang pa 1.4 hkg.
Baytan Univcrsal har været afprøvet i en tre-årig
periode med i alt 23 forsøg. hvor der er opnået en
udhYlte"tigning pa 2.7 hkg kerne. Behandlingen har
bevirket cn lH..-dgang i angreb af meldllg fra 7 Pl.:t. i
ubchandlet lil I pet. Forsøgene fort~ætles.

1forsog nr. 320R9 er der pmvet ...eb forskellige bejdse·
midler. I forsøg nr. 54016 og 28007 Cl' prøvcI trc
forsl..dhgt: typer bejdscmiddel s<llllmelllignet med for·
"kclligc <;prøjteti(bpunkler med OaylclOll. Den bedsle
o\ervllltring og det slørste mcrudbYllc er opnåct, hvor
der har va:rd bt::jdset med midlet Baytan Universal
"anlI foretagel ell Daylewn-"pmjlning om for.ircl. For
søgene fortsættes.

Byg.
I ...amarbejdc med Statens Planteværnseentc:r er der i
1980 afrnwct li k\ik~"hfrie pra:parater til byg. Til
for"'<H?cne har der værel anvendt l rc for::.kcllige ud
~t'd~rartier. I il :lfprovlllng af midlerne... virkning o"er
for ~trihesygt: har der V<.t:ret anvendt el parti Lall1ibyg.
der ved ;inaly...c \cd Slal~frokolllrollel1 visle sig al
lIl(kholdc 52 pct. angrebne kernr.:r af byggclI~ stri
hC~)gc ()~ hladpkl"yge samt 7 pc!. spirC'skadende
.... \;Lmlll·. Vl.:d en scncre anal)' ...e i 'æl.."thu<; hle' der
fundet 15 IX·(. angreb af 'itribl.~'iygc og intet angreb af
hladrlcls)~c. Particl 111.1 betegne... "om .. tærkt Inficeret.
og hcJd....lllllg hk\ tilrådet. PartIeIs ...pirCe\lIC 'd~lc ,ig
1l0!!t'1 1,1'. lll'mhg ~5 pet.
TIl ,1JIdre fur...tlg hk·\ der 'll1\l'lldt el parti Lofabyg. der
\nt ,lI1al~s~' 'cd SI,l\sfwJ..,nll1rol1ctl 'Iste 4 pl.:I ang.reb
afhyggcn" ...tribe~yge og byggens pladpletsygc samt 34
pet. <lIlgreb af spircskadendc svampc. Ved C'n senere
analy"C' i væksthus blev der ikke fundet stribesyge eller
byggclls bladpletsyge. Partiets spireevnc var 97 pct.
Til ulIlkrsogdse afmidlt:rnt:s efTekl pli ~ulldl korn blev
anvt:ndl d parti Vegabyg. der ved analy"t: voo Stalsfm
kontrollen ,i~lc O ret. angreb af ~Iribesygeog nladplet
~ygc saml O pet. l.Ingreb af spirc~kadellde~vampc. Ved
den ~encrc ....æblhu~analyse blev der ikke fundet an
greb afstribcsyge eller bladplctsygc. PMtlets spirecvne
V:lr 99 pct.
I tabel 3 plan 1 bringes resultalerne ar forsøg med fem
forskellige bejdsemidler. Af de provede midler er kun
Panol'tine Plus S på markedet. Delle middel. der er
pmvel for forste gang. ~r en ilY formulering. hvoraf der
bruges 150 ml pr. ha. Det i lidIigere år afprøvcde
midclel Panoetinc plus er udg&CI af h.mddcll. Midlet
har nedsat angrebet fra 1J pct. i llbehandlet til 2 pc!"
og behandlingen har bevirkel el merudbytle på 5 hkg.
Pannetine Plus S har ikke på\ irket phllltetallel eller
udbyttet i partierne med spirehærnmcndc wampe og
sund udsæd.
Baylcton Universal og Trimidal-beJd'ic IO S ~amt RH



Tabel J. Bejd.mifl8 af byg (80-8/)

Uds.~d med stril:>esyge Uds.'\."d med spirchæm SV3mpc Sund udsæd
planter pr. ml % stri- hkg kerne planter pr. ml hkg kerne planter pr m' hkg kerne

be';)"ge

P/all / /980 q r.... 7 r.... ", H, H, 4 f.... S (...

Ubehandlet 246 l J 41,2 ))4 32,4 292 45.2
Panoctine Plus S 150 ml 250 2 5.0 JJO lA 291 0.5
Baytall Univcr"al l[)() g 245 5.5 323 0.8 294 0.6
Trimiual hejd"c
IOS 100 ml 251 5.1 Jl~ 1.0 290 0,5
Campogran 200 ml 2J~ .1.6 193 0.9 157 1.6
RH 2161 100 ml 246 5,4 -'14 2.1 290 1.0

LSD 1.2 LSD -

Plan /I 1980 • r, or, • r, s (... 5 f... 4 r... 4 t....

Ubehandlct 252 l~ 44.9 JIO 41.3 181 47.0
Fungazll-bejdse 100 ml 265 J 4,5 3.12 0.6 lR4 0.7
Ciriom Fu-LS 150 ml 261 2 2.9 .129 0.2 27q 1.6
VIT-bejdsc 150 ml 254 2 J.9 326 0.8 285 1,4
Sportak Bejdse 100 ml 255 l 4.0 328 O.~ 275 1.7
A 6222 A 200 ml 253 2 J.5 3D 1.1 280 0.8

LSD 1.7 I.SD /.1

Forsøg /979-80 I h (, 14 I, 17 f... \1 ( ... Ol, Hf, ",
Ubehandlet 257 9 40.8 -'14 40.7 265 44.4
Daytatl Uni\('r!'aI l[)() g 25J O 5,4 306 1.7 269 2.J

Forsag / Y71)-80 I.q... I J f... 14 e.... se.... Il f, S (.... li I,

Ubehandkt 244 I J 46.2 312 49.2 279 46,4
Fungazil-bejJ<,e 100 ml 251 2 .1.6 326 0..1 2R4 (),4

Spol1ta" BejJ:-.e 100 ml 241 1,7 JOo o, l 2fiJ 0,4

For.wg /979 tm 1('1.... 12 t\ 17 t\ 7 1\ Hf, Il r\ IO (...

Ubehandlet 242 Il 44.0 326 45,8 285 45,6
Trimldal bejdse
IO 5 100 nd 241 l 4.4 JOb 0.8 269 0.1
Rll 2161 100 ml 240 O 4.1 297 1.1 270 1.0

Forsøg /979-8V 13 f... 1.1 (, 14 (" IOh IO (... II t\ Hf,

Ubehandlet 26J Il 42.3 J05 44.4 259 45.2
Ciriotll Fu-LS 150 ml 264 l 2.5 J07 0.1 264 O.~

VIT-bejJ:-.e 150 ml 256 l 4.2 311 0.8 265 1.5

Forsag 1977-80 .1(1 (... , 2.' r..., -' l (... 1('1 r, 17 f, 2_' t\ 2~ (,

Ubehandlet 2~2 Il 4H.9 294 48.7 277 49,1
Fungazil-bejdst' 100 ml 291 l J.O Joo 0,5 275 0.5

2161 har vist :::.amll1e cOckt ovcrfor 'trihc,~ gen :-'0111

Panol'tJtlC Plus S og bl.'\'trket "amme udbyttl.:.
Clml)ogran har I alle tre for",'g<;parlier medført det
lave:...te planlt:lal og uJbyltt·, ~Idlel p.j\'lrker tih.ynda
elende ud ...:ct!en for kral"ligl.

I plan 2 er afprovet fem midler. hvoraf Fllnga7il-bcjd:-.c
:)g VIT-neju:-.e er llIi.tr\..ed:-.f{ln,
Fungazil-bejd ...c har bevirket cn IlllJldre ... lignillg l plan
Ictallc(. Angrebet af "I ri hc..ygc er ned:-.at fra IS pd. i
ubehandlet ItI J pet. og med ('n lldbyltc"tigning r~ 4.5

hkg for hchandlillg, Il..lt..· lo m rige llJ:-.;cJ~partler l,.'r der

oJlI1:kt en UbCI)ddig udhylte~ligl1ing.

CtnOIll Fu-LS l);lr haft :-.:Immc cffdt overfor ... ,ri
be~~g(,Jl '>Orll rllllgazil-bcjdsc men bC\lrkcl ct Illcrud·
b~[[e pil 2.q hkg. I partierne med 'pm:hæl1ll11cndc
"'''arnpe og "uml Ulh,cu :-.\arer \ir"ningcll lil bdli.lJld·
lingen med FUJlga7il·bcJd,,<.',
VIT-beJd~l" Spnrtak l:h.·Jd~c og A 6222 1\ har l qrknltl
gen O\erfpr "trihe:-.yge og udh)!lcm,c".. igt "Iarcl '>tg
fuldl p:lIH'jde med rung.:.lIil·bejd"e. Sporta!" har lidli
gl'rC' \,t..'l"l't afpnH"C'1 under lx'ti.:gI1l,'+"CJl IlTS .w,542.
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Græssemt'J /radkol/e (Typhu/a ineoma/a) Aan ,:"re belydelig .\Aocle pa \,,'taerbJ'g, Om fordret danI/ef hrunlige
Imle!t.'gema (!JJ,;.!erolier) po blade og bladskeder afangrehm' planta. (Foto: ,I, From Nie/sen)

l\eder'-t I t;.lbellcn er allf~H·1 n:.. ulialerne af 72 fo,",,,/?
OH'r lire ar med FUlIga/il-Ilt:"Jd ..e, Angrebet af 'ilri
hc~yge er nedsat fra Il fif.:\. l uhehandkl III I pet. for
rungalll-bejd~c, og der er l gCl1l1t'rn~l1il oprl,let el

l11erudbYHi: på 3 h\..g \..t'rne, Ved behandling:.lf p:.Iftiel
med de ..,pin.'hæmmcmk .. \arllpl;' "arni dcn ..,unde ud
~'-l't..I er dcr I).;\..C apnac! nogcn pih ir\.. III llg af plantcl:ll
ellcr udhYIIC'. For",('Igt~IIC fon';"'th:'.

Dt \('IIt'n ar.\ a/prowlIlIg af J,.rikw/~fnt' ht')cI\emidler i
hyg har \'1\1 ('l liljredssll!It'ndt' r<'~III/(l1 on!r/i.>r b/.a.
Hribt'f.rgl' og \ptrdla:mmt'llCle H'ampt', ,\tidler/w PalUX'
III/t' Plll~ S. Fimga::/I.hejd,e og '-/I-bejdst' har ikkt' i
fim",>:t'''t' ~'I~r I/ogt'1I ,fklU/nlrklllllg po Irt'Jtlspirt'lIdc
plol/la,

Af de 'Ifprm·edc bcjd...emidler er folgende på markedet,
og med den 3nførtc do,cring hll ... er pn-.ell III beh3nd
Jing af 100 \..g ud"",-cd folgendc;

planter. I lIhehalldlet er der konslateret '71 pc!. o...crlc·
... ende planter. og behandlingen med de fem præpara
ter IHlr beVirket ca. 10 pcL f()mgd~ af plantetallel.
BdJ<lIlJlingcll har givet Cl merudbytte på "'-6 hkg
\..crne. BehandllIlgen med Bras'ileol h.lr rnedf'JrI
:-.ammc l1Icrudb~ Ul:. uden at mldlel har bevirkct nogen
'ilorrc pla11letx..... tand.
Ud\llltnngsproblemcrnr.: har \ærel ...hlrre l 19~O end I

IQ74.
I dt':! fOr"'og i Il\cde har der 1l1..yne1adende il-.I-.e været
ul!\llIlnng<;,problemer som l V1nlerbygfo,",,,gcl1e. Der
er ... lOrl 'Cl -.amme antal planter l ubchandlcl 'lom i de
behandlede led, ug der er il-.\..e opn1ict noget mcrud
by lte for behandlingen.
For"ogene fOrl ....-cltcs.

Sneskimmel og trådkølle i vinter
sæd.
I l<lri'lllldt'I,(: med d~ r\.. mug af \ 1Il1l;'r......'d er der of!t'
\"OII,I;tlerel .1IIg.rl.'i'I af uth IIIlnll!:!"" ... alllllt.', I:Il.a. ,n('
'\..lI1und og gr.t:,,<rnt" 1r"H.l\..(lJlt' I tallel '" bnnge'
I'\"u!l;ltt'rnt' af :! fl',",llg 1 \lIllt'fh~g '<.ITIll :! for"l!:! I
II\t'dc 1lll;'J dl"t' 1'1.lnlt....~gdomml;'
Om\..nng IO. Il()\cmlxr IQ/Q er dt'r 'P((\JIt'1 med dt' fem
mldlC'f I fonirct IC)~O er der optalt O\erle\-cnde \..nrn-

Fungazll-bcjdse 100 ml
Pauoclllle Plus S 150 ml

8.50 ~r

8.00 ~r Fodsyge i vintersæd.
I !QNO har der \æret afpro\-et 9 for,kclhgc n1ldler lil
hclæmpcl'e af fo<hyge. Ved hjælp af dl~se for""g 'luges
hhl lU opga\'er, dd, afprø\-es mldlerne5. efTeJ..t o...'crfor
knæHcfod\ygc. del", afpr()\-(~~ meloder III ~Iemmelsc
af, om en bc\..æmpcl-.c affod!lo)ge i en a\..tud Mluatlon
er I\cxhendlg.
Ved Stalen, Planle\-ærnscentcr har man I de \encrc ar
arbejdel med \cjledning \edrorendc bekæmpcbc af
\..næUef(xl,~gc. Del hidtidige \..ritenum for bckæm
rcl')C har \- æret. 31 der fOf'l1 i maj ~lulle \.t:re I11l1ld~1 15
pt.'t. angreb ptl ... mterh\-'cde og noget mmdrc l rug,
Kl1<t:Ur.:fod<;~ge I-.an bestemm~ 1 mar\..cn, mcn en
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rah!'! 4. Sl/e.\Aullm!'! og Imdkolll:' I 1'lIl1er\æd (Hl)

KIIli"Å,A('jo(l\yg.. po Im'tI.. jorunagc'l aj Ca("O\pord/"
IJerpo{flc!widcl. .'lll,~r('hl'{ 1('\ \om !1wrl..Jaflwk p/d/l'"

lIt'dl'rH {'o I'lrlle Ilt' f'i/"ft l'i\('r t'/1 mork/ufI'l/mg (~IJ(Jrm

<;om ('I 0jt'. II\'IIkcI a tl"flHA jiJr t/u"'t' n'dmp~ har ~II"t'1

dcn .<iii damk .. 1/011/ 'Oje-p/cl"'dmp' (FU/C!; l Fmm
Sid.\t'f/J

0.9

55.2
(J.~

0..\
U.~

0.0

% overk\'eooe
\o;omplanlcr, h\O;. keme

ror!r pr. h.

71 49.0
7~ b.J
7~ U
'1 6.1
SI 4..1

71 5.1

S9 46.6
94 1.3
94 0.4
95 1.0
91 1,4
96 2.6

91 47.8
97 1.0

I ~ I-.g

U.S I
0.5 I-. g
.1.0'g
U.5 I
5.0 I

l-hede

] /or'wg 19HO

Lbch;llHlkl
f:1aylelOll 25 WP 0.5 I-.g
Iknlatc 0.5 kg
I3cnlale D II J,O I-.g
DcnN11 O 0.5 I
Bra...... II,:ol 50'·,

4 [orm.i!. IY-,\'

Lbchandkl
Belllalc

J [onog 19711

L:behandkl
Ila) It'loll 150 t·C
Iknlalt:
Ucnl:llc D 11

Dd<,r.:ne I,
Sportal-.

VinterbYR

] jimog 19lfO

Uhr.:halltllcl
Oayklo11 25 WP 0.5 I-.~

Bcnl..lIC' 0,5 I-.g
Iknble 1) n J.O I-.g
De:ro,lI n 0.5 I
Bra"'~IC()1 501'(
~upcr ...p 15 I-.g

laborahlrtClIlldcr...tI~c1...c er dcl 'ill-.rc"'lc. Pkllllc\a:rn...
(,,"t:nlrel I L) nghy har bl~likl med ttcd\lllllTld~t: •
rnarl-.ctl. og for~{lgclle r.:r ht:tl~lllll liJr angreb af I-.Il:dl-.c>
fod ...ygc \cd anl.cg ng Igen ijuli måned. SpmJlnll1gcll er
udf(,rl pa tl\ cdcplalHl'flll'\ "'Iadium 5-6 efler I ecl-.""
skala. h\ilkt'l hJr \,\.·rd i "ldc;lc Irc.'drcdd af maj
I I••hcl 5 hrlllgt· ... rt·...ul!alcrne af '7 fnr""~e: I IQ;-.O ...aml cn
0p'lImmerlllg ;.tf lujhgerc .Ir' fOf\og. I lalX'llcn er
foretaget t'll Optkhllg dh'r ;lIlgreb"I~rkc \ed '1IlIa:g..
Unti~r 15 pt:l angreb t'r bt'l~gll~1 ...nm \Vagt' :lIlgreb,
men... angreb tkrudlnt.:f er OeJl:t:\1l1 'I:crl-.e angrd'J. I
maj er lill"t'lagt't t'n 0pI;dhnf: af pl.lIller allgrdX"1 af
kn:dl-.efcKI')gc. o~ p:. arcaler under 15 pet. gra,:lhCllt'r
anlagr 6 for",'g 1lH.:-c.I. gClIJlt'm"nll :2 1'C1 angreb, KUli I
1i.1f"'\!? t'r bk\CI :I11t..!=' pLi .ll"cakr ll1~d I gt'nllt'm"'l1ll .'5
pt'l. <.Lllgrchllc ll\ctkpl:ulIcr. I juli hk\ ,lnll,.'lIt' undt'r
'''gI for I-.lla.:U~roJ,)gl'. l1g l U'PWJlt·1 hle\ ue, rllndt'l
hcnhllld,\ I' IUelg:!(} Pl.:I ;Ingreblle 'Ir:ll dl' Itl ~rllPlx'r
"Ildler 1)l..'HI......ltl og Del...enc L. der hegg.t" Ilukholdcr

carbcnda7lm. h.u \lrkd ... lOrl 'Cl en, m·erfor kn:l.'kkc
fod ...)gcn og gi\cl "mIlIle lllerudbytle,
li.1p!->in M fl. llldr.:hllfdcr IhIOf'lll<lt-lllClhyl og KVK
ROO8 indeholder 'amme ,tor plu, rnancozcb. Ved de
la\c angrcb...grader har bc:ggc nlldler haft en akeeptahcl
\lrknmg. hHlflmod der er opnacl en ulilfredc;':"lllIendc
etTekl lcd dl' hUJc <.lIlgrco..grader. h\ilkel <,,:crligl I,e... af
de lIdhgcre af<, fUf<,ug. Udb)-lleOli.t."<;slgl er der opnact
lidI h1\ ae rtlerudbyller end \cd carbendazIOl·mid·
ferm:.
D(,fo...al C{lInhi. ucr foruden c:arbcnua/.illl illdeholder
maneb. har ved dc \\.J~e :llIgreb hal'l samme erTckl ,(lill

D~rn...al O. Ved 'llærkc .Jllgreh har \'Irkningcn \:crcl
uliblr;ckkellg. L"db~ IIcm;c....igl er der opn, cl "amme
ud... lag. 'om for DCflh;t1 n
Derol,al O. har I IO fnN)g I 1'J7lJ·80 glvel elI gcxl
bek,cll1peJ-.t' af ~n:cUcf(ld')getl. og der er oPll:.tcl
nlerudh)lIt'r p.\ :!.I h~g \ed ""'ge og .:U hl-.g \cd
'I:\.'rkt· :lnf!rco

7.1



Tabel 5. Bekæmpelse affodsyge (84) Tabel 6. fie/.,æmpelse affodsyge (83)

% strl angr~l ar % strA angrebet af
Icnlr;lclcefods)'g~ hkg kem~ k.nælckerods)"8~ hkg k~me,«I , '«I ; pr. ha '«I , ,«I , pr. ha

Hvede
anlæg Juli anlæg Juli syag~ sta:rlc~

Hvede
anlæg Juli anlæg Juli svag~ SItrrIce

svage angreb stærke angrebangreb angreb s~'age angreb stærk~ angrebangr~b angreb

/980 .(, H, I r, I f.... 6 r... If, /979 I fs l fs. 1 fs 2 fs. I f~ 2 fs.
Ubehandlet 2 10 .15 29 52,8 49.5 Ubehandlet .1 O .12 44 40,0 46,7
Dl:rosal n. O,S I 4 7 2..1 .1.4 Derosal n. 0.5 I O 16 .1.6 2,1
Delsene L 0.61 6 6 2.9 2.0 BUVlcal 4.0 kg O 26 .1,6 1.6
Top\1Il M FJ 0.7 I J 19 1.6 2.8 DFN 8.112 1.51 O 17 8..1 5,1
KVK 8008 2.5 kg 6 JJ 1.9 0.4 Tilt t carb. 0.5 kg O 14 7.6 4,9
Dcrosal Combl 4.0!..g S 21 2.3 2.5 BAS 4.1101 F 2.5 kg 4 17 5.2 5.1

LSD /.2
/979-80 Hs Hs. 3 fs. ]f, _H~ .H..

/979-80 Bf, H, l f.. 2 r~. Bf, 1 fs Ubchandlel 2 7 27 .12 45,9 48,3
Ubehandlet 2 IO 26 19 51,8 SO,5 Derosal n. O,S I O II 2.3 z.s
Derosal n. 0.5 I J 4 2.1 J,J

/979-80 2 (~. 2 r... Sf, Bf, H .. 8 fs.
/979-80 IO f.. 9 r... H, H, IO fs 4 fs. Ubehandlel 4 4 .15 .10 54,0 51,1
Ubehandlct 4 12 .17 22 48,S 52.4 Bavical 4.0 kg O IS .1 ..1 J_I
lopslll M FI 0.71') 6 2.1 1.5 2.0

Ru~
/979-80 H, • r, H, H, H, H,

/980 lfs l fs .2 f..
Ubehandlcl 2 IO .16 26 54,9 52.2 Ubehandlcl J 8 44,3
Dcrosal Combi 4.0 kg 4 10 2.4 .1.0 Derosal n. 0.5 I I 2,7

Ba~il:al 4,0 kg 17 2.5/978-80 IS h 14 fs 8 fs. 8 f... IS f... Bf, DFN 8.112 l,S I O .1 ..1
Ubehllndld S 15 Jb Z2 50,6 50,6 Till I earb. O,S kg 8 2,8
Delsene L 0.6 I 5 6 1,7 2,S DAS 43101 1-"2.S kg 2 2,5
.) 1 11)71) 0.5 1

1(11"111 f\1 har 1 ",lIIUIIL' JX'rio<k \;cr"t ,Ifpr<ne( I 14
fl\r"\l~. og IIlldkl 1t;11' \~'d dl' "age ;Ill~reh rOOUl:~'n'l

J..1l,d,l..~-r(\lh~gl'n Ilh.'d :'0 pl·t \'~'d "la..'rl..L" :tngrd'l har
IlIHlkl 111!!~'1l \ 1rl.. 111 lig !t;lfl

Dem...al Combt har I 14 for"og I 1979-80 \.-ed de "ivage
angreb ncdsat angrebet fra IO fX:!' til-l pcl. Ved slærke
angreb af fodsyge er dTekten ikke helt tilfredsstillende.
Behalldllllgen har bevirket cl merudbytte på 4 pet. ved
<>vage angreb og 6 pcl. ved "lærke angreb.
Dcl"-CIIC l har i 23 forsøg Ilre:1r han en god effe!..1 mod
!..næl..l..efod,-yge "iaml bc\lrket et merudbytte på 3 og 5
pet.
Efler am cndel"C afTopslIl ~t t-l. m~ Inedehalmen ikke
amende-. lil foder. h\llkel er Illfældel for de andre
markedsfortc præparaler.
Forsogene fOflsætle!o.

I tabel 6 bringe!> r~ullalet af J fON'g I h\ede og .2
fOl'\og I rug. Som ... 1•.II1d:lrdmlddcl er J denne fo~()l:.t-...
ræ!..!..e an\.-endt DerO'oal n. Indeholdende l:arbendazim.
De u\ rige 4 midler mdeholder og. l:urhendazim. men
tillige et middel der er .... rJ.. ..olnt merfor meldug.
Denne dobbelte eO'ekt !..an \ære aNIgen ul. al der efter
behandling med midlerne BF"\' 8.\12. Till t carbend:l
zlm og BAS 43101 F er opnaet mcrudb) Iler på 5-8 hl..g.
Ba\.-Ical har \æret afpro\('t 1 IO foro;;og I 1979-80. Ved
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"'\;lge angreb af knækkefodsyge har mldJel form~el al
bekæmpe knækkefodsygen og der er opnåel el merud
b) Ilt: p:I 3.3 IIl..g. H\or der har værel !..rartige angreb af
kna.:Uef(xb.yge. har midlet kun rl.'duccrel angrcbet
med 50 ret. og bevlrkct et merudbYlle pa 3.1 hkg.
RIvicai er Ikke noget decideret knækkefodsygemiddel.
llleJl l..an anvende<. \ ed ~\'age angreb af savcl knække
rod~yge "'-lill meldug.

Efter ..amme plan bringe-. resultaternc af 2 forsog I rug:.
Knæ!.kcfnd..ygcangrebcJ har \ed anlæg kun "æret 3
fK.'1. Ved hU~1 er angrebet opgjon 111 8 fK.'1. \1ldlerne
n~1\ icai og Till - carbcndazim har hafl en ulIlstræk·
J..ehg \lrknlOg p5 knækkefodsygen. men for samtlJge
midler er der opn el merudbytler på 1.5-3.3 Hg I..ernc.
h\lI!..e1 og\J mil. Illla~gges midlerne-. \lrl..mng merfor
bJ.a meldug.

I label 7 bnllg~ resultalerne af II forsog I rug. Idenlle
fONog..ræUc llldg3.r bl.a. meldugmidlel Da) Jelon for
al få d udlfyk for. Inor meget el c\ellludt mcldug:m
greb !..an hel}de \cd amendebe af de midler mod
!..næUefod...yge. der ogs har en Vlrkmng mod meldug.
Mod knæ!..kefo<h,yge er som sammenllglllngsnllddel
all\endl Derosai n Alle midler er udbragt pa rugen.,
'lladlUlll 5-6. h\ill..et l 1980 \ar ca. IO. maj.
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Skod· Mod-

Stræknmgs- mngs- nmgs--- stadier -----t stadier stadier

10.5 11

10.1

10

9

• •
7

•

Feekes skala

1 Et skud (antallet af blade kan evt. anføres)
2 Begyndende udvikling af blivende rødder
3 De blivende rødder er dannet. bladene ofte

spIraldrejede
-1 Begyndende rejsning og strækning ar

bladskeder
5 Bladskeder stærkt strakt
6 Første knæ synlig! ved skudbaSIS
7 Andel knæ dannet. næstsidste blad IIg8

synligt
8 Sidste blad synligt, men sammenrullet

Aksel begynder al svulme
9 Sidste blads skedehinde lige netop synlig

10 Sidste blad udViklet. Aksel mærkbart, men
Ikke synligt

10.1 Første aks netop synlige (stak netop synlig I
byg, akset ved al bryde gennem bladskede
hos hvede og havre)

10.2 Akset lI., gennemskredet
10.3 Akset halvt gennemskredet
10.4 Akset 3/4 gennemskredet
10.5 Alle aks 'uldt gennemskredne

10.5.1 Begyndende blomstnng (hos hvede)
10.5.2 Akset i blomstring helt lil loppen
10.5.3 Aksets nederste del afblomstret
t 0.5.4 Blomstnng heil afsluttet

11.1 Kernernes mdhOld mælket
t t.2 Kernernes mdhold blødt, men 10ft
11.3 Kernerne hårde (vanskehge at dele med

negl)
11.4 Mejetærskermodenl

Kornets udviklingsstadier
Kornds udvikling gennem en \'æk'ilperiode kali <lngi\'l's \'(.·d et tal mellem l.og.ll. . , ."
Di:-.se lalv,t::rdier l'r hCI1\,llel i Feekcs-Lurgc .\ka/oC'fI. og der opnåes slørre Iwpgtlghed l anglveben af de cnkl.:llc
udvikling'i:-'Iadicr l'lHl v~d lidiigere anvendle :-.kabl'r.

Tabd 7. Bekælllpelse afjo{l.\yge ug meldug (85)

% ~tr! angrebel af hkg kerne
knækkefodsygC' pr. ha

\'ed l ~ed 1 svage stærke
Rug anlæg juli anlæg Juli angreb angr('b

/980 Cl f,.

Ubehandlel 4
Derosal n. 0.5 l
Bayklon 25 W1'0.5 l
Derm,al COlllhi 4.0 kg
Bavical 4.0 kg
BAS 4)101 l- 2.5 kg

~ f,. 5 f,. .' r-. (, f, 5 f,

9 25 12 37.3 38.1
l 9 0.0 2.5

Il 7 0.7 1.6
O 4 0.5 .l,.1

l ) 0,9 .> •.1

l 5 0.8 3.1
LSD- 1.8

Denl\alll. har I rOr\ogcllc med \\;lge angrdl af 1..11;":1..
kef(KI ..~g.c ncd.."l 'l1Igrdk'l fra l.) til l pct.. IHlll..et lUl'
h:lr pa\'irkd udb~ tic!. V~d del "lærke angreb har
<tTl\Tndd ..{'n ;lr Dcro..al rC(hH.:ert'1 angrebet fra 12 III <)

pet. Illl'd en udhYIlI'''"gl1l11f. p.i 2.5 hl..g.
Ih\lelOtl 25 WP. {kr 11..1..(.' har nogen \,jr~lllllg p:!
1..11;t:l..l..erod"~ g\'''Vall1pcll. 1111.:11 er virbol1l OVerr(\I' I1l.a.
Ilh.:ldlll; og ru ..\. har h(.'vlrket {'I 111l'rlldbytle pa O.7-J.(~

hkg. Dl'l" er I..UH k(ln..lalt'fd meldug i 2 af for"(lgelle l
afdcling\.'l1 llwd "l;crl..c angreh at"klHt'kkcfod"ygc. Md
duu h<L~ 1 (1\ ngl lkl..\.' \<\:r(.'1 gl'lll:rendt' i di":-.e r()r~()g,
r.>t~ Ifl' pmh'dt' lllldh.:r. l)t~r\l~;1I C()mhi. Aa\ieal og
I3AS 4J101 F. IlHlt:holder allt· tarbendaZllll. dcr er
\ Irbom 0\ (.'rf(lr I..mcl..l..diK\-.)g.e. (lI; Dt'ro~al C{)lllhl ()~
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Ikl.æmpcl'>C.' ,Jf I.næu,e
fod:\~~e ,rug Den u~

handl((le parcel er heil
, kj(. men~ de bl'hand
kd(' pan:dler c-r ~Ili

('TIde SJ"nlJlnlng hor
,I.e l ~.\:t..~l~tadlum 5.
(Foto A From N"lcl
"'ol

Ila \lea I Il Ilige noget mancb Ba\li;aJ og BAS-nUllllller
pra:parattl indeholda endvIdere en !<)rbllldd..e. der er
\<11"1-"0111 (J\ error mcldll~. I rOr..l)gCllC med ""age angreb
;Ir kl1:l::ucr()d,yge er opnåel ('I uh('lydcligt lllerudbYlle
,\arl,.'lldl' III mcldugell('klcn af Ba)'ldon. I allldlllgen
nll·d 'l,crl-e iJngreb har de l re midler nc\ irkc! l'l ,i!..:!..:crt
Il1l'1'\J{ln~ IIc pa :U-J,J hkg. El ml'rlldbylle, dn dd,
.. I-) tdl'" dTe!..:1 merfor I-næ"\..l·rlllt..~gl'. men I hgt' ..a hlll
!!.rild (H al<)r meld U!!
I'Clr,,\~!ent' hor for";l.'llc ..

l, æret udsproJtel • byggens sladlUm 6-7 ener Feekes
skala, Indtil IQ78 ble, angrebsgradcn afmeldug karak
teril.eret \'L'tl ell karakter for angn:Oct ... ~l)'rkc \arie
rende fra O lil IO, ~'ilcdc:s al O betød IIllct angreb og 10
Cl kranigl angreb af meldug. fra 1979 er denne karak
(erglvllIllg an"Sl af eli skala rra 0-100. og bed\,mme!·
0;('11:0. re"iultat angivn ..om prOl'enl gnlnlle planledele
d:ekket ar meldug

Fabel 8. Bekæmpelse af meldug (86)

""~"l1Ifl' !\t'lIllod\\'l!.( i IlIedt' hor./ort'1al!,("\ pa art·u/a.
Invr da fONt i maj kOlHlalt'rt':. m'a /5 pu. am,vllhfl('
pl<lI1ra. I rug bor bt!/"((·mpt.'l\('1I filrt'lagt'1, \'i,d ongrl'h
(j\'('f R-IO pcl.

En omhyggelig udtaglllllg og l, urdenng af plalllt:male
nalct for!>1 l maj gl\er et nmehgl g.lldl grundlag for
l, urdenng. af. om spmJlllmg er rjkræ\(~l.

lil bek.cmpel:<.e af fod!o.)ge er Ill-.dellnæ\fl1e midler p!l
markedet. og kemlkahepn ...en pr ha har l, ære l fol
genue:

Ba\ical 4 "g 115.
Dero~al Comh.4 kg 130,+
Dero..al n 0.5 I c)5.-

Meldug i korn.

Vårbyg.
Angrebet af meldug må betegnp> ',om forhold ... \ l'" "\~g:1

• 19150. Otte forskellige mddug,nnulcr h~r \ærtt ..am
menhgllet med Ba)lelOIl • lo:! fOf'(Ig:. \i.dlerne har
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Byg

/I /orsog /980

Lt>ehandlet
Sa) leton 15 WP 0.5 kg
Callxil1 M 4.0 kg
Tnmldal O,S I
Tilt 250 EC 0.5 l
Sponak 1.3 I

]6 jimog /979·80

Ubehandlet
Bu)lelon 15 wp 0.5 kg
C<.Ili."\ill M 4.0 kg
Trimldal 0.5 I
Srorta~ Ul')

*) t~"7'~ t.~ I

% angreb af meldug hk,
v. anlæg ca. 1/1 kerne

IOf~ lif,

3 44,6
0.2 3,0
0,2 2,6
O.. 2,9
0,3 4,7
0,3 5.4

LSD J.]

:!H~ 26 flt

II 46.5
0,2 4,1
0,7 3,3
O.. .1.4
0.6 4,8



I label ~ er anfml re...ullatl:rne af Il for,.,og I 1980.
Angrebel af mddug har I dl,)"'c forsog værel meget
svagt. Ved ror~()gel\es anlæg ca. IO. juni blev angrebet
af meldug vurderet lil [ pl:t. da:~llillg af de gmrlllt:
plarlledde. Ca. I. juli er der Igen forelagel en vurdering
afangrebel. og I ubehandlet ble\' der konstateret 3 pet.
angreb. [fter ..projlning med Ila} leton er angrebel
noo":1I 111 0.2 rel. Bchandhngc-nhar medfon Cl mcrud
bylle på 3.0 h~g.

ClIhJl,IIl f\t. dt'r foruden CallJl,II1 også indeholder mU

nch. har h:lfl den ~ammc meldugdfdl ...om Da) 1clOn
og bc\lrkcl Cl merudbyttc 1'1\ 2.6 hkg.
Trullldal har I1gc1ede... haft CIl glKI rnddugeITekt med et
mcrudbyuc ~varelldc til 2.9 hkg.
Tilt 250 EC og S!>ortak har haft en \ ir~l1lllg o\'erfor
melduggcn "varcnde til \IrkIllIIgen af Ila) letoll. Dt: In
nudler har Ix\ Irkel cl menldb~ IIC på henhold... \ I" 4.7
og 5,4 hkg :-.\ arende III en udb) ttcforogelse på 0\ er 10
pet.. h\ilket er ... ikrl: merudb)lter I forhold III lla)1c·
ton ·tx:hand Imgcn,
I 26 for'>ug 1årene 1l.J79-lm har nlldlerne Cah\lIl M og
Tnlllllhll be\ Irket ell meldugdlt.-kt og en udb~lte,>llg

ning, der ...Ion ,et warer til llay1clon. Sammc \ Irkmng
er opnåel efter Sponak, der I lldhgerc ar~ fON'g har
vn:n.'( bcmt:\ nt ~Olll UTS -l0.542. For~ogellc fort"a'tle ..

I h, cde har der \ ærel anlagl 2 for,nl; c:fter "'UIIIlllC rlall
Re'>ullah:1 bringe.. i label 9.

Tabt'l 9. Bt'l..æmfJf!lse af me!dllJ: (86)

,\fe!dllg po \'lIlIl'rlH'l'de, Flere eglll'dl' midll'r\for III
radighed far 1X'l..æm{'elsefl. der bor n'(('rk'i(('f(e~ 5(}

fren/I angreb ÅUI1SWIl.'rl'S po 1.-3. blad jra O~WI.

Hvede % nlddug ca 1/7 hkg keme

2 forsog 11)8U

Ubehandlet
Baylcloll 25 wp 0.5 kg
Cah"'lIl M -l,O kg
Tnmld"ll 0.5 I
Till 250 EC 0.5 I
Spon~k 1.3 l

l
O';
0.6
0.5
0.5
0.5

40.9
1.2
1.7
0.9
3.1
~.O

I di ....c 2 for'llg har tier \a:n::1 lJIe~el "'agio: allgrdi Hf
meldug. l'g de opn:'ledc mcrudhyller for .lIlvelldel ..t: af
lla)lc:tnn, Call\ln f\1 og I nmidal er da og...a hc:"'''c:dlll'
Ilch"lIldlingen llIcd Spon'l" har I de 2 fOf"'-og gl\r.·t 9.1
I'g 6.q hkg, I gl.'llllem'llll S hk!! I lllt:rudl'l~ Ile
D .......e mldkr I:li.'r ) derlIgert: afrr"", L.... III rIIe1du,ghck.t:1ll
1'..:1-.1.' l h'"'lk

Tobel IO. Bekæmpelse al meldug (87)

Byg
% angreb ar meldug hk.
v. anlæg ca.. 1/7 km"

/I fo"o~ /980 10 r, II r..

Ubehandlet 0.0 2 44.3
Ba)leloll 25 \\'P 0.5 kg 0.3 2.7
Milt\o E 1.0 l 0.4 0.7
Vigil 1.0 l 0,4 2.0
Corbd 1.0 l 0.5 0.9
ACR )240 1.0 l 0.4 1.2

LSD 0.9

1/ fo"", /979·80

Ubehandlet 4 4ll.7
Mtlgo E 1.0 l l 0.7
Vigil 1.0 l l 2.1
Corbcl 1.0 l l U

I lahd [O ":1 ;t1lf'lrt 1'<.. 'u1talanl' af II fl',",,(lg. V..:d
fur"llgc:ne, :JIlb.:g bk\ der "oll'talt:rl'\ cl ",agt angreb
;lf meldug bednml III 0.6 pet. angrt'b Ved en ~nc:re

\urdenng I Juli ble\ angrebcl \urderel 1111 pct, Efler
all\cndclsc af Baylelon \-ar angrebel redueercl Iii 0.3
JX'1.. h\ Ilket har bl.'\ lr"el ct mcrudb~ IIl' p.1 2,7 hkg,
MIlgo E har haft en ItI"varende mddugcHekt som
naylcloll. mCII der cr kun opJ1åt::l cl uhetydeligt og
Il,>ikken merudhytte p:'i 0.7 hkg.
VIgil har gl\'CI en lllcldugcfTckl og en udh)t1L-<;;llgl1lng.
der svarer rel nOjc III vlr~mngen eflt'r l'll Ua)lctoll
lX"handllllg
Cnrhel og AeR )140 har cn god mcldug.enc,,1. der dog
"un har oc\lrkl'l en lIdb~ltl""lignlllgpaca l h"g.
Mllgo E. Vigil og Corbd har \xret afpnl\c11 21 fONlg
I to <1r, og her l.'r opmkl beds' resIlIIaI dia <ln\ el1dcl~c
af Vigil.
Midlc:rne hur afpnl\e:-. ydc:r1igxl'e.
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Tabel II Midler Iii bekæmpelse af meldug i byg

Oll( mddug Udb)'tte: og merudb)'lIe
hk! ke:rne: pr. ha

I
P.....,.,.,

~
~ KemikaJiq>f1S

• ] ~ U kr. pr. ha
~~ ? og " " · 1980
§~ ~ " ~

I
; ;;• • •

~~
c .. ~ c S ~ •• E J! ~ J! ~æ • ~< " < "

DaylelOll 0.5 1977-80 53 7 0.3 53 46,6 3.6 125
Calixin 0.7 1976·79 49 IO 2 50 48.4 1.9 80
Calixm M 4,0 1979·80 25 11 0.7 26 46.5 J.J 105
Milgo E 1,0 1977-80 29 8 0.8 30 47.4 1.0 50
Saprol·) 1.0 1976·78 18 7 0,9 18 47.2 1.5 55
Trimidal 0.5 1979·80 25 11 0.4 26 46.5 3,4

• 1976 1.5 l

bel..æmpcl\l' af bbd ..ygdommc er dcr l 1980 ;lI1lagl
for~g med .. projlcmtenal!er p3 II dage begyndende
den l. jUIII Firc for...og... led er behandlet en g'lIIg med
Da) ICIOIl og ct cnkell kod er behandlCI Io g.ange:, hen
hold'1;\ IS I. JUI1l og 20. JUlll RC!'lultatel af 17 forwg er
\i ... t i label 11

Og"'d i dl, ...e for"'(lg har der I..UIl "a:rel ..\age angreh;lf
meldug. \I;d fnr,(\g.cllC'> anteg I gcnncm"1lI1 I..UIl 0,2
pl'l.. 0[!. 5 for",,'g ... ar uden meldug,<Illgreb p;\ delle
Ild"pulll..t Dl'll IO. Juli - II dage efter .,id"'le "'prlljtlllng.
cr der Igcn \ urderel mddugdTe\.;1 efter de udfllrte
'pWllllingl'r I uhch..mdlt:1 hin der I..tlll'latcrel 2,4 IXI.
.IJl1;!.rehlll· hladl·. Alle bch.IIHlIlIlger har Ilt'!)..,;tl Illddu
~angrehel 1110,4-0.1 IXI. Udhyllema......igl er der opllilt:1
... ikre ug ell"arll'de ud.. lag pli 2.0-2,J hl..g for behandling
henhold<;vi ... 1., IO. og 20. Juni eller l. juli. To bchllnd
Imger med lJaylclon den I. Juni og 20. jUllI har hcller
Ikke be\ lrl\el !>torrc merudbytter end de ovnge be
handlLngcr. I lQgO er der Il..ke opnået ... torre merudbyl
ter \ed IO behantllinger end \ed en hehandhng med
Bay Jelon.
Forsøgene fOrt ..ælte<;.

Bekæmpelse af blodsygdomme i byg (88)

I label II bnnge...... en O\Cf'.lgl mer 6 marl..e..od,furlC
nudler. der har \æret amendl i fOfSogene med bckLcm
pelse af meldug I byg gennem de seneste 11r.
Tabellen gi\cr uply....ling om "mIlernes do~enng, dTel..t
og merudb) Ile for behandling. "Iml kemlkahepn... før
behandlmg af I ha udregnel p basis af 1980-pn~r

Priserne omfatlt'r 1I..I..e 010111'. eller udbnnglllng~m

1..000tlllllger.
Ved \urdenng af tallene ..bl cnndr~ om. al rc.....ultatel
af de cnkche præparater hidrører fra nere for~og.,..e
ner, der er udforlllllder forskellige forhold. De enkelte
præparater:. eO"ekt og merudb) Ile kan allså I""'e ulmd
ddb;Jft :.allllllellllgll~ i dennc tabel.
Oayleton har været afprm·el ... iden 1977. og der er
resultater af 53 forsøg, hvor der er opnåel en god
meldugeO'ekl med el merudb) Ite på J,6 hkg.
Cali.\in. der tidligere har va:n:lamendl ~(llll ~Iamlard

middel. har I t,'n fire-årig periode været arpmvCI i 49
forsog. Midlet har reduccrel meldugangrebet fra IO
pct. i ubehandlel tl12 pcl. og 1X'\lrl..t't el merudb)lte pa
1.9 hkg.
Cal1xin M. dcr foruden Call'.. m ogs.."i mdeholder Illa
ncb. har l 25 for~g I en lo-ång penode haft en goo
meldugeITel..I og medron t't merudbytte på J.J hl..g.
Milgu E all\endl 1Ilt.-d J I pr. ha har en nogenlunde gud
mcldugelTc\.;t mcn har kun gl\CI ct merudbYlle p:'l: I
h\.;g. \11dlcl er af Stalcn... rlaTHc\a::rn~cnler anl'rkt'nd!
III mcJdugbcJ..æmpcl'ie I cn hdt hOJcre dosenng med 1.2
I pr. ha.
Sar'lfol har ... æret afprO\el l I~ forsog I en tre-Mig
penode, Mldlel har i den un"'e:ndlc dosering iUt: uugen
overbevlsl'ude Jllddugdl'd.t. Merudbyllel har I dell
afprowde pt'fludt: \ærel 1.5 h\.;g. Midlel er ar Stal en ...
Plallle\',-crn~r.:t:lller anerkendl lil lllcldugbckæmpcl ...c l
<:11 noget "'!(Irre do"cring. iall 1.5 I rr. ha.
Trimidal har \æret ufpro\cl I 25 for~og I en to·flflg
pcnode og reduceret 3ngrebt'l fra Il pet. I unehalldlel
Id 0,4 og ~l1Ilitllg bt:\irl..el en udbytle... tiglllllg p:i JA
hkg kernc.

Tabel JZ.

Byg

/7 forsag /980

Ubehandlel
Bu)lelOI1 ca. l/f,
Dayletoll ca. JO/ti
Baylclon ca. lO/f'
Baylelon ca. 1/7

Ba)ldol1 ca. l/t> og .!lI/,.,

% meldug hk,
l/I> IO//> :0/(> 1/, 10/, kerne:

0.2 0.6 0.9 1.3 2,4 41,8
- 0.2 0.2 0.2 0.3 2.0

- 0.2 0,1 0,1 2,0
- 0,2 0,2 2,3

0.4 2, l
- 0.1 2.4

LSD 0.8

Ved an\'cndd~ af de flyere, "» ...tellll..l..e mddugnudlc:r
n:c\ne~ ofle: en \lrl..llIng"'lld pa up Illlud 2-J uge:r For
nærmere at IIldl..ft."{hc del ngl1ge 'prujtelid ...pun\.;1 f(lr
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Efter samme plan har \æret anlagt I fOl"\Og I h"ede. nr.
421Q..l.. StOf'.( merudbytte. 2.9 hl..g. t:r opnat'! \ed to
"'rmjlninger mlod Ba)'lt'lon.



Vinterbyg.
'vfddllgbt;'Kæmpel...e l' IIIICrh)~ har i 19RO ':erel udfor!
('fter IO pia Iler, It, t>r ... pmg... malel om e:nerårs- eller
Illrar...hehandllllg mod meldug er sarnllll'lllignel. Der
f<lH'lIggcr Klin r("'llhaler fra l alt 6 rON1~ I dl' lo plann

"'Ilge ~Idalllle ... \amr)!.·... e'clltudlc uKunpm ....Ke ht.'I~d

Illllg er da ",(kil IQ78 gl'l1ll('mf,'n for...",!! med for... l..d
lI!!c midlcr. I IC)~O 'ar dn udbredtc t)~ ...t;t.·rke :1II~rdl

af h\cdcn ... hrunplt'h)!!l,'

Akssygdomme i hvede.
Fr.l h\cdclI'" ... l..ri<!lllllg tid"'pullkl og III hl"'l K,IIl ak<;et
angnbe... af for...I..c1lige v'lmpc. For nærn1l're 'It under-

AnuJ! '",proJlmngcr meldug hkg
Hvedecf!cr.\r fonlr 'JUni ,=,
5fonol! 1980

U.5 51.2 Ubehandlel

l U.I 0.5 Mancb 70

0.1 O.q Oer~11 n
0.1 I.J Del~lle .\1

U.\ 2.2 PLK-Vond(lCarb

0.\ I.J 13avic'll

I l'lhcl IJ bnnge... n .....uhalcrnc af'" fn"ug.. In ur Da) Je
Ion 25 \Vi> er ...ammcnligncl med det nyc, "')"'lcmi.. l.:c
middel Corbd. Kun i Cl enKelt forsøg er der konstat<:
ret lIlddug l eHcrMel IQ7t). I 1980 bil', der fundet
... , age ilngreh I J af de'" for...ng. fur... ' i juni hlc\ der kUlI
fundCI Cl angreb af meldug på 0.5 pet. Ihor der har
været anvcndt tO for~rsbchandlinger med Baylelon. er
al\gn;b('ll~dclet lil 0,1 pc!. og uden nogen ~ikkcr p§\'irk
ning ar udbyttet. En efter!\r~behandling Illcod BaylelOlI
har ... lort ~C( gi' el "'UlIlme re ... uhu!. En ef!er:'ir ...behand
Img Ill(.-d Cnrbcl har be, Irkcl cl ud..I..lg pa 1.3 hkg.
H,or begge midler har \'ærel anvendl b:lde efter5r og
for r er der I for!>ugcne l Il1~O opll:\el ....11ll1l1e l1leldugef
fdl. edb) tlc..liglllllgen har 'ærel ... tOf':;( for Ba~ leton, I
alt 2.1 hK!!.
Siden 19n har der 'ærel u(lfnn I'" for"'"g. h,or cn
eftl'r:'ir..behandlmg med Ba~ leton har \ æH'l ...."lmmc:ll
hgnet med lo forarsbdlalldllllgcr. Vlr"lIlllgcll på mel
dug er "lort ~el cn ... for cn n~ lU behandllngcr, Eflerår~

behandlingen har imidlcrlld bevirKet et lidt ~wrrc

lllerudl:lYllc end l)pnåcl efl"'r IO bchandhngcr om fora
rCl.
I f(H''''Og III', 20013 og 75063 l,'r der afpn1H'1 cn efterår,
og en forår,,,,prCljtning lTll.'t.!lIIidlcrne Da) klOn wp 50.
C,Jlmn. Tnnlld'lJ. SP0r1.11.. og navIcaI. J dl"''oC 2 fOl""ug
ble' der Ikkc I..on ... lalerel meldug. men P:l lrod~ heraf
er der opn:kl cl mt:rudbylll' p:i 2.... hKg "'arende III 5
pel udb)'tleforClgd~ \l'd ochandllOg med Oa)'lcIOII.
StW...1 1Iller("','oC ~amlcr dt'r "Ig om nlldlcrne SportaK og
Ba\-I\:al. der har h('lrKcl CII udb)lIe.. tl,!!lllllg pa 13 og.
IO pct.
f-or ..,)gcne l Vinl('rb) g MIg"·... fort":II,

% 111l8r~b

pli aks af
brunp!cl-

~)g.c hlog kerne

14 43.2
I,g5 kg 5 1.8
0..15 \ 8 1.5
l,OO kg ~ 2,7
3.50 kg ~ 3.4
4,00 kg 7 J,6

LSD 1.7

IO 54,3
1.85 kg 8 0.6
0,35 I ~ 1.1
2.00 kg g 1.4
3.50 kg 7 2.0

6 48,9
4.00 kg .l 2.8

I tahl,'1 l'" hrl11~e ... re"'Il!lalI.:TlIe: af 5 fllr...\lg. I dcnllt' pLIII
n al1\~'lldl Irell .lIldrl· do",~'r1l1gt'T ~'rld norlll:lll anhl·l.l
Icl Ol,' allfl,rtt' dn"'"'nll!!t'r l'r ',II!!1 ....Ikde.....11 dl'll
IIdhLl~IC 1Il;cll!tde pr h.. af dl,' .. irl.. ...tllllll1e: fllrbllld~'I"'"'1

~'r llo!!-l'lllllndt' en .... Afmand) er all\l'mll 1.}\5 kg pr h.l.
11\IIKt'l ",\.Irl·r III 1275 ~ 'Irk"'lOf pr 11;1 Af l)~m"'.1111

l'l llru~1 350!! pr ha "'Ml'llde III 210 ~ l'arhclld....11ll
DcI ..elle \llllddlOlder h.ldl· lII<lllch tig ~',Irtx-Ilu'l/lm.tig

IIwd d(h~'nllgt'll 2 I..g pr ha t'T :lInl'ndl l';I ...;lI11IlW

l1l;cngdt' "'(llll l 1l1ldlcn1l' nlilllt'b og IknNll 1'1 ....
\ lllllilll,:arh Illtkll<lldel ud Il\lT milndl tlg l'ilrl"lt..'llt1.1/1111
II!.!':! Ilm'h, ll~ Ik 3.~ I..~ pr h.l 'Llrt'l 111 pLep.lI.llt'l
Od,cllt'.\1 , 200 g Itw:h Ba'lt"ullmit:holucr rnrutkll
l'arhend<1l1111 og IlHUll,'h (lg... tj l ri(kl11orph. dl.:r er den
... l1'1.. ...0111 Ill'" lilrhilldcbc i pra:p:lr:ucl Calixill. For...\)
gellt.: t.:r ...pmjlel eflt.:r hH,."{lcn ...... kndl1l11g. ""arendt' III
F\..'CI..r.:'" ... bla 1().I·IO.5. h\lIkel I 11I~O \ilf (Iml.inTl{!. I
JulI. Ca. 20. aU~l""l er der udlagel aK"'pn)\Cr. og for...o
genc cr h''''I('1 l bcgyndel'tl'n af sepl(,lllbl'r. Oe udtagne:
al.."pW\CT bil', Illd'ienul III Slaten'i PI.IIlle,ærll<>l'cllll'r
111 \ldere undl:r~o[!cJ-.e I "<Imllil!~ IIld ...cm1te prmcr er
der fundel <Illgrcb ;tf Incdcn ... brunp1ct"'H\C (Sephlna
mx.Joruml. r.lHhldt.:rc l"r fundel 'Illgrch af meldug. I
nae af de: llld<;endte ab af... lorede llllder..cgcl<;crIll·
forekom<;! af tlere for<;kelligc sv<!mrK"artcr, bl.a, Fu...a
flUlll .....11111 ,orhkiIllI1H:I ... ",llllpt:nc Alternaria og Cla
dO"'p<lriulll.
J f,'r ...ngcnc 'ar der l g('11I1Cl1l<;1ll1 l'" pCI ang.rebne ,IK ....
og 'cd bl~halldllllg IH('d mancb blc\ dcr fundet I all 5

II ji),.",g 1979-80

LJbchand1c1
Ha"lcal

Tabl'! 14. Bekæmpelse ofakssygdo/1/l//(, (90)

/9 for"'8 /978-80
Ubehandlet
Manel) 70
Deru...al n.
Dclscne \1
PlK-Vondex..'arb

.l 45,7
0.5 1.5
0.0 2.2

l

0.5 kg
U.5 kg
1.0 I
0.5 kg
I,U I

Vinlerbyg

14 jiJr\()g 197X--8f)

LJhehandlcl
Ba;'-!clon
Ua)'klon

4 ji,r10K 19XU

UIx·halldld
13<1~lclon .'!5 \\"P
n.1~ klon 25 \\ P
Corbd
RI) kit III 15 WP
Corbd



Hyede

pt.:1.. h\i!"'et har nH..'tifurt en udb)'ltc\tlgning på U~ h"'g
Dcrn..~11 har be\ irket en lidt svagere effekt p:i Inedc
a"''iene. og ligeledes ble\ der opnået et lidt b\ere
merudbytle.
Dd\Clle M har han ,alllme \Irkning ra brunpJelsygcn
som DCTl-,..al men bc\ Irkel el si"'ken merudb)'lIe på 2.7
hkg. Vlldlerne PLK-Vondocarb og Ba"ieal har hafl en
noget -.vag \-lr"'nmg o"erfor brunplch)'gen men med
fon et "IHen mcrudh)ue pi1 J.4 og J.6 hkg.
I for..ug"rx-rioden 1978-80 er der opnået bedst n.....ultat
ener de bredl \ir"'ende midler 'Om PLK-Vondoc~lrb

og Ba\lcal.

Tobel/5. Bekæmpe/sI! o/akssygdomml!. (9//

HYede
% ansreb på aks af

brunpl~ts)g~ hkg k~mc

/980 l r, J f\

Ubehandlet 30 57,0
~alleb 70 2.0 kg 15 2_0
CallJilll M 4.0 ~g 15 3.\
TOp'in M F1 0.5 I 30 3.3
Ba)'letol1 25 WP 0.5 ~g 20 3.7
Sportak 1.0 I 15 6.Q

7 forsag /979-80
Ubehandlet 55,7
Maneb 70 2.0 kg I,Q
CallxlIl M 4.0 ~g 2.0
Top'lII M 1-1 0.5 I 3.1
Bayleton 25 WI' 0.5 kg 2,7
Sl)Onak 1,0 I- 5.0

/ / f."ag /978-80 ~ I, Il f..

Uhehandlet 6 57.8
MJllCb 70 2,0 kg 4 1.4
CallxlIl M 4.0 kg ) 1.8
BaylC'ton 0.5 ~g 5 i.7

• L~~ I 1<,l"':Q

I plan IS bnngt:" resultatel af J forsøg. h"or fem
forskdlige midler er ~l1lmenhgncl. K UII i el en"'elt af
de J forsog ble\- der fundel angreb af brunplelsyge.
Ingen af de pro\edc midler har I delte fOf"j()g "-urme[
reducere angrebet med mere end 50 pet. Efter bchand·
Jmg med 2 kg mancb er der opnael et merudb) tie pa 2
hkg. Caloun M. Top..m M Fl. og Bayleton 25 \VP har
gl\et el ensaflel merudb)lte p", .1.1-J.7 h"'g.. Storsl
inler~\C samler SIg. om midlet Sportak. der I gennem
snit af de 3 for.>og har medført et merudbytte på "'napl
7 hk8.

.. torrel"" for ('n c\elltUt.:1 bekæmpcl'>C af a"'\,~gdornmc.
Rc...ultald er meddel! l label 16

Talxl 16. Bekæmpe/se af b/ad· og akssygdomme (92)

% angreb af
brun

meldug plet· hl.&
SI" I/~ syge kem~

7 forsag /980 H- H, H,

a. Ubehandlet 0.7 2 13 51,3
b. Ba)'leton 25 WI' 0.5 kg 0.5 13 3,0
e. b og Ortho- Dlfolatan 2.0 kg 7 6,2
d. b og Ba)'leton DF 2.0 kg 6 7.1
e. b og Daconil 500 T 2.51 7 6.6
f. b og Tilt +carbendazlm 0.5 kg 7 6,2

LSD 2.0

For at begræn-..e meldug mest muligt er forsogleddenc
b-f behandlel med 0.5 kg Bayleton l stadIUm 7-8. Efter
hH.oden.. gennemskndnmg - ~Iadium 10,1·10.5 - er den
anden "prujlning foretaget lied c-f. 16 af de 7 forsøg er
der fundct svage angreb af meldug. i alt 0.7 pet. angreb
\ed anlæg. Ornknng l. juli blev der registreret 2 pet.
angreb. og amendelsen af Ba)'lelon reducerede an·
gre~t til O.S pet.
Abpro\'er har værel md<;endl til Slatens Planteværn·
M:cnlcr. og der blev i ah fundet 13 pet. angrebne ab
med brunplcbyge.
For behandling af meldug med Baylcton er der opnåel
et Illc=rudbylle på 3.0 hkg. Ved en sprøjtnmg efter
hvcdell:'~ gennernskridning med midlerne Onho-Difo
l<ltan. der indeholder c<lplafol, BaylelOn DF. Daconil
500 T og blandingen Tilt + carbendazim er der opnået
.,Iore ng Sikre merudb)'ller på 6-7 hkg svarende til en
lIdbylle~llgning på 12-14 pet. I di..se forsøg har en
bekæmpebc af akss)'gdomme med de nævnte midler
betydel et merudbylle på 3-4 hkg. Af de anvendte
midler søges Ortho-Difolalan markedsført lil anvell
debe l hvede. I 2 af de 7 forsøg er imidlenid anvendt et
marked<;fon præparat. nemlig Dero~a.1 Combl med 3
kg pr ha. I forsøg nr. 38031 er der opnået en udbYlle
forogcl'ic på 24 pct.. og l forsog nr, 27013 en forøgelse
på 6 pct. ved allvcndcl<;en af Derosal Combi. De
opn:1ooe merudbYllcr har været af samme størrelse
~orn for de 0\ rige nudler I de pågældende forsog.
Forwgcne ...oges fortsat
Efter St.'lmme fon.og'plan er anlagt et enkelt fo~og i
byg, nr. 18012. 1 fon.ogt:! har der værel et svagl angreb
afmeldug. og en gang Bayleton har beVirket en mindre
nedgang I udbytte. Dc (,,·rige behandlinger har med·
fort el mcrudb)'tte på 3.7-8.6 hkg kerne. Disse udslag
kan skyldes for;kellige bladsvampc.

115.- "'r
105.- kr.
118.- kr.
100.- kr.
65.- kr.
36.- kr.

4.0 kg
4.0 kg
2.0 ~g

3.0 kg
0.35 I
2.0 kg

Til bekæmpelse af ak ..~...ygdomme er nedennævnte
mldlt:r på markedet, og kemikalieprisen pr. ha har
\ ::erel folgende:

B~I\lCal

CJll'l;.lIl M
Dd..ene M
Dcrosal Combl
Dcr<'Ka1 n

lanch

I den tre-årige fON'g...periode 197M-SO er der i II for<.og
opnået ensartede ud,lag for an\endel<;(' af henhold..\ l~

maneb. Callxm M og na) lelon

Ved de hidtil anlagte forsog med bekæmpelse af aks
sygdomme har el meldugangreb på ;Ibel og de 0\ enle
blade kunne! ove IIldOydelse på udbyllels \Iorrd:-.e. I
1980 er der anlagt for-.ng. hvor det cr tilslr.cht. al
meldug lUe skulle o\e indOyddse på merudb~ Ilet-.

RO



1 1980 ~(J~ all'Orlige angreb på Incelt' a/ bnmp/et\yge,
.\Om /orarsages o/smmpt'fI SeplOriu 1/odorum. 5)'gdom
//lefl spredes fra blad til blad med regnua'lIk. Rcgf/+
lilldl Hir omf"ril/g IH'edcm I'kridfling kaf/ der/ar. mm
(/l'l sket!' i 1980. mediere at angrebct spredes lil ak3cl.
(1'010: A. From Sielsen)

Bladlus i korn.
I 19S0 er der I\UIl forekolllmd rnegcl .. pn:dle angreb af
bladlus. Dette g,l'Ider ";"1\(,1 I byg ..nm I /l\ede.
Ved bcd0l11l11CI"Cll af ft1r..t\gene l 1979 ble\ del for
h,r.. le g,lIlg anvendt ("n ny karal\{l'f:-.~ala for bladlu:-.c
angreb. Skalaen hilr følgeIlde \ærdier:

o O 49.6
O O 0.4
O O O.g
O O \,~

O O 1.7
O O 1.6

2h Jh .l 1<-

2 4 55.0
O I 3.7
I I 2.5
I I 3.2
I 2 1.9
I I .1.0

21<-

Karakter for bladlu~

3 dg. 14 dg.
for efter (fter hkg

sprøJtn. sprojln. sprøjtn. kerne

3

\,01
0,31
0.5 I

0.25 I
0.51

\,01
0..11
0.51

0.251
0.61

Byg

rabl'II? Bef"a..'mpe/se a[ bladlus (93)

J /or.\f'8 1979
Ub('handlel
SUIllIthion 50.
Ded!>,
SUlllit'idin 20 EC
Ambllsh
Ripcord

J [orwg 1980

Ubehandlet
SUflllthlon 50
Det'i"
Sumit,:idin 20 EC
Ambu':Ih
Kllx'ord

B/adlus i hvedeaks. Bekæmpelse bor gennem/ores. sd
[n'ml blad/usjillCles pa merc l'"d IO pCI. a[It~"('(J(,f/\ ak.\.
Som regelopf/u.\ del bed.\fe re.lu/raf IIcd \projlfliflM liM!'
ejia gelfllem.\kridnilIg (Foto: A. From NieJ.~e,,)

Anlal bladlus
pr. slr:Vaks

Pct. angrebne
Karakter strå/aks

o mit'! angn:h
l enkelte bladlu ..
2 under IO med under 5
4 under 10 5-25

o\'er 10 under 5
() under IO 25-125

m'er IO 5-25
8 IO-50 o\cr 25

10 "'Iærkl udbredt angreb

I de ..eneste ar er dCT kOllllllt'! nogle n~e midler pti
markedet. og l1ac II~C lypa er under afprovmng.
J lahd [7 er fin,' nye midler ~alllmenllgflcl med Sum i
Ihiol1 50. der mdcholdcr IClll!rothion. De nye fludler
horer alle ul gruppen "~I1ICli:-.ke p~n:lhruidcr. Dl ....C
Illldlcr angl\'c" al \;crt' bd~ddi!?t mindrt' gifugc (WCf

for varmhlodedc dyr ~nd panllhioll.

81



Tabt'! 19. 8eJ..æmpt'is(' af b/ad/uJ (94)
Tabt'i /H. 8ekæmpt'iw af blad/lis (93)

Karakter for bladlus ca.
Karakter for bladlus Byg % 'j/II H/b 'I, 'I, hkg kerne

3 dg 14 dg
fllr t:fter efter hkg /980 7 fs. 7 r.,. 7 f,. 7k 7 f~ Il f,Byg "pmjill. sprojlll. sproJIn kerne

Ubehandlet O I 2 I 43.7

21o""R 1980 FellllrOlhion V,. I 2 I 0,4

Ubehandlet 2 I 52.1 f"cnilrOlhion IVh O O O 0,4

SUl1l1lhioll 50 1.0 I O 1.2 FcnllrOlhion ~Vh O O 0.1

CronclDIl 1.25 l O 0.9 I-enitrolhion V1 O 0.0

Pinmor G 0.25 ~g O 1.7 Fenitrolhion .\ og ~V,' - O 0,4

PLK·Penllcap 1\1 2.0 I O 1.7 LSD
Ekamet 0.5 I O 0.8

1979 Ibf'>,15 f,IS fslJ fs.IS f~ IQ f,

810nllg /978-fJO l! f, S f, Kr, l! f.. lJbchandlcl ca. O O I 2 J 52.8

Ubehandlet 5 7 5 49.6 FCllltrothion 'I, O I I I 2.3
SUOlilhi(ln 50 1.0 I O I lA FCllltrothion IVh O O O 2.7
Cronelon 1.25 I· O 2 1.2 Ft'l1llrOlhion "V,. O O 2.0

Plrll1Wr li 0.15 kg O O 2,.1 FeullrOlhioll 'I. O 1.8

PL .... ·Pl.'nnc;lp \1 l.O I O O 2.q LSD 0.7

6 Jorwf4 1978-80 1978 11 f,. Il f~ bf, II f:o.

Ubehandlet J 4 51.0 Ubchandlcl 6 5 J 51.2
Sumllhl(Hl 50 1.0 I I 2.9 renilHlIhioll 'V... O O I 4.1

EkJmet 0,5 I O 2A h':mtfOlhion ~Vt> O I 2.0
l'ennrOlhlon " O 0.8

• I I"~!'\ .'-1 1.0 LSD /,2

Efter dcnn(' plan har der l alt \æret anlagt J fOfSOg.
men kun I 1 af for,ugcne ble\ der kOIl'.talerel ..\age
angreb af hiadlu'\ \cd for"ugel" anlæg. Dr J fon.og er
anlagt (lmknng 26 jUIlI Ved <:.enere bedommelse af
for ...ugenc er der ikke fUlldel bladl11'i.
Samllige nudler har gl\·el u"lkre udslag.
1 Iq7q ....ar der ligelede<. .' fo~ug. h\or der \ ar konSl:IlC
rel bladlll'o('angreb I alk fOf";og. Der ble\ opnået mer·
udh}lIer p. 2-J hJ..g.
De lU ar.. fOf',Og har lUC kunnet klarhegge Illldlcrnl.....
egnelhed III bt:J..<~mJXI ..(' af bladlu.. i korn. for-.ogenl·
fort ...æltl·...

I ti.lbt:1 18 er anfon re..ul!alerne af 2 fON'g. hHlr
SumlIhion 50 - et fenllrolhlOn-præparat - er ~Illmen

Ilgnel Illl'd Cmnelon. Pmmor G. PLK-Penncap-M og
Ekamel. Crone!on og Pin mor G. der er markc:d<;forte.
allgl\~ al være skån"Omme overfor en række insekter.
der hl.a lc\er af bladlll~. PLK-Pellllcap er el endml
Ikke markcd~f{lrt middel af paralhion·t~pcll.Penncap
er specielt formuleret I en \andJg oplo..mng. der ...ku1le
\ære nundre glflig end alrmndelig parathIon. Ekamct
er mae bredt .... irkcndc end de foran IHI:\ nte og mar
kcd..furl.

I dl' 2 fOf'o"g er der k(lll"'alerel megel .. ' ag.l' <lngrl'b af
bbdlu"l \ed for"<'gct .. dlll.l:g. og L1t"r er kOllSlateret
"'.Igt:' .lIlgreb "l'01l11er('1l Igennem. IkhallulLllgen Jllt'd
dl' fem lIudler har he\ Irkel en UIxI\dl"lll! udtl\ lte.,til!·
iling. dl'r lUC I..an 111...kfl\C'o angreb 'lf bladlu~. ~
11.'11 trl"<lng fnr'i<lppcn(l(lt: er der udrørt I alt 8 for.."g.
hH)!· CmlleWlI. PlfIll1t)r G Il!,! PLK-Pennl'ap-l\t er

\UlIll1lenllgnel med Sumilhioll 50. $umllhioll har haft
en tlifred~tillellde \ Ifk"mg o\erfor bladlusene med el
merudbytte pa 2.4 hkg.
Cf(meton har \1'1t den 'i\ag~te bladluseffekl ...aml del
hl\C'iIC merudb) tiC på 1.2 hkg. Så\d Pirimor G "om
PLK-Pcnncap-M har haft cn god bladlusetrekl mcd
llIerudbYllcr p3 204-2.9 hkg.
Ekamet har \'ærCI afpnn et i den samme periode. I alt l
b fur.•ug. Vlrklllllgel1 har \æfet pa hOjde med Suml
thlon 50.

MeLl del form. I :II finde det mest hcnsigl\lIl::\.i.Slge
behandling"'lld!lpunkl lil bekæmpelse af bladhl'i i \ år
byg og \inlerh\cde ef der udfurt forsog. h\or der er
all\endl fenitrotluoll. MIdIel er I familie moo pam·
IhlOI1 men IHc ...:1 !!Ifligt som dette middel. fcmlro
1111(10 er l fareklasse B. men ... parathion er l fareklas~
A.
For'\te behandling er udfort ca. 5. JUIll. og defefter er
der .. projlel moo Il dagcs inlenal med sidste ..projtmng
~ juli. I L1et ... Id.,tc forsog!llcd er der foretaget IO
behandlinger mctl fellltrolhioll. henhold~\I" 5. og 25.
jU1I1 Efter denne plan er der i alt udfort 13 for-.ug l hyg
I IqRO. og rt."'oultatel bnnge.. i label 19.

V'-'tl l<lf",ug,enc.. anheg fOf\1 I Juni er der kUli fUlldet
btldlu .. I 2 af f"r.,øgene. I 7 af f(lr~ogene er der
kon.. wtefel '-'ilg,,: angreb 1 lohel ... 1" ..ommerell. men p:\
Illlet ud...ptll1kl l'r delle angreb kommt.'1 O\er kMilkle·
rCl12 Delll' ",agl' angreb har Ikke pa\irkct udh}llct
I dl' lil"'.lrcmll' 19 for\og fra 197<). h\or der \ar nogel
krafllgcrl' angrch af bladlu.... hle' der opn~('1 bed"l



\ Irkllltl~ h:d ;ll1\l'll(kl"t' "r I I 1i..'lllt rol 111011 lllldl i jUIIl
1l1<lI1t'd. S.. mllll' Il'lldell" \I't'r II for,n~ rI''' IqiR

[fler ,;IO1me plal1 er al\la~1 .1 fOf'~lg I hH'de. {l~

rc... uh"ll't ef atlr~,rt I tabel 20. I 2 af dl ......e fllf'{l~ hk\
der 1'111'... 1 I Juli fundl't ct ,\..tgl .1II~reh ,.1' hladlll'. der p'l
milo" I1d'plInkt tl\er... leg \.. .. r.. I'.lefl'n I

AlIlhu... h 0.25 I
Croncwn 1.15 1
Ekamrt 0.5 1
Ptrllllnf G 0,15 kg
Ript:(lrd 0.5 I
Sumll'ldtll 10 EC 0.5 I
SlIlllllluOIl 50 1.0 I

95.- kr
130.- \..1'

65.- kr
45.+ \..1',

110.- kr
125.- \..1'

~O.- 1..1'

lubd lO. !JeJ"æmpclse af b1adlu~ (94)

Hvede

J /or.\·"g 1980
LJbchandlrt O O O I I 51.5
Frllltrolhioll 'Ih O O J I 1.J
J-rlll[rothicll1 1'/" O l I 1.0
Fcnilrolhion ~'11' O I 1.1
FCllllfOlhlOll 'f· O 1.7
FCllllrothlOIl "o~ :</" - J 2.7

1 forwg /979

Uhdlandlcl O O O 2 J 57,5
FCOItrothion 'Ih O O 2 .1 2.0
FCllllrollllOIl 1<1... O I 2 J.b
FCllllrt>lhion :'1" O O 7.1
Fcnilrothloll ,/, O 4.5

2 forJog /978

Ubchandlt.'t O O O O l 57.1
Fellll mthion 1'II, O O l 0,8
Fcnil mthion lV" O O 0,0
FcnilrotllJOll 'f, O lA

Vcd l'll ... pn'Jllllllg lIlcd fl'lIltrlllllltlll l'r da 0pllal" d
ud...I'lg pa 1-2 hl..~ lI"lI'ct Il\ill..l'l 'pmjh:llthpulll..t. dt'r
l'r ..t1l\l.'lldl. Ihor <kr har \,(''fl'l ,1l1\('nut IO hdl,IIIUhll
,gl·r. hCllht,ld'\l' ~. lIg 26. JUli" l'l Jc:r oP1l;1l.'1 2_1 hl..g.
AlIgrdl\.·1 .11' hbJhh Illa l 11.):-.0 Ilt'll'~lll'''' "'lllll ~<.kr ... l
rlllg:l' t'g ll<.kll nl..tllHlJlli ... 1.. hd~t111lll~, '\rl'l' f{\r,{'g ... rt'
"'lIlt,lIc:r ;cndla l I.. I.. l.' P" til' tIIJIll ~I\nl' rl'llllll~ ... ll11il.'r
Il}r ""'·I..,l'lllpdw ,Ir hI;IlJ!l"

I:'{ fI//,lirdl hor he",u/lpn. 1101' ti. 'r /illl/n Mml/II' ('II m.

II) 1','1, IIll/ral'lIe 111U1t', tlc/ilr'/t' Mml///\ /IIllh I llllll.

hor 11(/1'//../111'.:1'/1 lo/!!.,'\ du'.:ligl
FOT\OJ{('lli' "ar 1'/1/. III i hyg h"r h(,J"tl'mpl'/\I'1I aj hlad/ul

IId/(J!'cI i rid.,,'//fIwli'l ca. /(J-J] d{/f.!,t' fin' ~/..rldlllllg,

Ilm'tii' hor !Jc/..n'",pl'/\CII a/ h1atllli~jort'/(Ig('1 lj/a jidd
gl'IJIIl'I1l\/..rulll/lIg

En 'pn'Jlnlllg Illed 1.0 I ft:l1ltrolhlon pr, ha kan gen
Ilcmfmc" for l'a 40 kr. lil I..cI1l1l..aller og C.l 75 1..1'. til
udbnngnlllg. i all t:a. 115 kr. pr ha $\arelldl' III ca. 115
kg hH~ Af andre midler er clrl..apn...t:n til md\..ub af
\..cnlll...l1lcr III I h'l fnlgcnde-'

Kornbladbillens larve på byg.
I ror"'(lg nI', 66076 e-r ford aget Ot'I..;l'lllpd ...t" af \..om
hbdblllcn, lan l.' veJ ... pn1J[IlI11g ml'd 1.51 Paralhiotl 35
Ocr cr ~pltljtcl pa [o for,l..dllgt:' I l(J..,PIl Il\.. [er, den 22,
m,lJ "'I'U 'Iadillm ~ og dt'll 11, juni lcd "'ladwlll HU
Dell 11. milJ ble\ der optalt q lanl'f (lg a:g pr planll.' (l~
dcn22'JlIlll rn laflt' pr .. Ira Ol'b:-mpd,rnle...ultc:redl'
I CI1 udb) llC'tl~lIl1l,g p:i IO 'l~ H IX'!.
I ."irt:ne 1')77+7S og 80 el (.kr udfNI I all :; forwg mcd
hd...t:mpcl'l' af kornhladhlllcn... lar\r, En ...pmjllllng
lIll.'d 1.5 I parat111oll h,lr I gl'nnelll'JlIt Oc\lrkct l'l

ml'rudb~ IIl' pa LI. 7 pet.

1:'/1 bl'/..æmfk·/~l· i byg bor udJ"rt·~, m/n'ml da i 'sladwm
C)+/O finde\ 5-1U luna pu /() lIk'i!J<{'r{'IIlII' \/ra.

Bladsvampe og skadedyr i byg.
I en bygmar\.. ..e~ oftc angrl.'b af b:\de 'S\amre og
... I..adedyr "lIIltidig. I en firc-~r~ for~{)g:o.ræl..kc fra
[1)76-7') bk .... der undcrsøgt hvilke eVC:1l111clle merud
byttcr. der I..unne opn~~ i t:ll bygafgmdc \cd tre ,pmJt
Iunger med l'l "ampellllddel cllt:r CI1 blanding af el
, .. ampellllddl.'1 ogd skltdl.'dyr... middcl. I 67 forsog 1 byg
ble\ dt:r npllael 2.2 nkg I Illl.'rlldby tiC "arendc td cn
udh~ lIc..tignill~ på 5 pet. for .' sproJIl11ngcr med Ca
h\ln f\I, I ...ammc periodr \;\1' der e-n yderhg:t:rc ... tigll1ng
pa 5 pc!. for .l 'projtnmger med et ...kadooy r-.middd I
197b blr\ der p;.ibeg~lIdt t"1l fOf'-ug ...r.t:Ue for al undcr
<'l)ge- Illullgheden for \CtJ '1Il\c:ndd-..c af cl s)'Slcml"k
fungiCid og et 1Il,cklicid vcd CIl vcJplaccrct 'iiprcjllllllg
.II upna '<Imn1\,.' mcrudb)'lll' som \ ed tre l)(:halldlmgl.'r
I label 21 bnllge<. re"iuhatcrnt: af I all ~O for"og. n\(lr
0,5 kg Bay !elOn Cl' all\cmJt hcnhold"1' l. JUIll eller 15
JUIlI. 5..l11lldll; er ud'ipruJtet en blandlllg <II' 0,5 kg
Oayldon og l.0 I fcnilrOllllon.
22 af ror"'(lgl'lll' har I:t:l'l't pJal'eret lU OC:f!lC, \'l'd
Ii.lr"'llget' :lnla:g Cl. I JUIII hkl dc:r I..oll ... l;llcrl.'t Illl'l;l'l
... \agt' al1~rl'll af meldug, I ,dt 0.4 pct illr'l l Juli \ar
angrehet ~lcgC:l lil 1 pct. 1 uhchandkt. hVllk~'t m.1
hl.'1cgllC'" "'0111 ~dcr .. t "agl' ;lllgrl'b, Ikh.lllullllgen Illl'U
Ba)lC:loll den 1 Jlll1l har bl'\lrl..ell'l rnl.'rlldn~ttt: P" lA
h~g, og \l'd tlt.. lwndhngell <.kn15.JullIel 0pllael 2 hl..~

l·<t...lagl'lIe l'r 'I\..rl'. men 1..;111 Ikkt" Illc:re Clld lI,ge ht:I,tll'
tlmko<,trlln~cl'lIc III \..ClIlIk,.ller Il!! udhnll!!lIing. V~'d

'pnlltlllll,g IIlcd hlalldmgl'lI RI) kinn og t\:nllrnthlolll',
dn 0pll:lel ,.100me ud"bg. ca 1 hl..g
I j~ll.lI1d h"r da \i.t'rd l 'lh I~ r()f",,,~ Bladlu-.eangrl·+
"""lll' har \,crl'! lldt'1I ht:1~dlllllg \kldug<lngre"""l\l'



Tabel 21. Indkredsning af rigtigt sprøjteridspunk! (95)

Forsøgsplan:

•. Ubehandle.
b. Baylelon 25 WP, 0,5 kg d. 1/6
c. -Bayleton 25 WP + fenilrothion, O,S kg + 1,0 Id. 116
d. Baylclon 25 WP, 0,5 kg d. 15/6
e. Sayleton 25 WP + fenitrothion, 0,5 kg + 1,0 Id. 15/6

Kar. for bladlus % meldug hkg
før før kerne:

Byg l.spr. lI, I.spr. li, pr. ha

Øerne

1980 19 f.. 20 fs 18 f, 18 fs 22 r~

a. 0,1 0.3 0,4 I 45,5
b. 0.3 O 1.4
c. O O 1,9
d. 0.3 0.1 2,0
e. O O 2.2

LSD 0.6

Jylland

/980 17 f~. 17 fs. 16 f... 17 fs. 18 f~.

a. O 0.2 0.3 3 39.1
b. 0.2 0.1 2.0
c. O O 2.4
d. 0.2 0.2 2.6
e. O 0.2 3.4

LSD 0.8

Hele landet

1980 36 f.. _17 f... 35 f~ 35 r~ 40 r,
a. O O.) 0.3 2 42,7
b. 0,3 O 1,7
c. O O 2.1
d. 0.3 0.1 2.3
e. ° 0.1 2.7

LSD 0.5

/979 In (,. 16 rs 20 t., 20 r... 24 r"
a. ° 3 2 57.8
b. 2 0.1 0.2
c. 0.1 1.6
d. 0.2 1,1
e. 0.3 2.0

LSD 0,8

/978 Sfs. 5 fs. ok

a. 5 2 54,4
b. 5 O 0.6
c. 2 O 3,9
d. 5 O ).2
e. l l 5.0

LSD /.9

olllknng l. jUlll bkv bed\lmt III O.J pd .. L1el :-"UlllllC"
...om p.) Oerne. mell angrebet udviklede ... ig nogel
J"rilrllg~'rc- l m,'incc!c-n" Ion og ble\ ul.' pCl. omkring l.
.lull. Iklo;ælllpel<.cn med na~ldoll har tx'\lrkel ud"lilg
pa 2.0-2.6 hkg...",r"l for i1ll\eIlJeht.'ll den 15. juni.
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I3landingcII Bayleton + fellllrnthion har Illt.'-dføl'l en
~derligerc ~lig.nillg i udbYllct P,I 0.4 og 0.8 hkg.
For hde lande! er der l de 40 forsog opnået slOrst
udslag forell BaylelOn·bchllndlillg den IS. juni. i ah 2.3
hkg s....arende lil t'11 stigning. i udbyllt't p;\ 5 pc!. Ved
behandling den I. Juni t:r d~l' npnåcl (""t<l'l~ti,k 'Ikker!
udslag pii l. 7 hkg kernl' eller 4 pct. De opnåede mt...lag
... \·arer rCI IHljc lil de lllerudb)'t1Cf. dt'r el' opn!lt" i t,lbel
12. Inor Ha~k'ton er al1\-endt på for<.kclllgc lid"'punk
ter. I 1979 og 1978 blev der også opnåcl slorst udslag
vt'd Bayleton-behandlingen den IS. juni.
Skadedyr og speciel I bladlu.. }Hlr i 1980 værel uden
økonomi!:;k belydning. I de 40 forsøg på land~basis er
der kun opnåcl 0.4 hkg for anvendelse af 1.0 I fenitro-
thion den I.Juni cller 15. juni. Et ud~lag. der er på linje
med, hvad der blev opnået i label 19, hvor fenitrothion
er anvend' til forskellige lider. Kun i 1978, hvor der
var betydelige angreb af bladlus, har der været udslag
for behandlingen.
Tre år... for..og pegcr i rellling af. at skal meldug
bekæmpe!:; i byg. bor del ~kc omkring 15.-20. juni.
Forekommer der el tiltagende angreb af meldug om
kring IO. juni på mere end 3 pct., bør en bekæmpelse
foretages. Eli velplaecrel ...prcjlning med Bayleton vil i
de fleste år \'ære tilstrækkelig.
En bladlusebekæmpelsc bor ikke foretages for den IS.
juni.

SkoldpIe! - eller RhY11chosporium - ses pa byg som lyse
plelfer omgh'ct af en brwl kam. I Si11 tidlige fase ses
svampesygdommcn som vunddrukne, "skoldede" plet
ter. Svampen o~'ervintrer på planterester fra .~idsle års
afgrøde. derfor kan undladelse afpløjning være medl'ir
kende Iii al forstærke angrebel.



Skadedyr i majs.
Kun fa "kJd~d)r er gC:llen:nde l maj... FfIlnucn kan l
neTt' 1lIf;c1dc \a:n: rCI gem.'rendt' \'('d tidlige angreb p:,
1Il~IJ"rlanlcrnc.

I f(lf'l,'g nr. 69059 er <;amnh.'nllgnd en :J11\cndcl...c af 12
kg rUfadan G med t'1l ..pmJtlllllg med 1.0 l fcnnro
thH)II,
Furadall G er d lTl"'Cklicid-granulaL dl~r ...kal nedhI
dc... 1Il1'd "rccialudstyr \'ed rnaJ"t:ns ..alling. Ocr ble ...
iU(' Io.ollstaterel angreb af frl\nuer. BehandllIlgen h,H
iU... \nd Illdn~dd..c pa udb}ltct af gWilL men der er
t'1I Icndcl1'. 111 en llllndrt' nl'dgang l PC! Inf"'1of og pct.
raprotclIl i ,,,r... lOr.
I :2 for..og. nr 4218-1 og 66196 t'f txk.cmpcl frilfluer
med de II) e P} rel hroidcr A mbu...h. Rirx'ord og Sumlc\
dm 20 EC ..ammcllligncl med fellltrOllutlll B~omt

efla 1X'1 planter med '.ck ... th,cmning ,om f(llge af
fntnuci.lllgn::hd t:f der OPll:lt'l en lilfrcd..... llllcnde be
kæmpcbc. Ikb~ll1pd<;('n har Ikke rellllllercl inogel
rnerudbylle af gmnt. mClI Og .....ll di ...~e 2 f(lr...tl~ er der cn
teIH.kll.., lil IIcdg.lIlg i p!:1 Illr"'lOf og IX'!. r;lprotein i
l{lr... l(lf.
Pr;! pl;ullcl;crn...afdclrngen p~ Godthlib har uer .....~rel
;lIllagl 2 for...og. l1\or maJ...fnX'llc har l.crt'! beh ...lIldlel
med llllulet k ...urol. MIdIel Iwr hellr~ct l'n god oc
kælllpt:l ...e ar rrllnuen.
I for ng nr. 610;'9 \ar der angreb af bladlu'l Den 7
augu t ble\ der oplalt DO bladlu... pr plante. En
Ix'handhng den 7_ ..ugu~t lllciJ 1.5 I Cr(lIll'!{lIl gi!\ en
gO<.! bc:ka:mpehc af hbditl ...e!le med en ud h) IW.llgnmg
pil 6 pc.:1. mali l 'Ifgmdccnhcdl.'r.
For...ogcne 'Inge'" fon ....I\.

Skadedyr i sukkerroer.
I ....lInarbCjde med De dan:.ke SuUerfahrikkcr AIS er
der I ]q~0 ud fort fOr...()g mt."t.I ... kackdy..... lx·kæmpelse I

suUerroer.
Skaded~ r<,bckæmpcl...cn er dd ... forelaget po.'i Iradlllonel

Anvendte midler.
I Ul' !"t)reg:lclUk af... nil vedrnrende,~gdomme og ..,kade
U) r cr der na:vl11 l'tI ril.:kk\· mIdler. dl' r 111dg;lr , de

l'obt'l21. . llHWlllti' midla mod \)'gdOftlllll' o~<;kadedyr.

Handdsn.a'·n dkr
Forwp nr

\ l'" led "pTOJlllmg. efler behm med egnede mIdler og
dcl'i l ed an\ ellde1...e af granulerede In'l·ktl\·lder. 1n...ek
I1clderne er udbragl -.amIldigt med roerne.. ":lning mcd
...~ialud"lyr og senere supplerel IlIcd forebyggende
...pfOj(f1l1lgcr ca. 9_ og 26.Juni.1 7 for..,,!! 69().17. 701\().
70111. 68o<J2. 21034. 32lq7 og 3025. har der l,crel
amendt folgende granulater I forbl1ldebe llled ..;lmn
gen: 7 kg Vyd:lle. 12 kg Curatcrr/Furadan. 7 kg TCI111k
og 6 kg. Dacamox pr. ha. D'..:o.e miLller har værel med I
for...ogsrxkken. der slartede i 1978. og der er gennem
fort l alt Iq fONlg mL'd di ...~e Illldler
Skaded) .....allgrehcne \ar I IQ80 moderate ItI ~\age. t'g
kun I el enkelt fo,..,og. 68092. lar jordbc.X:l1de ..kadedyr
"':1 .. tort cl problem. al effeklen af de granulerL'Cle
m..,ektICidcr forogede pIanleiaIlet. Angrebene af tflP~

og bt'denuell.. laner "ar ligeledes af moderal karakler I
t<JSO. Kun l forsog 69047 blel der fundeikraflige
angreb af Ixdelus og fer'ikenlus. Efler anvcndcl'ic af
gr.trlulaternC' Cur:llerr/Furadun og Tellllk er der op~

ll.let bc...kcdnc mcrudbYllcr rti i all J pet.
I de lre f{)Nlg~.lr har der kun værel IIkadedYf\angrcb
;tf "'lærken.· karakter I 1978. og da lar del "pccldl
hbdhl .... der \;11 hmeiJpn1hkmet. I 1979-xO har anv.rl'il
ar ... kadl·d~!" \ :l'rel Oll'gel nuxkr;lt. U\' Opn;l\'ue rnerud
h~ller har lkk l, \;l'r,'1 "'hlr\' 1101- III al gme hrugell ..r
granukr"lk llhL'klll'ld",!" I",nl,.hel. 111r...\lgl·tlC , ....... d
Iq7Q <,om I'nw li ...er. ,II amendcl<;c 'If granulerr:de
llI-.ekl1cider men: Ilar for'lknng'ikarakler 'år angreh
Ikke fremkommer i IIJ.,træ"kcltg. 'il~ rke. hetaler dellne
fllr... il-nng "'Ig IU.C. ~o~ogcnC' "Iser...t t1udlcrne lUe
~tr amende.. generelt. men kUli tHnr der erfanllg....
ll1;C'l"'lgl ofte er problemer med ... lore ... kaded)nfore·
kom~ter og etahlering af el lilfred~lillendc pianiclilI.
I 6 for'mg 11r. 70112-117. Dc samvirkende lolland
fal"'ler... ke L.lIldboforenlllger. er der I J :11' for..ogcllc
alllendl 7 kg femlk og , de 3 andre fo .....og 12 kg
Curaterr led roerne-. ...ålllllg. FO.....(lgcllc har \æH't
pl:K·cret. h\or lier hllr "'ærel vanskeligheder med pialI·
lcl .. llel. og hchandlmgerne har l alle Itlf...:lde bel irkel cl
"'Iurre pia niela I BehandllIIgerne har l alle for'lugcne
r'....uherel I et merudb) Ile.

for.. kellige fO""lg~plaller. DI...~e midler er allfon l Iabd
22 l alfilbcl, ...k ordcn med lllldlerne.., handcbn3vtl eller
for ..."g~l1avn. og cndlldcre er der anf,m den \Irk·
",olnrne ft)rhindcl ...c.

. rabenz..nol
tfldemorph

A 6222 A
AeR 31-10
Amhu'lh
RAS 4.\101 r
[j'lylclon 25 WP .
Uaylclon DF
13aylan F (AK-bCJ 1/77)
Ila)'lan L:niler...al
Bane"ll

tnazol-forblndelse
fcnpropldin
pcnnelhnn
c:.!rhcnda71m fcnpropcmorph
lnadirnefon
triadirnefotl + caplafol
fuberidazol . Ifladimenol
fuhcflda701 Ifladlmenol
carbcndazlm ! maneb



Benlatc
Benlare D:n
BFT\' 8312 (BTS 40.5-42 + carbendazim)
Brasslcol 50C1 super :o.p.
Callxin
CailxlIl M
Campogran (BAS 395 f)
Ciriom fu-LS
Corbel ..
Cronelon
Curaterr
Dacamox IO G
Decis ...
Delsene
De1\Clle :vt
De~al Combl.
Dero..al n.
EK 478 ..
Ekamcl .
Fungazil-bcjdsc
FungaLlI TBl
Furndan 5 G
KVK 800.
M~urol wp 50
Milgo E
Neo·Voronil .
Ortho-DJfolatan
Panoctllle 30
Panocllllc Plus S
Pin mor G
PLK,Pcllncap·M .
PLK· Vondocarp .
RII 2161 .
Ripcord . .
Sporluk (IlTS 40.542) .
Sporlak llcjd'c (BTS 40.542) .
Sumicldin 20 EC .
Sumitluon 50 .
Tilt 250 EC
Tilt I carb
Tapsin f\1 FI.
Tnmldal
Trilll1dal-bejdse 10 S __ .
UCTcIllik
Vigil (PI' 2(6)
vn -bcJd",
V~date IO G ..

Vækstregulerende midler.
Væk~trcgulcrlllg i kornafgrooer har hidtil hovcdsage
ligt \æret amendl I \oInlerh"ede. h\<lf nudlet Cycoccl
ekslra har \ <eret bC'nYlIet. En række n~cre midler har I
IQ80 \,wel pnnct lil '>å\et \mlcr- "'Om \af'..t:d. Udo\er
d M' for..."g hcn\I"'e... også til forsog mt."d produktions-
",) lt:mcr \'cd dyrknmg af \ inlerhvcdc. rug og vintcr4

bYBo h"or der bl.a og.....a cr omtah ,æk~tregulcrelldc

midler

Hvede.
1 1979 pabeg)lldtes en ny forsøgsrække. h\()r tre nye
vækstrcgulcrcnde midh:r. Tricona. Slabilan og PlK-
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bcnamyl
hellam)'l . chloroncb
pnx:hloraz + carbcnda.lim
qUIlHoLcn
tridemorph
tridcmorph + mancb
lmaz:l1l1 furmecyclox
fubcndazol rabenlazol
fCllpropemorph
ethiofcncarb
carbofuran
tluofanox
dccamethrin
carbendazim
carbendazim - maneb
carbcnduzim maneb
carbendazlm
carbendazlm
elflmfo~

imal;t1il
Imazahl thiabcnda701
carbofurall
thlOphonal mClhyl - mancozcb
mercaptodimclhur
clhirtlllol
fubcrida701 t thiocarbamill
caplafol
guazatlne
imanJhl - guazallllc
p,rimll'<lrb
parathion·mclhyl
carbcndazim I mancb ~ Lineb
pncllapronil
cyperrnclhrin
prochloraz
prochlorn7
fCllvalerate
fcnitrothton
tria.lol·forbindel..e
tnJlol·forbindcl\c carbendazlnJ
thlophanat-mclhyl
lIuarilllol
nUllritllol
aldlcarb
dichlobutrazot
1I1131.ahl • Ihlabcndazol ' carbo"lIl
luamyl

ChlormcqU:'H. er ..ammeniJgnet med det fra tidilgere år
kendte Cycoccl ck..tra. Midlel Tricorta cr i 1979 afpro~

"Cl under namct CCC-Ru~(ica. Den virksomme for·
bmddlOC er I alle præparalcr chlormequat-chlorid.
I label 23 bnnges resultaternc af 4 forsog. I 1979 bic'
dcr forelaget en opdeling afforsogene efter hælstofm
"cau. Denne opdeling er bibeholdt i 1980. men farsø.
gcne Cl' allc i kalcgoricn 150 kg N. Idet der ikke er
udfort forsog mcd 200 kg K Fire af midlerne er
al1\endl med 2.0 I pr. ha I h\ooens stadium 4-S
'" arende til omknng JO. maj. J et fOf'.ogsIOO er foreta
gCI cn opdelmg af den normale dOSIS. således at 1.5 I er
anvendt på 'ltadium J-·t og 0,5 1er anvcndt 10-1-4 dage
~cnere p~ sladllllll 5-6.



/obe/23. I'æ/.. ~'rt'guh'rit1g I ~'illll!r1n'ede (96)

1 E
"... . .~
~ t.S! ~ ~

~ '" ::
" '" •

4 forsog /980

a. UbehalllJlel I 84 50.7
b. C)(,:ncd d .... tra 2.0 I 0..1 -:'5 0.3
l..'. CYl..'ocd d ..... tr.l 1.5 I (,Ig

0.5 I O.J 75 0.2
d. rncnrla 2.0 I 0.5 75 0.6
e. $wbilan 2.0 I 0.3 76 0.2
f. PLK-Chlorlllt"4uut 2.0 I 0.3 76 0.2

Kar ror Slri-,<""'" længde cm. h~g kerne
200 1>0 200 1>0 200 ,>O
kgNkgl' l8 N kg N kg X kg "

1979...JJO 2 f.. ~ t.. H .. 1[, :'I f.. 8 fs

Ol. I 2 "7 80 58.3 57.0
b. 2.0 I O I ~6 70 .1.4 0.2
c. 1.5 ug 0.5 I O 2 84 78 3.0 0.0
d. 2.0 I O 2 86 7Q 3.2 0.8
c. 2.0 I O 2 i6 70 ).8 0.2
f. 2.0 I O 2 86 80 .1.4 0.4

1 dl..' 4 li.)r~(l!! har da ikkl' \;l'fd kje"'i\:J <lI' het)dnlllg.
Uan:..Cl h .... ilke! IIHeldel elkr Ill~.:\(ldl·, der l'r :J11\l'ndt. er
der opnflct en reduktion ar "'lriila:l1g<lcn pil 1:1-9 Ull,

Behandlingen har ikke f"rt lilll(lgcn lldbYI1I..''''liglling,
I de «) for~upar forellggl'r (kr rl·...ul1all'f "r 13 for:-.ug
fonh:h p;i 5 for"'\lg. 11\01' der l'r gild ("il, 200 kg N og. 1:1
f{lr"'{'g. hvor N-ma:ngdell har \:\:rcl GI. 1;0 "g. \ll'd
dcn ... lOrl' N-m;ellf!(!t:, 11\01' rnidkrne har \,crl'\ ;lll
\ol'ndt pa ell g,lIlg, l'r der opn:H:t l'n l·n"ilrll'l \ Irkrlill!!.
h'or "Irilla:ll!!(,kll er rl'dlll"l'rl'l Illed II l·lI1. og lJl'r er
\lpn;\el merudh~llt'r P;I 3.~_l.~ hkg. H\or rn:t.'IIg:ut"lI af
C~l.'~ll..'d l·k ...II"a har \.(,'rl·1 f\lrddl iHJ \(l gJlIge. t"f der
0PIl:it.:1 ell lidt "rafllgl'l't' \.d, ... IIl:gult::fing. l all 13 Ull,

1I~ <kr l'f hl,'r l'n uJh~ ltt"... tl~nlllg pil J hkg
I gruppt.·n lll\'t.ll\l 150 kg. I\; l'r dt'r tlpn:ll't l'll rl·t.luklllln
af ,ral:t.'nglkn p.1 10·11 (111. og hdwndllrlgl'lI har ik"t'
rt· ulll·rl·' I nogl'll udh~ lll· ...lI!!-lIl1l~
I <k Itl :11'... f(lr"<l~ lIll'd I all ]J fllr,,)~ har dl'l ...aledl· ...
iHl' \æret mullg.t dt kon"'I.llere nogl'lI !>Ikkl'r for~kd

1111dlerne IIndlt"lIl.
I IQ80 har GlfIn:c\ net wdlagel. at halm fra afg.røder
behandle! m<.."d "'~I\c1 Cyco<:c1l"k ... lra ..om TIlL't.I Tncorta.
St<lbilan og PLK·ChlofJlJt"quat m:'i opfodre".

Rug.
I 1978 blt"\ der r5bcgyndt en for...ug:..række nK'tl vækst
regulering af rug, Planen er I 1980 udvidl"t med præpa
mlel Ccrone. der lIldeholdl'r elhcfon. Cycoccl ekstra er
3mcndt med :!.51 pr. ha pa rugc"" ... tadllllll 6. h\lIket I
1980 \af omkrmg IO, maj, \lldlcrne Terpal og Ct"ront"
er illWt"lldt II1t::U 1.5 l pr. ha. og tld~pul1ktcl har \'æret

\1adium 7-g <; .. arl'nde lil l.':l, 18, maj. I tabel 24 brmge...
resultatel af 12 for..og I 1980.

TalJe! 24. "({·/..:slrrgu1<·ring i rug (97)

Kar ror ">Irålrrngde
'<J"3'd cm hkg kerne

/2/0"og IY80

Ubehandlet 4 liR 47.1
C~I.:t)L"d t"k ... tra 2.5 I 4 112 1.0
Taral 1.5 l J 108 0.6
Cerone 1.5 I 2 I ().l 1.5

LSD

21 jOr\ln.: /978-80

Ubehandlc1 4 110 47.4
Cycoccl ek<,lnt 2.5 I .1 110 lA
Tcrpal. 1.5 I 2 106 1.5

Oehdndhngl'n Illed C~nX'el t"k ... lI"a hdr I de 12 fur"'l.l~

rc...llllerel I en Sir. forkortlllllg pa bl'III. Tnt"1I Ikke
p'h·lrkcl karakteren for leje....cd eller udb~llcl.

Iapal har medfNt t"1I reuuktion af "'Iråla;ngdcn p;l IO
cm og t:n lIogel bt.'tlre \Irknlllg på rugen ... lejelilbojehg·
hed end C)l.'IX'CI. Udb~ttl't er Upå\lrkl'l afbeh:ll1lJlIn
gen,
Cerone hal' hl'Vlrket en reuuklioll af ... Iriila:ngden pil 14
(111 o~ gi\el en lidt tx.'dre "'Irtbt)"rkc l'nd de (nnge
midlcr. Ol'l opnacdc Illl'(udby"e p~ 1.5 hkg ma Imid
krtld belragle~ som u<;lkkert.
22 forsog i t"1I tre-år:.. r(ll·...\)~spcri(lue med midknu;
Cycoccl l.'k~lra og Terpal vi:..cr ikke ~Ior forskel nml
krrte imellem, Der Cl' dog en lendell'" lil. at der med
Tapal Op"<l'" lidI ..IClrre rr.::dllktioll af ... t r!\lællgdt:ll. og
nlldlct har den bedstt" IIHh Ifknil1g, pa rugen trii-
~tyrkc. Udb~ tlem;t:~M~t 11iIl" llIidkme nrkd en id Cl
der er OPl1i!c1 allllllt" ud ... l:tg for hchalldhngen.
r<Jl''''<lgcllc fllrl :cllt"... ,

Vinlerbyg.
1 \Interbyg er der mulighed for at \,-ck"lregulere med
de sa.mme nudler. \0111 kali dll ... endl.... I \arb)'g. I label
25 bringt"" rt.....ullatcmc af 5 fo~og I 1980. Tcrpal er
all\cndl med 2.0 I pr. ha pt\ stadIUm 7. h\lIket I ilr
o,,\arcdc lil ca. 15. maj- Ceront: er all\-clldtllled 1.0 I pr.
ha pti stadIUm 8-9 s\Jrendl' til 20. maj- Nummcrrræ
paratet KVK 307 t"r illl\endl med 2.,11 pa <;tadium 5-0.
Il\ilkel "'\Jrer III l..'a. IO. maj
Tcrpal har rcduceret sIralængden med I alt IO cm og
har ikke p;\ .. lrkel karaktercn for leje....t:d, Bt::handlingen
har be\ Irkel ct "'lk~cn ud ... lag pa 2.4 hkg
("erone har Illrtlfon t"1l "'Iraforkortnmg pa 7 cm. der
Ikke har n ..... uherel Inogel 'llkkcrt merudbylte.
KVK .107 har haft den ..... agesle stråforkonende e\ Ilt",
kUli 5 cm. og der er Ikke 01'11. el Ilogel ..ikken uu\lag
for behandlingen.
I q for~og I cn lo-ang periode: har T crpdl \'i"'l dl'll
bcd~le t"\ ne Id al af\.UrlC ... trae!. og der er opn:\cl det
... 1<lr"'lt:: mcrudhyllC. For...ogenc fOrl"æltc~
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Tabel 15. Vækslregulerl1lg i vmterbyg (98)

K.... for 51rlbengde
kpæd cm hkg kC:nH:

5 forsøg 1980
L:behandlet 2 70 55.2
Terpal 2.0 I 2 60 lA
Cerone 1.0 I I 63 0.9
KVK 307 2,3 I 2 65 lA

LSD J.7

9 forsøg 1978·80
Ubehandlet 3 7l 57,6
Terpal, 2.0 l') 2 63 1.6
Cerone 1,0 I 2 65 J.2

·.25 J I 1979.

Vårbyg.

I v rbyg kan det I \-I"se situationer \ære onsk\ a:rdlgl at
I..unne \ækslregulere afgroden. og "ilden 1978 har der
\ærel udfon forsog med midlerne Terpal og Ccrolle
Ccrone har lIdIIgere \ærel afpr~l\et under naHle!
Ethrel480. 11980er der afprøvel elli) I produkl. KvK
307. !'erral er an\-elldl l stadIUm 7-8 med 1.5 I pr ha.
De andre år har dcr \.eret an\endl 2.0 l pr. ha Cerone
har \<I.:rel an\endl I ... tadium 8-10 med 1.0 I pr. ha
K VK 307 har \'ærel 'l.ll\-endl pJ el (ldlLgt Ild:"pulll..l.
nemlig .,Iadium 5-6. med 2.j I pr. ha. I label 26 brlllgc...
nogle af resultaterne af de, alt 31 for!>øg. der er udfurt I

J980. For de ikkC' ollltalte ...Of1er hell\ ises III tabel qq i
t'lbelbllaget.
I \Vcl;.lInb~g har der \:eret anlagl l alt 8 fONtg' 14HO
Behandlmgcll med l ('rpal har iHe haft mdn)del...e ra
h"'erl..t·'l I..aral..ler for k.leo;;æd eller "'Irålængden. og
hch.lIldhngen har iHe haft Illdnydcl ...e på udbyttel
Efter amendelse af Cerone e:r ... tr længden reduccrcI
med 6 cm. og der er opnåel en hdl bedre ... tra.... '}rl..e
Behandlmgen har gl ... el en slUer nedgang 1 udb~IICI ru
2.7 hl..g warende tl! 7 pct. nedgang. Samme cffel..' t::r
opn' el efter behandhng lJled præparalet K VK 307. 14
forwg i en tre-:1rig periode: l)oder på. al Wt:!am lUC
I ler al bh\e \æl..'trcgulerel med mIdlerne Terpal og
Ccrone
Vegabyg har i begge ar reageret med en Ilundrc ud
bYllencdgang for anvendelse af Terpal, og der er op
nået en mindre reduktion af stn't!ængden pll 4 cm.
Cerone har .. i~t samme !>tråforkortcnde c\ne. men
medført et merudb)'lIe på 2.-1 hkg I 1980 og I.J hl..g l 8
forM'g i 1979-80. K VK 307 har Ikke påvirket lejt...ætb
karakteren eller strået, og der er opn3el et ubelydeligt
udslag. Sorten Vega ser ud til at kunne tåle en væhlre
gulering.
Lofabyg ser også ud til al kunne \a:kstregulcrC\ Efter
30\endelse af Terpal er der opnilct 7 cm forkortcbe af
strået med en udbytteMigl1lng på I hkg. Cerone har
ligeledes afkortet sir el med 7 em. og der er opn. et en
Ilundre udbylte'Sliglllng.
rGula er der udfOr! 6 forsog i en Io-ång periode. og der
er opnået en redukllon på 12 cm \ed an\endel~ af
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Tobe126. J'wkslregulerlng i byg (99)

Ur. ror stdlænp
bqk~'-"" cm

1980 197ø.80 1980 1978-80 1m 1978-80

Welam ", \·Hs Sf, 14 f\ lifs 14 r...
Ubehandlet 6 5 n 77 39,9 45,6
Terpal 1.51 6 4 71 n 0.1 I.l
Cerone 1.0 I 4 3 66 69 2.7 2.0
KVK 307 2.3 l 6 65 2,3

LSD 2.3

Vega bf, l! f~ €J r~ 8 f~ 6 fs sr,
Ubehalldlet 6 5 69 74 47,8 47,S
TerplIl 1.5 l 6 5 65 70 0,6 0,3
Cerone 1.0 l 4 4 65 69 2,4 J.l
KVK 307 2,.11 6 67 1.8

LSD-

Lofa I f\ JO f~ I " IO f\ If, IO rs.
Ubehandlel 8 5 79 77 36.4 50,7
Terpal. 1.51 7 4 71 70 2.5 1.0
Cerone 1.0 I 5 ! 69 65 3.0 0.7
K\ K .107 !.3 I ~ 77 1,7

Gula 2. I ... bf, ~ (s. H, l fs bf,

Utx:halldJel 4 4 74 81 40.8 48,6
Terpal. 1.5 l 4 ! 66 69 0.6 0.2
Ceronc 1.0 l 3 61 66 0.0 5.2
KVK 307 2.31 4 73 0.9

Georgie 1 r~ 6 f... 2 f~. 6 f~ 2 f~. 6 r,
UbchaJldJcl 5 3 69 70 49,7 49,1
TerpaL 1.51 5 ! 65 63 0.8 0,4
Cerone 1.0 l 5 2 62 58 1.7 0.6
KVK .107 !.3 l 5 68 0.5

Tron 2. f~ H, 1 f~ H, l fs. 5 fs

Ubehandlet 5 3 73 n 49,6 51,0
Terpal. 1.51 j .1 68 67 2.6 1,4
Cerane 1.0 I 3 2 61 64 0.8 0.7
KVK 307 2.3 I 5 70 1,4

Terpal og 15 cm efler all\ endelse af Ccrone. Terpal har
ikke lJlt"dføn nogen udbYlIcstigning. h\'orimod der er
en udb) lIenedgang på over 5 hkg for anvendelse af
Ceronc. Gula må henregne.. lil de folsomme ...orler ved
brug af ....æk... lregulcTlngsmidler.
Georgiebyg har \'æret afprøvel l 6 forsøg over en
In:-ilrig penode. og der er opnAcl en all.:orllling af
:strået på 7-12 cm. nehalldlingen har ikke resulteret i
nogen udbyttesIlgnmg.
-, ronbyg har ....æret afpru.. el i en lO·ång periode 1 5
forsog. Behandlingen med T erpal har be\lr\.;ct en re·
dul..lion 1 slrfilængden p 5 cm. og der er opnåel en
udb) tle... tigning på lA hl..g. Efter anvendelse af Ccronc
er 'itralængden reduecn:t med Mcm med en Illlndre
udb~ Ilcnedgang til folge.



I .tn.·l~ 31 for..",!!: er del! hcd,te ... lr;t..,ljrkt· opnåcl efter
IX'handllng rJH:d CcroTlt'. Str:i~lyrkell er tUe forbedret
ve(l an\'cn<kl~t' af Terp;JI og 111lll1mcrpr:cparalet K VK
.'07

Trl' ar... for'I\!! \l-.er. al der t'r megd 'lUr ftlT'\kcl pa de
enkelte ~orh:l'" reaktion o\crfor de for...kclhge \ æk-'lre
gulering"lllidlcr I Ol,'re for...og er der komtatr:rd 'tor
,k,ldc\ Irklllllg ph "lfgrodclI, da den pa 'pmJlcll(.l'punk
11.'1 \i\f l under,kud lI1ed \<Jlldfor"Ylllng. En bHpJante
reagerer 111'jlleladendl' anderledl'l, p~ ct \a.'k"tregulc·
rende middd. n:lr plantcll Ilder af \;lIldmangel.
[n Ud\ldcI afprmJllng .Ir dr: for,kclhge 'arter bM
f(1rclagc, l de kommcnde ar. 1I1dcn dl.....c /lud ler lagl;"'<. I

amcmtd'e I \;Irbyg

I hH! er pil.ll1llct år prmcl rra:p;lr.LtCI Glh" 79-1. der
Irldcholdcr 1I11:0uichd Præp;:rratet angl\ c.. at .. klll1c
hall' el1 \:t,:blrl·guJen:lIlle dIer \,Ck't'llmlllcrclldl~

\ II klllllg P:I kCflll,"danncl,cn
I 1;lhel 27 hnn~e ... rl'..lIltaleflle ..lf L! ror"lg. In·or
pra:paralet Cl' udbragt med ht'nhold'\l' 0.5 og 0.3 J I
h)ggcn' ... ladtum 7 og In. Bl·handllllgt'1I har lUe 1lI0U
l'rl'l p.l JcJl·...cd ... k;Jraktcn:ll. og der er Ikke 0rnOlel
lltlgen lla:\lIc\.cnlrg 'traf\lrlwnnlng. Behandllngalw
llar heJ ler Ikkl' fl'''lIiteret I nogen lldh)ttl'~llg.tllll~.

hlr'llgenr fon";cltl"

Handelsnavn eller
FOfM'g$ nr.

Ccronc (Elhrc1 480) .
Cillu~ 79-1
CycoceJ ('.'(Ira
K VK 307
PI K -ChJonnequal
St3btlan ..
Terpal .
Tricorla (CCC-RU'.tica) .

Ukrudt.
En af foruch:ctnlllgcrnc ror cn god I""t er rClle Illarl..er.
og derfor er ukrlldr-.bl:kælllpchc I1IKlvClldig. Od er
\elkendt. al alk dyrkmng.,fornn'laltnlllgcr. ...om "'Ikrer
fil \ elud\ II.;Jet 'Ifgrode. \.'1llllldlg gor denne nedrc egnet
..om konkurrelll ul ukrudtel. Ukrudtet kan bekæmflC'
p5 ncre måder. men med nulIden\ dnfl'lform Cl' den
kenmke hc:ka:lIlpd ...r: hdt donllllerl'ndt'.
II\erl;ir fremkommer der præparater Dl'! I..an \'a:re
nye \lrhomme 'lOfTer cl1cr hlamhnger af tidligere
pm\'ede og mt're kendte nudler. Derll1 kommer. al et
ellkr:h åNo for"ng lUe gl"cr nogetlll"!ræUeltgl sikkert
brlk-dc af et pr;cparul'" \ ..crdl. fordi del elle af khma
ma....l,lgt Ikke medfører de ,amme fOf'ug..,betlllgehcr
,om det ande!. Det er derfor mxhendlgt lobende :tI
afpnH e de for..."ellJge lludlcrs efTckl ovcrfor ukrudtct.

[abd ]7. l 'æks,regulering I bY1: (/OO)

SIri-
Kar. for Ill:llgde
lejesæd om Itkg kerne

I] forwg 1980 HIt.. 1lI1'~ I~ f~

Uhc:h;lIldlcl 4 74 45,4

CilIu... 7')-1 0.3 l "I 7 4 7.\ 0.2
CilIus 7<)·1 Q,3 1"1 IO 4 7.\ O.J

LSD

5 jono8 1979

Ubch,lI1dlel J 79 43.7
Cilht<, 71·) 0.51\t. ~·9 ! 76 1.9
CdJu, 71·10.31 ...1 8·9 ! 78 O.R

LSD

Anvendte midler.
I af'lllltel om \ ;ck ... tregu!enng. t'f 0111(all Ill'rl' pri.Cp.lril
ler. (kr lIldg.:ir l <k forl,keJllgt' fnr...og"plalll'r I t<lhd 2x
t't" 1l1l(1kJ"lll' pbCl.'fd r .. It~lbl·li~k ordel1 med opIY~llII'g.

11m \111..,nmt .. lof

Virksomme Sloffer

cthcplHlll
mcnutdld
l'hloflllcquat -chlond
ch lormcquat -forhllldcl,e
ehlormeqllal-ch lurid
chlorlllt'qllJI-eh lond
ethepon Rleplqual·t·hlond
(,:11 IOflllequat -cl.lomJ

Ved omtalen af delte år.. for ...ng..n:sultatcr hen\ i..e.., i
,lort omfang td gcnncm~ll1"tal. "om i nogle lilfælde
dækker (lycr ix'tydcligc vanationer.

Flyvehavre og kvik.
Fly\ch'l\rc og k\lk er Io gra....lIkrlldt~planler. ,-;om har
bredl 'Ig på mange IJndbrug~arealer l de !>e1lt.'Slc ::'Ir
Fly\ cha\ re optræder mesl generende l vårsæd, og dell
sWrrt: udbredel'le ha~llger formentlig samIllen med del
cmidtge n~g..,æcbklftc. ,om prakli-.ere... pa TlIallge ejen·
domme.
K "Ik er langl det mesl udbredle græsukrudt I Dall
I11Mj., Den optr;l.'der i mange forskellige afgroder,
f.ck... I..mll. roer. kartoner og gr..t....markcr. ) alle afgm·
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Tabd 29. 8ekæmfWl\(' aff1.n'eho\'Tt~ i b....'K (/O/)

der !.;an dl.:ll va:rt' af afgorcnde belydning for udbyttet.
l flere af de gellllemfarte forsog med beb::mpebe af
\... \I\... t'r hostel mcrudby Her, som \1">Cf. at udb~ tlt:'1 \ ar
ncd....t1 med 1/3 eller merc.

Flyvehavre.
For~gcnc med bl.=!.;a:mpelse af n~ \eh,J\ re I bH. er
fort..al I IQ80. l tabel 29 brmges resultalerne af 6 f()f'oj;.
med J for... \...ellige midlcf. som alle er an\endt l bH. r'la
\-ækSht;ldium 5·6 og på np·eha\-n: i ...Iadium -4--5.

J jo"o. /980
Ubehandlel 24 161 41).5
Antt.'rgon JO 111 O .10 3.q
Roundup ~I I 26 4.3

8lonog 1975-76 og 1980

Cbchandlet .13 1-14 40.6
Anlerg,1lI1 JO 271 1 11 3.9
Rnundup ~I 2 21 1.7

Tabt.'! )(1 Kn'k forud for 1'lIIlerluw/(' (/02)

I tabel JO ,t'~ r~ultalerne af:; forsøg, h\·or In midler t:'r
udbragt forud for ...alllllg af \illlerh\ooe.

f/en' l'iJi.4.:tin· j1Yl'l4wmlmidler er Iii radighed. / byg er
del muhgl GI bekæmpe j1YI'ehavrell ejfekti~·t savel for
Wl/lIl1g .mm efter afgrodells fremspiril/g.
For alle jlYI'el/(Jvremidler gælder del. af en god effekl er
ajlul'lIgig af. Ol del rf'III!\prøjtelidspullkl ol'erholde<:, og
Ul en J..urrekl sprojft'f(,klllk ol/vende.<:.

Kvik i korn.

forsogt'ne med bcl...æmrel~e af !.; \11.;. er fortsal I 1980
e:fte:r en ræ\...!.;e forskelllgc forsog~plane:r. Der er prO\ct
midler udbragl på !.å\<e1 Mub l efterårcI 1979 som lidligt
fonir 1980. og enddig midler udbragt I den fremvol...
sede afgrode i for<;ommcren 1980.

A\enge og Barnon l'lu... er pro\et OH:'f fem år, og i
gCllllt'lIl ... nll af 41 for ..og \I'er begge nudler en god
efTe!.;, mod n~ \eha\ re. 273 O~ \eha\fcplanter pr. JO 1Il~

fl·dm:erl·... til henhold"" 16 og JO. Det <;\arer til en
cfTe!';t pOl q03J5 PI.:1 Det opmiede merudbytte er bc..!.;e
de:1l1 for bcgr:e pr;cparater

IlIox"l1. ,om deltog I N7q-forsogene med ct godt
r~ullal. hdf også deltaget i 1980. Dcs\ærre er midlet i
5 af de 6 fnr<;og udsprojtct scnt. al t'll meget rmge
efTe\..., er opnaet menor npeha\fen. J1loxan ~bl an
\ende\ I O~ \ehavrcn" "Iadium 2 for at gl\ e en tllfred,
...Iillellde eO'ekL og I dc 5 for.,og er oudlel udbragl
samtldit;1 med A\enge i OyvehaHcn<; <;tadium 4-5.
JIIO\an er endnu iUc mar!';edsfort.

11980 !.;o,tedc de markedsfoftc mIdler pr. ha: Avadex
BW ca. 225 kr.. de Io A\cnge-midler ca. 400 !.;r. og
Il:lrnon Pltl<; ca. 28) kr. Disse pri~er inkluderer ikke
mom, og udbringning<;omkostningcr.

A ~ad\'\ 11\\. <,(lffi an\ t'ndt'" I forbllldd\t' med !.;orneb
...alllng, hM deltagel I I af de 6 fONlg I 19~O. Her ble\
....a. 1600 n~\eha\ repl'lIl1er pr IO m~ rl'ducerel III ca
200, og l't pænl merudb) tle blev opn:lcl. Om pncpara·
tet er del nævnt, al de ()\erlt~\ende n)\cha\'replallter
\u!.;"ede frem ul fuld hOjde mod.-..at det. som blc\
ob<.ef\cre' efter A\enge

1422 30.9

". 3.q_.'
110 3.~

(223) (2.5)
LSD /.6

19 4<>.1
1 1,2

63~ 40.3
53 2.7
48 J.2

273 42.0
16 1.4
.10 0.6

Antal
np~haH~1 hlg

pr tO m- kem~

6.0 I
3.5 kg

2,) I

6.01
3.5 kg
3.01

6.01
.1.01

N j,mag /978·80
Ubehandlet
A\<cngt'
Avcngc Sil

4/ jorms /976·80
Ubehandlet
A\e:lIge
OarllCln Plu:;;

610nog /980
Lbehandlcl
A ~t'nge

A\cllge SI'
Barnon l'lu...
( • 5 r(\I'>j\g.

J lorsag /979

Ubeh'llIdlet
IIloxan

I gcnncm",llIt af de 6 forsog har der' æret t'1I Ille:get
beiYdelIg n~ \eh:l\fc~talld på Ikke mindre end 1422
planter pr. JO m~. Dc prm·ede midler har alle nedbragt
n1a:llf!:den arOy\<eha\ re betydeligt. Ot.,(ht dTe!.;1 \ I~er de
Io A, enge-midler. "'lill har le\llet godt 100 n)"\-eha\ re
planter. men, B;lrnulI Plu!. har le\ nel godt 200 pl:uucf.
Det opnaede merudb> Ilt' andrager 2-4 h!.;g kernl'
Den opnåede etTd'" er I are"" for"ng lUe helt 1':1 hOjde
med iJet. "om nudlcrne har vi"l i Ildligere ar. Del "bl
da og..a benl<cr\...e.., at det om fONIgene er næ\ III. al de
nptaltc n~\cha\replanterl Hd ud'lrækning h;Jr ' ..crct
,ma og "agl ud\I!';lede planter, som SlOd nL'<.Ic I
\x'\lilnden af !.;orn. Ar..agen hertil \...all formentl12 hen
fore-. III \ejret om!.;rll1g~ ..pmjletld... pun!.;tt'l. Il\~r del
\ar forholds'l" tllft, og hvor ml(jferne derfor Ikke
,ir!.;l:iJc dTe!';ti, l no!.;. Da der ... id..' i juni kom Iledbor.
\...unne Oere: af dl"..e 0Y' eha' replanler ....'elle Il) e ..!.;ud
(..Idl....!.;ud). "'lill er bk\et talt med. da efTe!';tcll "!.;ulle
\urdl'fC'> S:ldannc ... \age n~\eha\feplanterbærer !.;un
fil "erner og gor al"'a lUe -.amme: ... \...ade som fuldt
Ud\<l!';k>de piallIer. men da de "I ,l( Ilede i !.;ornbc,t:ln
den og, derfor er \<IIl .. l...ehge al an uge. er de nalurlig\!'
lHln"l...ede
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fabcl Jl. tj{('raf\hi'ka:mpe/~('af kril... Jor hYR

Itabd 32 se~ re~lI1tatcl af I for:'>ug med \O "IH-midler
(male1llhydra7id). Antergoll 30 ~r dct vi,.-lkendtt' rnid·
del. "(lill er anvcndt med dCll normiJlc do"el'ing. DLU
l\.HI 40 cr provet med ca. halvdelen af dCI! normale
MII-do~enng. og i ~It'det cr \llsat CF 125. ,,(lill ~klllle

virke aktl\erendc p.l MH-delcll.

Forsog lir. 37()fl'l

CbellHndlel 45 214 29.8
Roundllp 41 2 51 H
Anlergon .~O 271 2 120 8.9
DLu MH .0 IO II

2 75 7.'SCF 125 2 l

23 jur"'1;: /975-79

UbdWlldlct 20 60 33,0
Anlcrg(lll JO 27 l l l) 6.3
ROllmlup 41 2 12 5J)
Sluhhchandling S 13 •.0

Ih ~d~n cr ~:1et l b('g~ rldel ..cn :lf oktober 1979 eftcr byg.
D~ provede lIlidkr er udsproJtet p,' frclIlvobct kvik l

byg~lUbbcll ca. 14 dagc l~)r ~ål1ingcn. Arealet hal'
henliggel ~ncr "pwjtningclI. lil pl'ljlllng er fnrdagcl
umiddelbart for "allingen.
Begge pr.l.:panller har reduccret arllallcl af k....lkskud
va:~cnlligt ug har medfMt IIlcrudbyltcr p5 ca. 4 hkg
kerne. l firct!'> fM~ug har ROlllldup givet 1;'11 dTckt hdt
p:'\ lillje med Antagon .tO. Dette Cl' fur .. kclligt fra 5
for"og. der blev gcnnelllfm·t i 1975-76. hvor ROllndup
vi~le ~amme ('trek t som Antagon. mell hvnr dcr ikkl..'
blev hø~tellllcrlldhytlecfter dette pneparal. Af tabel
len" genncm\lllhrcsulttlter af 8 for ..og over tre ~r

frcmgår det da ()g~å. Ht ROlllldup ikke gi\er:'.<1 ~lort cl
IllcrudbYIIl' :'lom Anlergon 30.
Dc IO midkr pr<wcs yderligl·rl.' ct par ar.

I lahd 31 se.. re~llltatel af I fon,og med Ire for<,kdllgc
midler udbragt Olll eftcråret pt\ stub forud for vårbyg.
Alk midler Cl' m\sprojtet på f'rclIlvohct kvik. Inor
halmclI er fjernel :'>tmb d'tcr hø,,\. Sprojtningen er
gClIl1cmf\lft l oktober. og t1~r er gåel ca. en mallcd
rlll:J1~m ')pmjllllllg og vlllI,'rpl<\jlling.

K\ikllk~

pr ml
r"r hll~l

K\lk~l.ud

P' m'
efter hos! hkg kerne

Tub,,13/. t:j/erurI"bckæmpe/l'" af kw"/.. Jor byg

Forsog lir. 29013
Ubehandlet ~ l7S 19.2
Mck. ~tubbehandlll1g 7 105 6,2
Anlergoll JO 271 2 70 12.7
ROllndllp 41 20 14.2
Kvikfix )0 kg 3 54 15.0

4 for.HJg /979-t10

Ubehandlet IO 330 24.4
Anl<:rgoll JO 27 I 7 114 6.9
Roundup 41 J 59 6,9
KVI\..fix .'0 kg 4 94 8.4

Dell bed:.-le e1lekl o\erfor 1..\ lkkcn \"l~l,' R(llll1dup, "orn
nedbragte 178 k\'ik~klld pr. Ill~ lil 20 vcd optælltngcll
erlcr hyggen" h{\~\. K\ikfi.\ og Antcrgnll 30 IC\llcde
50-7(). men .. dl'n lllckani"kl' \I11bbehillldling n:l..... lcll

lkkl' h"r l'edlK'crCI llI'I::JlgdclI af k\ ik ..kud. Dc opn~edc

Ilh'rudh) l1er Cl' omlrenI cn~ for de tre for.. kell1ge k\ 11..
midler (lg hel)"(kligl ~torn.' ('mt det Illcfudbytle...(1111

dCII nll'kalll .. kl' "lllobehandllllg har gi\~l.

1 genllclll..llit af 4 for ..og ll\Cr lO ~r har Roundllp \1"1
dcn bedste dkkt mod bikkcl1. men" de to o\ngc
pril.:paratcr har ligget nogenlunde p.) linjl'. 1 Ul'.' npll;i
edc IIlcrudbyuer er der ('Il tellden~ lil. .11 K \'iklix gi\ er
Cl lidI ~wrre mCl'udbyuc l'nd Rounclup og Antcrgon.
K \"ikli.'( mdd10ldcr lre fOI'!-kdlige ~lap k~ ikmiddd 
MH. d"lapol1 og TCA - ~anlllH':1l med 2.4-0. Mldlel
vber iIHCre~S<lnlt" rC~lI1ta(er og yderligere afpro\"lling
bor .. kl'. K\"ikfix ~r ikke lllarkcd<;fort CIH.lnu.

7abel 3J. ForuniJeJ..wlllpefl·(, af kl'ik [Ol' byJ.:

Kvikskud
P" m'

efter ho.., hl.g l.('rnc

K,ikaks
pr. ml

ror h"~t

Dct opll.h:de rCMlltat af blandingen er illlcrc~:-al1l. og
yderligere afpwvTlillg bor ske. Del' Cl' ikke nogcn slk~er

for~kcl i de opn~cde merudbyllcr.
Af labellen fremgår og~å rC~lIllaternc af 23 fOI'~~'g OVCf

fem år. I genllemsnit af disse forsøg har A 11 l ergoll 3U
og Roulldup reduceret mængdcll af kvik en~artet og
gi\ct Ollllrenl samlllC lllerudbyllt' for behandlingcn.
Tlcgge midler har \it'ret l11cre etrektlve og gi\el ('I

storre merudbytte t'lld stubhchanc1lingen.

Forw,!!, /11'. 66086
Cbcl1alHl1ct tl 184 27.~

Al1tergol1 30 .15 l O 07 '1.8
ROLllldup 5 l O 70 '1.7
Gralllo.\OllC ol tl 204 1.7

5 jur.H',!!, 1978-80

C~llarJ(lJ,,:t Il 167 28.0
AllIergon JO .~) I 2 82 5.6
RI)lIlldllP ; l 2 42 5.2
Grarn(l\Ul1l' ol 4 175 0.7

"l

na{' muller er l'<4egn"de ril bckæmpelw al kWk i
{'fluuret forutJ for l'arsæd. Di! k/!mi.~k(! midter har
Keltllcl1/ flere (1'5 forsog \';S{ .Hg (lI \'ære effck/iI'c mod
krikk('1I og samlid(f!, al gh'l! el\l{1rl'e merudbYll(, enu ('/I

m('k(llli~k jordb('lwlU/ting.

TlI Ilder opstar dcr behov for al kUI1Ilt: bcb,:mpc
Iremgm{'l hik r[omrer forud for S~llillg ar ....:Irs.:\,.-xl. I
1980 l'r g~llnclllf(.\r( ct enkelt for~og med delle ~porg~·

mål. og rl':::.IlltJtct ..es l tabt:! .13. Fursøget er ~projld

"id'>l i aprtl. og ~ållillg er gennemfurt ca. ti dage ~eTlcrt.'.

K\il.~kud

pr m~

ener hOSl hkg kern ...

KVIkaks
pr. m~

rllT høsl



K \ I~ hllr bred1 ~ig på
nMfljtc arcaler !lcnncm
d.. ,cn~"'IC år FO"'''8
har \ I~l. at en kCIl1I,k
t'll'~æmrche ~r fuldt sli
ctr<'klll ,om <,II m{'kll~

Imk hl:kæmpd!>C, og
d~'ll er dt"'udcn mmdre
l.fllicng1g af \ t'Jrforhol
d('uc

) l"'l aIJllrd('I('rfladcn dæHe! af ~ql.. \<,d Ilptagmnl;t
( ) 5 fONlf!,

Tabel J.f. K\'ik i bederoer (103)

KVIkskud Pet.
pr. m2 dækn. \-.

efter spr. Opl. l )

6.1 493 369
65 JO 15

(61) (25) (22)
68 85 59
66 16 17

LSD 55 38

100) Udbytte hL.g
rocpl. v. pr. ha

OPI rod IOp

6R
55

(60)
7

]J

6U
10.0 kg .17
10.0 l (26)
15 kg 20
4.0 kg .10

6jonog 19/W

Ubehandlet
:"aTA l
Tt"{.·eal l
Penin 2
Ba,fapoll 2

I det gennemforlt: forf,og har der været en betydelig
mængde kvik. Ved optælling efler byggens hm,t \ar der
i ubehandlet 184 kvikskud pr. ml, som Antcrgon JO og
Roundup redul:cre-de til ca. 70. Bekæmpelsen har
medført el meget betydeligt rnerudbytle. Gramoxonc
har derimod Ikke reduceret mængden af k\ ik..,kud. og
der er heller ikke opnået noget mCfudbytle.
I gennemsnit af S forsøg over tre år - alle- med behand
ling forud for byg - har Antergon JO og Roundup
reduceret hik mængden betydeligt og medforl mt:rud
byller på ca. S hkg kerne. GrarnO,\one har ikke reduce
ret k\ikmængden og derfor heller ikke medfort noget
merudbytte. Del !'>kal bemærkes. at de anvendte dose
ringer har været højere end det. midlerne normalt
anvendes med ved efterårssprøjtIling I stub.
Meloden bør prøves yderligere t"l par år.

Resultaterne tibner visse muligheder for af afhjælpe en
flodsituation. lu'or hikbekæmpelw!II ikke er gel/1u'm
fort i ejrer6ref. og In'or arealet har ligget uplojet til
jorårer. Det er en forud.\·æfni/lg for al opno e/feÅI med
midlerne. al der er væksf i hiÅken. for sprøjtning
gennemfores. Der kan betyde. ul salliflg af \'arsæd
eW.'flfuelt må Ild.Hf.'ues for ar af\'('/Ife d/\':!ie bCfiu,:clser.

Kvik i bederoer.

Bekæmpelse af kvik i bederoer er ct meg.et aktuel!
problem. De tre <;enc'le år t:r der <:jet mange arealer.
h\'or k\ i~ \'ur til stor gene for roerne.
I label 34 ses re~ultuterne af 6 for<;øg, tI' ar IO 11l1dler af
TeA-type er \ldbmgt i det tidlige forår. Disse lllldler er
~!llmelllignel med to midler. som er ud:-.pmjtet p~

kvik. efler al både kvik og roer \ar spiret frem

NaiA og Teceal er udbragt i begyndelsen af april. og
roes!ll1lng er skel ca. 1. maj. Teccal er el nydende
præparal med indhold af \'irboml stofomtrent som de
kendte TeA-præparater. Effekten i årets forsøg er da
og!'>1i llæsten ens for de IO midler. NllTA og Teeeal har
kun reduceret bestanden af kvik I bc~kedent omfang.
Il\"tlkct formentligt kan henføres III, at der var ret tort I

foråret 1980. Under sådanne betingelser \'ides del fra
tidligere !Ir, at TCA~ll1idler har en begrænsel effekt
Trod~ den ringc effekt har midlerne medført el merud
bytte på ca. 5 pet.
fer\in er anvendt med 2 gange 1.5 kg udsprøjtet p~

frenwokset kvik. Første sprojtlling er udført, da kvik·
ken stod med 3-4 blade. og anden sprøjtning på kvik·
genv.tks( af samme .~lor(eJs('. FCfvin-behandlingcn vi·
:.Ie den bedsle cffekt mod kvikken og gav også det
størMe merudbyttc på ca. IS pc!. Kun delle udslag ef,
som LSD-værdien vi\cr. f,ikkert.



ICT\III har abnl"I1~l'

mul1llhl''(kr for hd••cm
~h.. ilt gr,ew:r- md
1."11. l frC:lIl\nl.\C'dt'
tOl.llllhl'l<k'dc afl:l\ldc:r
LI 'lt\rl forsag....uhc:jdc
~t'nnt'mf0r("i l man,!!.'
lande: I'J blllt"dt't 'ludc
r...... f-c:nm", elTC'1.1 mod
~r:"...ul.rudt J \lIIlcr,ul..
I..ermcr l Syd..pal1ll'l1 l

februar IQllO

lJa.,faron - Cl dalapon-Iluddd - cr pnl\CI pil detlt:
l id.,punkt for forMe gang og mcd et lntcre<;salll r~sullal

til følge. Der er :-.pmjlel med 2 gange 4 ~g pr. ha. og
førsle ...pmjllllllg er genncmfcrt pti ~\'i~ lIIed .'-4 blade.
Anden ...pmjllling er gentlcmfN! 1·3 uger 'ienere. I
åreh for..og er der cn bedre eOl:kt af denne bchandlJllg
end efler behandlingeJl llleJ N,irA for ~ilning. Til trod ..
for den bedre eOckll::1' der dog klln opn!'icl et beskedent
merudbytte f()f behandlingen med Ba<;fapon.
Alle midh:r bor pnHc,> yderligere.

I taxi 35 ..".... re~ultaternc af 3 forsog I ftxlerrocr og 2
for~og i fabnk .. rocr l 19MU.

I di ..~e for ug er ren ilt pnn cl pI\ for... kcJlig måde og
ydermere ammcnligncl med Cl nummcrpræparal. 1'11
009, der vl~cr en tds\arcnde elTekl mod græsser.
pervin er I denne fors"gs~cne prøvet del~ med 2 gange
1.5 kg og dcb blandet med 3.0 Iaf Cl] p<:tlt:lrering~()lic

Schcring 11 E· (1.\ ...... al der er libat 1,0 pet. olie. da
midlerne er udbragt 1 300 I vand. Vcd blandmg med

t-en lU lUl\Cmll mild

cndngt' ~r."':'i...tr l hcde
r{l('r Spn'Jtning gcn
l1ernfllrc:,. n!tr II;.r.t:"'>"4'rl1c
Sldr med _l blade \ft'<J
1.\11.. 1.3n dt't \:.:rt' n,~

\t"lIdlgt .tI gC:lllalIC'
sprøJtmngen ea I må
ned '>Cnt'n, ~frt'mt n}
\æl.,' fra I..\II.I..C:II' ud
lNlc:'rc \ I\(:r .. ig. inden
ar~nltien luHer

9.1



'luhel 36. Bek(('mpe/~'e af kvik jor bederoer.

Arn'endelse a/ FeTVin åbner nye muligheder for at
bekæmpe kl'ik i frem~'Oksede bederoer. Sprojtflillg bor
gennem/ares po kvik med 3-4 blade og gentages, sb
/rena belIOver opstår i form af nyvækst fra kvikkens
udlobere. nlsætning aJScherilfg Il E kan anbe/olesjor
ar JO en hurtigere og mere sikker effekt.

Dc prmt'de ...proJtninger har reduceret hikmængden
nogenlunde lige megee og de opnåede merudbYlIer er
mere be<ikcdne end i foderroer men andrager dog ca. 10
pet. mcrudhytlt: i sukker.
En enkelt ..projming n1t:d Fervin h"r i di ......e 2 for..og
gIvet en så god erTekt. at yderligere forl'log bor belyse,
om en sprøjtning - rigtigt placeret - c-refTektiv nok mod
kvikken.
I forsog nr. 70109 i/abriksroer Cl' pnwet IO sprøjtnin
ger mod kvik mcd Ft:f\·ill. NP 55 og PP 009. Alle
behandlinger har virket omtrent ens. idel kvikmæng.
den er rcducerel væsen111gt, og der er høstel er mcrud·
bytte p& ca. 5 pt:1. ~ukker.

I rorsøg nr. 42162 er rocr ~ået efter maJs. Majsen var
meget stærk l forurenet af kvik, og der hlev gennemført
en sprøjtning i majsMubbcn med ROllndup og Anter·
gon 30 i begyndelsen af november 1979. l forsøget er
dcr opnået en god bekæmpelse af hikken. roeantallel
blcv ogct mc:."d ca. 20.()()() pr. ha. og rocudbyllet er mere
end fordoblel.
[ for<;og nr. 29014 er ollHalt cn opla:lllng l et rOr'i(.)g.
hvor bedcroer a "aet efter græ:-. I hegyndelsen af
oktober 1479 ble\ gra::-.arealel sproJlct med Roundllp,
og der er foretaget optælling af kVik og roeplanta i
1980. Og'iå i dt:tte forsøg er der noteret en god eO·ckt på
kvik, og be'-landcJl af roer blev fomgcl. I dette forsøg er
ikke målt udbyIle.

1000
roeplllnler

forAr v. oplag.

KVlk!.kud Kar. for
pr m! kvik v.
fon1r oplag I)

Tabel 35. Kl';!.. ; bt>deroer (/04).

Kvikskud 1000 Udbytte og
pr. m~ roepl. merudbYIIC:

Foderroer
eftcr \', OP'" v. or- hkg pr. ha
spr. lag. lag. md 10P

3 fo'Sag 1980

Ubehandlet - 452 4J 320 321
Fervin 2·1.5kg 30 54 149 149
FervIn + 2 . 1.0 kg +

26 SJ 162 127
Schcring I J E J.O I
PP 009 + I 4.0 I

25 52 1.16 125
Li~~urol O.llk

8 forsag 1979

Ubehandlet 120 - 47 385 348
Fervill I .1.0 kg 40 - 51 105 80
Fervin 2 J.5 kg J2 - 52 139 104
Fervin 2.0 kg og 34 S I 128 92

1.0 kg

13 fMsag 1978-79

Uht::handlet 256 - 48 323 299
Fervin 1 3.0 kg U2 SJ 1.15 83

wk·
Fabriksroer «Id k"

2 jur.w'8 1980
Ubehandlet - 179 64 400 63.7
Fervin 2 1.5 kg 19 64 42 6.7
Fen'in t 2· 1.0 kg +

9 67 44 8.1Sl:hcring 11 E J,O I
pp 009 ~ I 4.0 I

12 64 21 4.8
Lissapol 0.1 %-
FervlIl I 1.5 kg II 65 29 lA

1979-80 .~ fs. 2 f~ ~ r... ~ r... 4 f...

Ubehandlet 138 179 SS 344 57.3
f-crvin 2 1.5 kg 7 19 58 52 9.9

Tabel 36 viser gennemsnllstal fra de 2 forsøg for
antallet af kvikskud. karakter ror kvik ved optagning
og amallet afrocplantcr. dd~ i foråret 19l:l0 og dels ved
optagning.

denne olie er Fervinmængden reduceret lil 2 gange LO
kg. I årets forsog ('r der opnået en lidt bedre eITekt af
Fervin mod kvik \'ed al tilsætte Schcnng 11 E. og
mcrudb)ttC'1 er samtidig <'get elI smule efter denne
behandling i forhold til Fervin alene. Der er opn:'icl ca.
10.000 nere ruer pr. ha ved optagning og et merudbytte
på 40·50 pet. håde i rod og lap.
PI' 009 er pro\el med ·1-,0 I pr. ha. ,,",fidlcl er tilsat 0.1
pet. Lissapol. og der er kun .. projlet en gang. Midlel
har givet en el)'ekt overfor hik og antal roer på linje
med Fervin 1- olie. men mcrudbyttet har ikke været af
helt ...amme ~t()rrelse. Re<,u!talel er Interessant. og
midlel bor pnl' l" yderligere.

2 optællinger /980

Ubehandlet
Roundup 4.0 l
KOllndup 6.0 l
Alllergon JO~)30.0 1

1)10 lo.\ilo.lulx-h.. O
~) 1 for~o!!

186 IO
IO .1
7 2

40 4

Il1gCIl kvIk

66
68
71
70

51
59
67
60

I dl' 2 forM)g I fahribrot:r er provet de ...amme behand·
linger som I foderrocr 1'I<llIlt en behandling med en
enkelt ~proJtnil1g med 1.5 kg Fen in. Delle forsog... letl
l'r bchandlt'l (:a. 14 dage ..enere end den forste sprojl·
lllllg med fer' In I de 10 for...og.. led. 11\ Ol' Fer\ in
bdwlllllingcll hk, genlagd

I forbintld~e med omlægning af gra!.\· diskuteres del.
dels hvordan og hvomi\r nyl græs skal S;IS og del~. om
det er hcnslgl';l1læ~sigt p~ hikryldtc arealer at gen·
nem fore en sprojtning med ROUlldup med henblik på
al af... \ ide den gamle afgrooe og samtidig f3 en bekæm
pcl ..c af kvikkell.

94



K\ik~kud pr m~

efler frem-
'plrmg eftcr slæt

Forwg lir. 60103 og 60104

UhdwlIdkt 62 <)J 4 6
Roundup 4.0 l 4 .1 6 q

RoulIJup 6.0 l .1 1 6 q

·1 Il) III~ell ,~,llk d rnan~1 pblll<·r. O JIll' pl,lllle!' \I<ld,'

I tahel .17 <;c~ re... ull;llel"llt: af ell optælling l 2 forsog
sellllcmf'.lrt forud for salling af gra:~, I for'iog 11r. 60103
er det nye gra;s ... iiel ~lds{ l maj. efter al ROUlldllp<,prøjt
ning er gennemfNt tre uger lidhgere. I fon.og nr.
60104 Cl' græs"!.?l ...tld :-.il!:-,t i Juli, efter al ... prujtning er
gennemført :-'ltbt j maj. I begge tilfælde er del tt areal
med varigt gr:c:-., som er omlagt lil nyt græs. Den
gell11elnfone jordbehanJling Cl' IO gange fr:l'sning og
tromling for ~allll1g og tromling Igen eftt::r ...:ining. Af
opla:.'lllllgcn frcl1Igar det, at k\ Ikbe~landeller rl'duceret
\æ~elltligl. Karakh.:rcl1 for gra:...udl:cggcI VI"'Cr. at bc+
slamlell er forbedret i forl!llld til ubehandlet. I dis<;e 2
for ...tlg har det I~~l' va;:ret lltlgen fordel ,lt henyllc 6 l
ROlllldllP I ... teJel for ~ I. Problcm<;IIJlingen hm b<:ly~e~

ved yderligere 0r1il.::llrnger over nae ar.

Det lorre vcojr I ..llllningen afmaj. h\nr hovedparten af
sprojtningerne ble\ genllt'lllrorr. ga\' \i.., ...c problemer
for flere ar dc provede midler. l'\avnllg dl' rlalllCr. ...om
er forsynet IllcJ vokslag. f.cb. gul ObC\1je. blev be
kxmpet diirligerc end normalt. Natldrmt omkring 22
Illaj gav l nere Illfælde anleuning Id wldlllllg t::fler
~pmjlningcn

rlcre kon<;uk'nler har hem:crkcf om de !!t::l1IIClllrMte
for ...og. al dl' o\crlcvendc ukrudtsplanter oC1e lkh'
ud\'i~lt::dc ,ig normalt. De forblev hdl til IW'i1 smi1 og
'l\ age og fi~ derfor mgt:n ...a:r1ig bcfydlllllg.
Rcgn fra rnctlio juni medfortC' nere steder frcm"ptrlng
af nyl ukrudt i de srrojtecte pareeller.
Af de her llæ\lHe årsager er der i dl' gl'JlIlem['ill'te
for~øg I flere \llra;:IJt: opnået Cll dårligere etTe~1. eml (It'
,amme midler har vi"l i lidIigere ar.. for...ug.
Trod~ dcn ofle s\age en-c!..t cr der opllået betyddIge
mcrudbyfter. d.v.~.. at ul..rudlc1 i 1980 var af slor
belydning ror uJbytlcniveaucl.

Gul okseøje.
På ell dd jorder er gul obc(lje en generendc ukrudl<'
plan Ic. <;Oln clel er nødvendigl at beka:rnpe med ~pcCI·

dIe midler. I tabel 38 <;e~ re.. ultalerne af :Iret ... for",'g.

'/~iI)d 18, G,iI oks{'()je i \'(Jr.\ll'd (105)

6 jiJr.l'Og /9/10

a. Ubehandlel 67 [4~ 31,4
h. r,meron 50 \Iv' P .1.0 k~ [1 28 1.7
c. Ila...agran .\H:PA 4.0 [ 26 54 2.0
d. BrOllllJ1al ~(X) LO[ ['I J7 1.2
l'. Faneron Spt.'<:ial 2.0 [ 7 [5 2.7
f. Dino..eh. 4R"'!(' 1.5 l [1 .' [ I.~

LSD -

I () rONlg har <kr I gennelmnll været 1~9 ukrlldtsplan
lcr pr. m~. og heraf var de 67 gul okse"je. Ued..,t en'l'k1
er opnåct nll'd Faneron Spccial. <;om har Ievncl 7 gul
Ok'e(IJc og gn el cl mcrlldbYllc på 1. 7 h~g ~l'rtIe, Delle
middel. "om ClIdlW Ikke ('r ll1ar~ed...f'lrt. er pnwet for
f{)r:-.te år. og rc... ultatet er llllere...~anL hvorfor 111ldlet
lwr prove'i yderllgl·re.
for år tilbage blev Dino'icb-rnidlcr pnlVl'1 til delle
formål. og spmjtrling med dl'nne t~ pc middel har en
bl,tyddig udhredcl ...c rå grund "f lllidh:fl1c", hilltge pri...
I delte ar... for:-,(lg er medtaget el 48 rd. Dino"'eh+

38.3
2.4
1.6
().~

121
IO
26
11

Antal
Arnal gul ukrudt.,·
okstoJc planter hkg
pr m: lait pr m2 kcrne

57
),0 I..~ ..j.

4.0 [ 1.1
I.SD 16

lS/imoS /977- 8V
a. Uhehamlk'l
b. f:\nCTOll 50 \\'P
l:. Ila...agran {",ICPA

ROllmlllr 4.0 [ pr. ha ca 550 kr
Antergon .10 27,0 l ~85 ~r

Fervin 2 [.5 kg 1080 kr
Fer\ III

1
[.0 kg

840 kr
Sehering l I E 3.0 I
Ha:-.faron 1 ' 4.0 kg I35 ~r

Na'IA [0.0 kg 150 ~r

Granll);Hllle 6.0 [ ~20 kr

Ukrudt i vårsæd.
Del :-.tore areal. da dyrkes med byg. bevir~er. ,II der
Illarkcd ... f(lrc<; mange handel"pr;qlHrater. og da er i
1980 gt'nncmf('n l't ... ton anlal ror:-.og med ukrudbbe
kæmpel ..e i dir:.a:d.
De ne'll' af de pm\ede midler er udsprojll'l på ahnin
deligl .. pn1jlctidsPllllkl. d.v.:.. p~ byg I stadiullI J-4efler
Fecke'i-Large "kaia (vist i fOl'aIl .. I.\endc al\"it om !)yg
domme og ~kadcd>r). En delmiJlI:r er dog lld'projtel i
<;tadlUIll 1-2. d.\.<'. I u~rudlt:ls kimblad"ladilllll. Under
de enkelte tabel!l:r med re"u1tater er derfor .Illf{)rl. pil
hvilket tid:-.pu"kt de forskellige midler er uJbragt.
Elfektcll af de gcnncmrørte behandlinger er \ linieret
ca. J uger efter ..,prøjlllingell. Der er optalt "IHal
ukrudlsplanter pr. 1lI~ og dTe~lell merfor dl' vtgtlg"le
ukrlldt'i<trter t::r 1I01l:reL

Kcmikaliepri ..e11 ['nr dc pf()\ll'de behandlinger (kun
1l1ar~eJsfurtc midh.:r) belob "lg J 1980 lil:

Til dl' 11.C\llle pn'l'r ..,~al I,cgge... 11l0m, og. uJhrillg
1ll ng...nrll~( 1:-.111 Inger



Tabl,j J9. Ovrnigl (lI'er midler ril beÅæmpelse a/gul okseojl' f \'llnæd

Antal u~rudls' Anlallul
I>osering Antal OS pl. 181t pr, ml ~Je pr. m2 Udb. og merudb. Krnllkahe·
kg/l pr. """te Antal

Ub<h I Ikh Ub<h I Ikh
hkg kerne pns 1980

Prærara1 h. (olWg."-r fOfSOg pr. ha b. pr, ha

I Fant:ron SO WP . 3.0 7 80 88 138 14 60 4 -10.3 1.8 380

2 Ba-.agran OP 4.0 S-79 61 139 2 62 17 41.8 2.0 144

3 Ua303gran MCPA 4.0 4-80 28 121 26 S7 13 38.3 1.6 144

4. "TOmmai 400 2.0 3-80 33 IS9 36 67 17 4S.1 1.6 210

S. Lontrd OP . . 3,0 4-79 3S 119 27 S8 22 36.9 0.9 8S
6. Shcl1 Certrol Ox 2.0 3-76 S9 148 19 6.' IO 41,2 0.2 210

mlddcl. og effeklen Hi på linje med det. som ble\ opn' Cl
med Faneron SO WP \cl i effekt som i mt:rudb)'lte.
B~gran MCPA har i året .... forsog levnet 26 gul
okSl."Ojc og 54 ul..rudtsplantcr i alt. Trods denne nngc
efiekl er der opnat:t et merudbylle på 2 hkg I..eme.
Afpru\nmgen af Basagran MCPA afsluttes med delte
årllo rC\ultater. I gennemsnit af28 forsog o\'cr firc år har
nudlet Ikke bekæmpel gul okscoJc lloå godl som Fane
røn 50 WI'. Som LSD-\'ærdien .,.iser. ('r der do,g lUe en
sikker fon.I..e11 effekl mellem de to midler. den mod er
der nclOp en 'IHer forskel i dCI opnåede merudbytte.

Tahel 39 \ilser en oVCNgt over midjer til bckæmpehe af
gul obt:"je.
Over'liglen gl\ er oplY'inmg om mIdlernes do~enng.

dere'l effekt og dd opnåede merudbytte for bt:handlln
gt:ll. Desuden er anfnrt kemlkalteprisen for bchandllllg
af I ha beregnet pil. ba'>i<' af 19S0-priser. De anfor!c
pn!tCr ornfaller il..ke moms og udbnngning:o.omh.o<,tlllll·
ger. Kun de midler....om venles milrkcdsfor! I I<)~I er
medtagel.
I o\Cr<,lglen er opf\)r! de midler. "'0111 er PW\ct "IdelI
1974. og <'001 har dellaget I to d/er flere or~!ONlg. Ved
\ urdcnng af de anførte lal bør man være oplllærk~om

p , Inor mange for'mg og for<,ogsår de enkelte nudler
har deltaget I
Det ..kai bemærkt...... at resuhatcrne for de enkelte
præparater slammcr fra forsogsserier. der er udført
under for'ikellige bellngcl~r. De enkelte præparaters
effekt og merudb)'uer kan alt!Ji iÅÅe umiddelbart sam
menllgncs efter ~mmenstillingel1 loversiglen

On'r en brrækÅe.f forsøg skil/er Faneron JO WP ng ud
med den bed51e ege!.l mod gul okseøje. De (",rige
nlldler har leWlel J-J gange så mange gul ohcoje. De
opniiede merudbyua har for de flesle midler rærl.'f 1·1
hkg Åerne.
Mod gul okseøjejindes flere præparaler. som/orener en
god effeÅr med en betydelig skomomhed ol'er/or a/gro
den.

Hanekro og krumhals.
I 4 forsogsplaner er provel forskellige nyere Olldlt:r
mod hanekro og krumhals. I alle planer sammenhgnes
midlerne med el almindeligt dicamba+MCPA·præ
parat. ldt't denne præparall)'pe Igennem mange ån;

forsog har \'1st sig \c1egnel lil bekæmpelse af netop
di\<;,( IO ukrudtsplanter.
I tabel 40 \es resultaterne af II forsog. hvor der I den
ubehandlede del har \æret 122 ul..rudlsplamer pr. ml i
ah. heraf har 32 \;:eret hanekro og krumhals.
Alle præpararer har gl\el en god bekæmpelse af
ukrudlct. DM 68 har givct en lidi bedre effekt end de
o\rige mod hanekro og krumhals. Der er opnået et
merudb) Ite på godl 4 hkg kerne efter alle de provede
mIdler.
Aetnl 4 og Dantnl lI1dcholder begge ioxyml og bro
moxynll sammen mt.'d IO ryper hormonmiddel. Dc lo
midler er prøvet gennem tre år og visle helt sanlIne
effekt og gav ~all1me merudbytte \om Herba-Banvel-M
7S0.
Fenox S og AClril 4 er provet gennem fire år. og
afpnwningen slutter med dcue års resultater. I gen-

Job'" 40. J1olle!.ro og krumhals i I'arsæd (J06)

Anc/d Antal
hanekro og ukrudl~

krumhals pI. iah hkg
pr. ml pr. m' k~me

IJ /orsog /980

a. Lbchandlet 32 122 32.6
b. Herba-Ban\e1-M 750 1.3 kg 4 20 45
c. Fellox S S.O 1 J 8 4.1
d. AClnl 4 3.01 7 16 4.1
c. Dantnl 3.0 I S 17 4.3
r. DM 68 S.O I I 12 4.0

LSD I.J

12 formg 1978-80

a_ Ubehandlet 31 100 35.3
b. Herba-OaO\d-~t 750 1.3 h 3 12 4.3
d_ Actnl 4 3.0 I 4 10 4.3
t:.D.mtnl J.O I 4 10 4,6

35/0"08 /977-80
3_ Lbchandlel 47 124 36.7
b. Hcrba-naO\e1-~t 750 1.3 kg S 18 4.7
c. }-eno.1 S S.O I S IS 4.4
d. AClril 4 3,0 I 8 18 4,7

LSD /2 65 /.0

lt.'d h-("rr l 'I 24



Talw!41. /lal/d. ro og J.rullllw/.\ i mr,\ll'ti (107)

llclll ... llll af 35 fur...øg O\l,.'r fire år har de IOlllldler \ j ..l en
eITc~1 mod handro og I..rumhal" OIntrclII '-<lm llamel
midlet. og de opnacdc merudh~ Iler er ligeledes af
sammc ... lnrreJ...c. Som LSD-\ærdlel1 '..-.er. er der l~~e

nogen ~IUer fo~~el mellem de tre: 1111{Iler
Resultaterne af 2 fur...ug, nr. 39(X)7 og nr 66081, hvor
halle~m Ikke: forekom I ukrudl"be\tunden, er lUe
medtagel I genncmsnllliresu!lalerne I del cne af di ......e
for'ii(lg tx..... lOO ukruJtet ;lI' "'ledmodcr ug gul ok'iiooJc,
som de: pru\edc: tIlIdier har \1"'1 en ml'gl't ... \ag en-ekt
o\erfor

Anlal
hanekro og
krum hil Il.

pr m~

-----------'-

Anlal
ukrudl5-
pi iall hkg
pr, m~ ktrnt

ilr har Bw"agr'lll UP le' Ilel ":<1 I re gang!," ...ii mange
haneKro-krumhal ... som Dic(1-llan',:d-\1 75, Alhge\d
har maudh) Ilet \ærel af ~ammc ~lorn~l<..e for dl.' 1(1
Illldler. og "'(Im L~D-\ærdlcn \ l"'cr. er det da og...a "un 1
dTc"t o\crfor hanekro-"rumhal.... al der er en "'I\...\...cr
fors"el på de tn præparaler
I fo,",ug lir. 6OOS8 forekom Il..l..l' hallcl..ro. og rc: ... u!I'I1CI
affor"'ugcl mdgår l"ke l gt:l1llt:m... IHI ...I:.tIlc:nc. UI-rudl"'
tx....landen be"'lod me"l af ager".ll. "'om er lx'I-,J.:IllI~1

udmærl..et ,If de rum ede nll{lIcr, og merudb) Het all
dmg. l-J hl..g kerne.

Tabl'! 42. I/aflekro og krumho!5 i l'(lr5({'d (/08)

Anlal Antal
hund(ro og ukrudls
krumhals pI. lait hkg

pr m2 pr. m2 ktrnt

J font'}: 19tW 8/0fWg 1980
a. Ubehandlcl RJ 144 38.6 a. Ul1ehandlcl 58 116 29.3
b. IJh.'o-Bal\\e1- \1 75 1..1 kg 5 10 b.2 b DLG DlCamba-MCPA 1..1 kg IJ 19 5.7,. El 55C)1 5.0 kg 6 IO U C PLK·Corno~ 4.0 I 12 lJ 5.1
d. n.I .....gr,1I1 Dl' 4.0 l n 29 J.5 d EK 480 2.01 6 12 6.6
e. "'AU 2t'iO 5.0 l IO l J 5.7 c EK 179 .1.0 l R 17 6.6
r F;.tllt'fOllCOlllhI500FW 1.25 I 12 17 4.0 f. B,,~..gran f\ICI-'A 4.0 I 32 J7 5,7

LSD 2.4
II jt/n"g 1978---80 13 [ono"! /971i--JW
a. L'hchandlcl 65 I3l 36.3
b Dll'o-lklll\l'j-f..l 75 1..1 kg 9 18 4.7 " Lbchandlet 57 L!4 33.4

b DLG Dll'alllha-\1CPA I ..' I..g 9 15 5._'r ...."nernnCombI500FW 1.151°) 7 15 2.Q
0) l 1'''1l 1.0 I c CK 179 .1.0 I R 1'1 b,l

32 jiJn"f: 1977--!iO JO limol! 11i77 !IO

a. Ulx'hamllcl ol 114 36.7 " Uhchamllcl oR 162 37.1
b. Dll'o-llanvel-\'1 75 1.3 kg 8 15 J.C) b. Dll'o-Ball\d-f\1 75-) 1.3 I..g 16 2R 4.9
d. Ba"':lgran OP 4.0 l 2.~ 29 J.7 r 13.1...agran \lePA '.0 l 21 JO 5.J

LSD lY 26 f.j I ..\D 2~ -13 I.~

1 labd 41 ...t'... n..... ull.llerne af 3 fM'\1g. h'l1r der 1

ubehandlet l gcnncm...ml har været 144 u"'rudl ...planlcr
pr. m:. l!craf...-ar de ~J hanekro dier I-rumhal....
El 55c) I. der er prmel for fONe gang. \ l... tC en en,,"t pa
lillY': med Dll'o-Ball\d-M 75. Re<..ull.lll'll'r k\\ende. og
midlet bur pren·e'" )-dcrilgerc.
:-.JAll 2~0 t.:r hgclcdc... prml'1 for for ...1l' F;lllg. og ht'r t.:r

1t'\lIcl IO haneKro-"'rumhab ~1erU(Jh)ItC:1 \,Ir næ<..lcn
p:i h,1Jde med Hal1\d-lllldlel. og liclll' middel bor
ligl'kdl'''' prme<.. yderhgerl:' Dc lO lir· nudler er lUC

marl..l'd... fOrl elldllu
blllcron COll1bi 500 f'W \ 1"'1 l' l .11'('1'" flH''''llg en ellck!.
som I..II"PI cr p:i hOJdc med lldltgcrc; M ... re ... ullalt'r. Da
er le\l1l'l 12 hand,f(l·knlllll1al.... Ill; lllerlldh~l1('t har
va;rel 4 hkgl..ernl' I ~elllh,'lmllil ;11'22 fo",,'g OV('f trc <"tI'
har nlldkl \ 1... 1 ell c:ffcl..l. "'(1111 a Ildl [)('drl' cnd Dic()
!lamd·M 75, Tilen l1Icrulihylld er 1I11md... hcrfor ikkl'
...<1 qnrl ...om cfler llall\c!·midlcl
Ba'-...gran DI' ga\ I ~ret ... for,og den nnge'lIC eITekt I
,enCll o\crfor hallckro-krumhal .. En'c.'kll·lJ t'r pa hllJe
moo del. "'11111 er 11pllacII Ire lidllg.ere ar... fnr ug. ~lldlel

er nu pH" ct gennem fire år. og for...ogclle 'lf lulles med
dette ar... rt'...ultalcr I gellllelllsnlt af .12 for\ug o\er fire

I lahd 42 ...e... re<..uhalerne af S for...øg 11<)80. I gellllcm
...nn \ar der I ubehandlet 116 ul-rudt\p1anlcr. og heraf
\ar dt' 5R hane"'m-I..rumhal...
fJl.'d"'l eITt:1..1 er i art'h for..."g upll:kt med dt' to EK
nummerpr.cparalcr. idel I..un 6·8 hallcl..ro-I..rumhal.. er
Ic\ nel cflcr ... pruJIOlngcn. DI"''-t' In midler har ...amudlg
_hgc!>om de ,1\ ngc· gl\Cl Cl ...lort mcrudb) Ile. Re...ulla
terne er lII{ere..,,:Ul1c. og mldkrne. der endnu Il..kc er
llIar"'cd..forl, bor pl'O\es yderhgerl.'
EK 17<) er gt'lIllt.'ll1 to år samlllcnllgnet med DLG
DIl:ambu-MCPA. Der er lUC "'l'l nogell for..kcl på
cITcl-lclI af de IO midlt'r. h"erl..ell o\erfor hancl..ro
krllmhal'l dler O\erfor alHJet ukrudt.
PLK-Cor!l(l.l\ -cndllll ikkc p,j markedel - er pn)\el fnr
for:-.te ih og \I'lcr en t~lTcl..l pit linJc med dlcamnu
lllidh:, Og. ...~ dette middel b('f prm·c') ydcrhgcf('.
fJa ...agr;11l f\tCPA er pnwcl fi)1' Gerdt' 1\r, og afp""'Il111
gcn ... Iuller med dellc år... r(......ul!alcr I året ... for"'('Ig 'I"cr
Illldlet en rct dMhg c!Tekt (l\crfor hanekro og "rlllll
hdl .... t'1I t:ITdd ...om er nngere end dl'I, midlet har \ l... t 1
lidligcre :tf... fUf",ug. Trex1 ... den tlllgc dTel..t I IqgO har
midlel gl\CI l't merudh)lIt" pa hnJc mctl DLG Dl
camba-l\1CPA I genncm"llIt "f JO for..."g o\'er firc ar



viser Oasagran MCPA ell dfekl mod hanekro-krulll
hals og ct merudbytte af samme størrelse MJm Dico
13anvel-M 75. Som LSD-værdien vi'\er. er der ikke
nogen sikker forskel på de to midler.

Tabel4J. Hanekro og I-.rumhals i I'on"((!d (/09)

Antal Anlul
hanekro og ukrudlSi'
krumhl,r.. pI. ialt hkg

pr. 102 pr. ml kerne

3/orsog 1980

a. Ubehandlet 9J .1J8 20,1
b.llerba-Banvel-M 750 l.J kg 22 74 9.0
c. EK 880 2.5 I J I M 8. I
d. Tnban 650 J.O I 24 68 9.7
e. EK 580 1.0 I 32 72 9.U
f. Falleroll Spccial 2,01 12 40 9.5

5/or.>og 1979-80

a. Ubehandlet 70 267 28.0
b. Herb;:I-Oanvd·yt 750 1,3 kg 18 56 8.8
f. Faneron Special 2.0 I 9 32 8.6

Lcd ~. \pr. I -;1 2 4. led r I ~l 1-2

I tabel-U ~es re~ullaterneaf 3 forsog med nye præpara
ter. som cr prøvct for før"h:: gang. I genncmsnit har {kr
været en stor ukrudtsmængde på 388 ukrudtsplantcr
pr. m~, heraf val' de 93 Imnekro og krumhals. Der er
Icvnet forholdwis meget ukrudt - ikke mimbl hanekro
- men til trods hcrfor er der opnået merudbyttcr på 8-9
hkg kerne.

Triban 650 er prøvct for førMe år og viser en cffekt på
linje med Herba-Ounvel-M 750. R(...~ullatet er lovcnde,
og midlet bor prøvcs yderligere.
Dc 10 EK·nununerpræparatcr har levnet lidI nere
hanekro-krumhab end Banvel·præparateL men har
alligevel givet merudbytte på lillje med delte middel.
Også disse IO midler fortjener at prøves yderligere.
Faneron Speci:ll viser seriens bedste effekt, idcl kun 12
hanckro- krumhals og 40 ukrudt<;planter i alt er levnct
efter sprøjtningen. Merudbyttet er på linje med de
(wrige midler. I 5 forsøg over IO år har Faneran Special
visI en effekt mod hanekro-krumhab. ~om er bedre end
Uanvcl-midlcl. lIIell merudbyttet Cl' til trods herfor
ikke større. Ogs!i dclle middel bør prøvcs yderligere.
Midlct er iUe på markedct cndnu.

I tabel 44 bringes en ovcrsigt over midler. der er provet
i forsøg Illt."d bekæmpelsc af hanekro og krumhals
gennem dc scneMe år. Kun dc midler. der forventes
markedsført i 1981 t:r medtaget.
Tabellen giver oplysning om midlernes dosering, cfTekt
og merudbylte for behandling samt kcmikalieprisen
for behandling af l ha udregnct på basis af 1980-priser.
De anførte priscr omfatter ikke moms eller udbring
ningsomkostninger.
I oversigtcn er mt:dtaget de midler, "om er prøvet siden
1974. og som har deltaget i IO eller flere årsjorsøg. Ved
vurdering af de anførte tal bør man være opmærksom
på. hvor mange forsøg og forsogsår de enkelte midler
har dehagct i. Det skal bcmærkc~, at resultaterne for
de enkelte præparakr stammer fra en række forsøgssc
rier. der er udført under forskellige betingelser. Dc
cnkelte præparaters cffekt og merudbytter kan altså
ikke umidddbar! sammenligne... efter sammcnstillin
gen 1 oversigten.

Tabel44 OversigloI'er midler til bekæmpe/\'e af hanekro og krumIUJJ~' i v(jr~æd

Anlal Antal hanekro
ukrudlSPI. ialt og krumhals

Dost:ring Antal og pr. m2 pr. m1 Udb. og merudb. Kemikalie-
kg/I pr. Sl::T1este Antal

Ub<h.1 Ikh. Ub<h·llkh.
hkg kerne ros 1980

Præparat hs forsøgsAr fOfSØg pr. ha r. pr. ha

J. Dico-13anvel-M 75 J.J 7-80 100 169 JO 67 1.1 J5.9 J.4 60
2. Herba-Banvd·M 750 . I.J 7-80 94 146 26 52 9 .16.6 4.0 60
J. DLG Dicamba-MCPA J..J 2-80 lJ 124 15 57 9 JJ.4 5.J 60
4. Fenox S 5.0 4-80 .15 124 15 47 5 J6.7 4.4 85
5. Herba\ex 630. 2.5 4-77 67 153 27 57 12 J7.7 4.0 70

6. Shdl Certrol Tripel .U J-76 54 149 J6 5J 20 .17.4 4.2 90
7. Actril4 J.O 4-80 .15 124 18 47 8 J6.7 4.7 15U
8. Dantril .1,0 J-80 22 100 IO JI 4 J5.8 4.6 117
9. Shcll Ccnrol 0:\ 2.0 2-75 9 196 17 109 14 J4.J 2.9 210

JO. Anlten S .. 3.0 4-79 33 192 40 82 16 .15.7 5,0 I I J
I J. Basagran DP 4.0 4-80 J2 124 29 61 2J J6.7 J,7 144
12. D'lsagran MCI)A 4.0 4-80 JO 162 JO 68 21 J7. I 53 144
lJ. DJatat 4.0 4-79 J7 147 15 62 6 J4.1 J.O 80
14. DM 68 5.0 4-80 25 14J Il 62 4 .14. I J.7 150
15. Fancron Combi 500 FW 1.25·) J-80 22 132 15 65 7 36,3 2.9 98
16. Faneron SO WP J.O 6-79 75 158 24 58 II 37.6 4.6 J80

*) l Iq,s 1.0 I

98



Tubd -15. Blandel ul..rudr i l'ursæd (IIOl

Antal
ukrudts·
planler hkg
pr. ml kem<:

94 42,9
12 2.9
15 .1.1
14 2.5
12 .1.0
12 2A

I.SD /.9

'>.~ 42,9
Il 1,6

126 44.0
20 2.0
2~ 1.9

Antal
ukrudts-
plant~r hLg
pr. m: l~rne

J.O I

.J.O I

.1.0 I

2,5 l
.J,O l
.1.0 I
.J.O I
.1.0 I

5 fim,,1./. 1980

:.t. Uhchandlcl 200 39,1
b. Fcno'\ S 4,0 I 24 2.2
c. EL 55(}1 5.0 kg Il 3.2
d.BASF DI'/MCI'A 750 2.71 14 1.4
e. Faneron Sp<..'Cial 1.5 l 16 .1 ..1
f. DM 68 5.0 I .11 2,<>

LSD /.9
/3 fonog /979-80

.1. L"hchandlcl 12l'l 38,1
b. Feno~ S 4.0 l 14 2,2
d.BASF DP/MePA 750 2.7 I 10 2,3
e. Fanerol\ Special 1.5 I R 2.J
f. DM 68 5.0 l 1.1 2.'>

/8 forsog /978-80
:.l. Ubehandlel 111 40,5
b. hnox S 4,01 Il I.~

/3 fOr5OJ!. /Y79-80
a. L:lx'handlet
<. EK 79
f. KVK 75.1016

33 jonos 1977 80

a. Ubehandlet
c. I'LK-DI'D 667

Tabcl46. Blander ukrudl i I'årsæd (/II)

Anlal
u"rudl!t·
planlcr hkg
pr. ml k~m~

5/0,..,m: 1980

a. Uhchamllel
b. Triban 650
c. I'LK-DI'D 667
d. Herb:'tlo.\ Combi 3
<.EK 17~

f. KVK 75.1016

Tahl'/47. Rlunder ukrudt i I'arfæd fll1l

Led h d 'pr. "l :!..1 led ~ II 'I I 2

De 0\ f1ge præparaler er pro\el mer O('re <\r. og der l'r
lUt:: nogen ... tom: ro....kd I di ..!.e lIlIdIt::.... t::ITl;'kl. og
heller iUc i del mcrudb) Ile, som er opmlcl ener
-,pmjlnlllgen. \'1ldlerne bur pro\cs 1-2 ~r endnu. EL
55lJI og F~l1eron SpecI.lI er ikJ...e m3rkl--d.. I~)rl

1 label ~7 'co; rcsullalernc af 5 fOf<,og. h\ur der har
værel I gCllllcmsnll 94 ukrlldlsplallll..'r pr. m1 I ube
handlct. Dc [lmvedc Illldkr vi'icr omlfelll ~al11mc ef
rck1. idd 11-15 ukrudl .. plalller er tilbage efter ..pn'JI
ilingen. Ltg('kde... er de opnåcdc merlIdb) tIer af gan..J..e
";lmml' 'Inrrl'l-.e på 2- ..~ hkg kerne

76 40,1
.1,0 I 8 1.8
.J.O I Il 2.5
2.0 I 9 2.~

2./ I 8 1.9
HI I 6 1 '_._,

LSD 1.3

100 43,7
.1,0 I 8 1.5
2.7 l 7 1.5

9 fOT"'1./. 1980

:'1. Uhchandlcl
b. DI G D-prop-combl 67
c. LOlllrel DI'
d. EK 480
e. PLK-DPf\1 750
f. ilA S 46 .JOO "

I label -4b '>e' re-.ull:'llcrnc ar 5 rllr..og. hvor der har
\;crel ell bclydelJg ukrudtsbcsland p:\ 200 planler pr.
m2 l ubehandlet.
EL 5591 har levncl 11 llkrlldl~planler erter !)projlnin
gen. og det opnåede merudbYlte :'Indrager 3,2 hkg
kernc Præparalel er pnwet ror rOr"IC gang. og re"'lllta
leflle l"f !tHcnde...5 ~dcrhgen::: arpnnnlllg bor ..kc

Blandet ukrudtsbestand.
I 5 for~ogsplaner cr da prO\el en ra;kl.c midler III
beka:lJlpcl~e ar en hl andel ukrudhbcsland. I disse
ror..ug cr del navnlig effeklen overror fuglegr;:~. pi
leun. Iveland. kamille, agerstedlll(xk'l', ærellpri~ og
forglelllllugeJ. som ll.tp:llage...

!8fo,"«'S /978·80
a. Uhch,llIdlel
c. L(llllrel DP
c. PLK·DPM 75U

Dl'" op"oede effekl po J/Qnekro·krlllnha/s viser, al en
række midler er meget tffekli~'e ol'erfor disse ukrutll.f
p/alita.
Del opnoede merudhylle l'iser ramt/dig. at en effekri~·

bekæmfX'/se af en ukrlldlsbesrand. In'ar disse plallta
IIdgor <'n betydelig dd. kan m<'dfore pU'n!' m<'rudbyller.
Det gCIlII<'msflitl(':1! II/u/ldbylll! har ligget mellem 3 og
5 hAg kerne. h vi/Aer gHW ell rigelig dækning af kemi
k(llit,- og udbnngningfomkoslninger.
Heri' afde midler. som omtales i robdh'Il. Ix,r primært
ufl\·emle.\. lavr hUfIl.'Am og krumlwl\ er fremheT.fAentle
i ul..rur/r5beslo"r/efl.

Ilahel 45 ~C" re~ultalernc ar l} ror~og. h\or der i
ubehandlel har væn.'l I gel\nel11~lljt 76 ukrudl~plafllcr

pr. 1111. De provcde midler vi:o.er Ilogcnlunde ..amme
eOckl mod uJ...rudlcl. Idel 6-11 ukrudl ..planlcr er levncl
pr. m 1 . De opnaede mcrudbyuer \ar og ar samme
"1(lrrd,c.

EK ~HU og DLG D·prop-mmbl 67 er pru"'cl ror r(lr~t('

år. og re...ult~lerne er hncndc......1 midlerne bor prmes
ydcrlit:cre.
L(llllrc1 DI' og PLK·DPi\1 750er pnnct gellnem trejr
med ell effekt og el merudb~ tIe ar IIdl ....mme 'IClrn:I:-.c.



Tabel 49. BluneJer IIkrlldl i ~'ånæd (114)EK 17l.) og KVK 753016. 'iom ikke er p.i markedel. er
pnn'd gennem IO r m~d ret nær samme dTdd overfor
ukrudtet og samme mcrudb) Ile i L\ fOr"'Og.
PLK·DPD 667 er pro'l:l gennem fire år og afprO\mn·
gen 'ilutlC'; med d~lI~ års. resultatcr. Midlet viser en rCI

god elfekl o"crfor ukrudl~L Idet 93 ukrudt\planler pr.
ml i ubt:handlel reducere"! lil Il. og dcr opnå.. el
mcrudb) It~ på 1.6 hkg kcrne.

I tabel 48 ses r~ultalt:rne af 4 forsøg med i g~nnem\lllt
en bt='ikeden ukrudhbc.. land på kun 59 planter pr. m~ I
ubehandlet

3/0",og /9HU

a UbchJndl~1

b. DLG D·prop-ml\. 67
c DI'>" 4189/20
d. DPX -I18Q/20
c. DPX -I18Q/20
r. DPX 4189/20

3.0 J

50.0 g
J 2.5 g
25.0 g
50.0 g

Anlal
u~rudts·
plant~r

pr. ml

88
J7
20
26
20
23

hk,
k,rne

46.2
2.2
1.7
U
J.3
1.8

Tuht:l48. Blandel ukrudt i l'arsa:d (lJJ)

I tabel 4Q \eS rC'iultalerne af t:t nUllll1lerpræparat af en
helt II~ 1)Pt:' \lrk,oml ..rof

ACI ni 4 ..kliler ~lg ud I 3rcts forMlg med den bed ..te
effekl mod ukrudtet. Idct kun 8 plan ler er lilbage efter
sproJtmngcn. De m rige nudler har bnct 13·19 plan·
ler. De opnåede merudb} Iter er nogenlunde ens for de
pro\oede nudler p 3-4 hkg kerne.
Dantril og Actnl4 er prø\et i 23 fo~ug O\t:'r tre år med
en hdl ~II~ effekl. Idel 79 ukrudl!o.plullter er reducere!
hl 6-7. og der er opn:tel el merudb~ Ilt: på godt 2 hkg
kerne
Afpn1\lllllgt:'n af Actnl4 og Basagran \.fCPA afslullt:'\
med delle af'> r~ullaler. idet afprovlllllg nu er gennem·
fort o'cr firc år. Actril 4 har \-lSI en lidt bedre effekt
mod ukrudtet cnd Da-.agran MCPA Trods denne lidt
bedre effekt er der opnåel helt \amme merudbytlc for
bt=handllllgell efter de IO mIdler. Ba\agran MCPA er
prø\el med 4 liter I tre af de lire 3r I Iq7~ prmedt:'..
mldlel med 3 luer pr ha. Da der IHe I de lire år er ~t
nogen egentlig forskel I midlet~ efTckt o't:rfor ukrudtel
og hdlt:'r Ikke I del opn. ede merudb} Ile. lages dt:'r
genncm"lllt af di..~ fire års resultaler.

LC'd b- I." "pr I ,I -'-4. I~ d-f 'pr l 'I 1-2
led c f 0.1"", CllO'>'Ctllilo;.al

I tabel 50 hrlllge~ en o\'ef'ilgt o'er 23 mitrked~lClne

llkrudt'imldler. der i de <"cne!o.IC ~r har deltaget I forso·
gt:'ne med bekæmpelse af en blandet ukruut!o.!Je:.,tand i
'ar!o.<'t.'t1. Tallt:'l1c giver oplysmng om mldlerlll...... d~e
nng. ukrlllh ..cfTekl og merudbytte for behandling.
Desudcn er anførl kemikalieprisen for behandllllg af I
ha udregnet pli basis af 19So-priser. Den ullfurte pris
omfallcr Ikke moms og udbnngnmgsomkostmnger.
Tabellen omfatter midler. som er prO\ct ul delle for
mal :o.iden 1974. og ~m har deltaget i to el/er flere års
jimog. Tabt=II~I\~ lal bor 'urderes med omlanke. ikke
mind..1 11m man bemærke ~Ig. h\ ar mange forseg og
for"Clg..år de ~nkelte midler har deltaget I. Jo nere
fOf';og el mlddd har deltaget I. desto Sikrere er lahær·
dlcrne for effekl og merudb} He.
Det skal bemærkes. al rC\uhalerne for dt:' enkehe
præparater Mammer fra en række forsogsscrier. der cr
udfort undt:'r forskellige betingelser. De enkelte præpa·
ralt:'f' efTekl ug merudb~Ile kan alt iHf' umiddelban
...tmmenhgnC\ efler -.ammen..lillingen i tabellen

Tabellens fOf';le IO præparaler omfatter fOf'kellige
homlOnmidler De fleste af de nævnte præparater er
blandinger af ror...kellige hormon typer.
\1ldlerne il·1J mdeholder alle io.\.) lUl sammen med
hormonllllddcl. men" midlerne 14-19 er mere specIelle
midler med deraf folgende mere skrap efft:'kl. l'ederst I

DPX 4189120. der er ud\iklet hos Du Ponll USA. er
effekll\{ o\'crfor ukrudl i megel små doser I de 3
((lT'><lg er da pro\iel henholdsvis 12.5. 25 og 50 gram
pr. ha \fldlet er ~mmenltgnet med et hormonbJ::m·
dmgsnuddel. DLG D·prop·ml:>' 67.
I gennem"llIt af de 3 fOf\og har der kun \'æret en
b<.~keden ukrudlsbestand pI!: 88 planler pr. m 2 i ube·
handlet Efter "!prøjllllllgt:l1 er levnet 17-26 planter pr.
111~. h\llket Ikke helt er lilfred">stillende. Den rel dår·
hge effekt kan hovedsageligt f()re~ lilbage ul I af de 3
for..og. IH ar 1\ eland ,ar meget fremher..hnde. De
opnål.xlc merlldb~ Iler er nogenlunde af ~ammc slor
relse.
DPX'lllld!ct er prøvel pi IO for!\kellige tider. men der
er Ikke ..et nogen egentlig for'lkel i effekt. lige som der
Ikke er ..cl forskel i effekt afhængig af den anvendle
dosering. M Idlet er interes!>ant. og yderIlgere afprøv
iling bor "ke I de nærmr.:!o.le år.

5Q 42.4
15 -1.1
]J 3.6
8 J.2

19 3.b
13 4.5

79 43.8
7 2.3
6 2.2

87 44.1
9 2.0

Jb 1.9

A"tal
ukrudts-
plant~r hkg
pr m~ k~m~

J.O I
4.0 l')

2.0 J

J.O J

.1.0 I
:!.O I
J.O I
-1.0 I
-1.0 I

]J jon",\( 1978-80

a. UbchulHJlet
c. Danlril
d. Aclnl 4

35 jormR /977·80

u. Ubehandlet
d. AClnl 4
c. Ba ..agran MCPA

4 jorsoR /980

a. Lbchandlet
b. BASF DI'/D 670
c. Dalllnl
d. Actnl 4
e. Ba<.,.tgran \I1CPA
r :-AB 2S0

JOO



Tabel 50 O~'ersigf u~'er midler til beka.'mpl'/5l! uf blal1d!'t ukrudt i I'lJr..æd

Anlal ukrudls-
Dosenng Anlalog planter pr. m 2 Udb. og merudb. Kemlkalle-
kg/I pr. ~nesle Antal

ubch. I bch.
hkg kerne pris 1980

Pnt=pamt h. forwgsdr forsøg pr ha kr. pr. ha

I. DicotoJi-M 75 2.0 4-77 52 107 29 43.7 1.0 50
2. Propinox-D 75 ' 2.75 4-77 52 107 22 4.1,7 1.1 52

3. BASF DP/MCI'A 750 2.7 2 MO 1.1 12R 10 JS,I , . 50_..'
4. DLG D·prop-mlx 50 4.0 4-79 49 89 12 .VUi: 1.7 50
5. l'LK-DPM 750 2.7 J-RO 28 1UO 7 4.1.7 \,5 50
6. Propimi.\ n. 2.7 4-77 125 96 1q 45.0 1.1 50

7. NA-MIX DPD 4.0 4-79 34 93 4 42.1 0.9 50
8. I'LK-DPD 667 , , . . . . . . . .. .1.0 4-80 33 l)J II 42.9 1.6 50
9. I'rokamix OPD 667 . J.O 4 77 74 106 18 41.4 1.2 50

10. Shellprox Super I- . . , , . . . . , 3.25 2-76 .11 95 II 32.4 2.0 6.1

II. Shdl Cenrol Tripd .1..1 4-77 114 9R 14 43.1 I.J l)(j

12. Al,tril4 .1.0 4 80 .15 87 9 44.1 2.0 150
13. DHlllril . . . , . . , , , , , , . . . . . . . . . . . . 2.0 J-RO .17 88 8 4.1. 7 2.4 78

14. AllilCIl S. .1.0 5 SO 67 119 19 Jl).3 2.1 11.1
15. Ila::.ngran DI' . , . . . . . . . . . . , 4.0 6 79 RR 92 9 43.4 1.4 144
16. Hnsagran MCPA ............ 4.0') 4-80 .15 87 16 44.1 1,9 144
17. DM 68 . , , . , , , , , . . . 5.0 5-80 62 127 14 42.1 2.4 150
18. Fello.\ S . . . . . . . . . . . . . . , , , , . . 4.0 .1-80 4' 136 17 40.0 2.5 68
19. L{Hltrcl OP 3.0 .1 80 55 126 19 41.7 2.0 85

20. Ulatal .. , ....... 4.0 .1-78 43 84 6 45.2 0,2 80
21. Camoilcnc ....... , ... , .. 4,5 4 77 68 99 12 4.1,3 0.0 q4
22. J7allCrOI1 Combi 500 FW 1,25··) 5 80 88 86 9 41.4 0.8 9R
23. I-Icrb.lVC.\ 630 .. 2.5 5-7R 52 108 16 44,7 0.5 6<)

label len s.es 4 midler. 20-23. <;om i gcnnemsnit af cl
belydeligt antal Ilm..øg kUll har givet ct meget beske
dent lllcrudbyllc. DIsse 4 midler egner ~ig bed~t til

alwendcbe i argroder med en stor ukrudt ...bc~tand.
SamtIdIg skal der wgt':!. ht'n:-,yn til afgwdcn<; udvik
lingstnn og ukrud(<"noracn~ samlllen~;ctnll1g.

Den opnåede effekl pli IIkrudr('! l,iSer, al flae præpara
ter kali gil'c en god I'irklling mod IIÅnu11 i I'arsæd.
Der (r ikke opflocr dl' heil store merudbYfler i gennem
SI/ir af d(' ud/orfe jor.mg.
Defll' befyder. af /fIall har I'lelge el middel, som er
skåfl.l"Ul1Il mod afgrøden. hl'or der kun er ('II beskeden
mængde ukrudt. VfC'lge\' er for skrapl mitltll'! fils olie
ikke lIoget memdbylfe - lilI/ske tl'(l'rlimod - efter den
getll/em/orre sprojming.

Mod græslIÅrudf. :0.0111 ~) tlc:o. al bli, e ct problcm ogs.5 l
vår5.cd enl-t'1te ~lcder. er dcr genncmf<lrt ct enkelt
for:.."g. nr. 61035.
Der er anvcndt dl' midler. som er pnl\'d i vinters,cd
genncm ncrc år, mod rajgræs cfter en tidligere rmaf
grode. Der optalte:o.l) gn~plantcr pr. m: i ubehandlet,
Bed::.t dTekt ,i~le IlIoxall og Arelol1 Il .. mens Tribunil

ikke viste nogen effekt. Selvom der anvt'ndte<; en ret
lav do:..i:.., har alle behandlinger re~\Ilterct i en udbytte
nedgang pii l.5 hkg kerne,

Vårhvede.
I 1980 Cl' der gellnemfort 2 l"orMlg med ukrudbbcb::m
pelse i vårhvt'ck. Resultaternc heraf fremgår af tabel

51.

rubel 51. U/..rudt i l'iJl"!nw/e

Antal
ukrudts-
planter hkg
pr. m 2 kerne

FOfS"g nr. 60085 og 60086
a. Ubehandlet 11.1 37.8
b. PLK·DPM 750 2.7 I 18 10,9
c. Faneroll 50 WP 3.0 kg 17 \0,9

d. Uasagran MCPA 3.0 l 17 lO,q

c. Herbaloll 620 2.5 I 10 11.9
r. KVK 75.1016 2.5 l 19 11.5

4 jorsog IYi8-80

a. Ubeh'llldlet 91 41,3
b.I'LK+DPM 750 2.7 I 11 6,7
d. Ba:o.agnl11 MCPA .1.0 l q 5,(}

6lorsog IY76 og 1979-80

a. Ubehandlet 126 40.2
c. Fancron 50 \VP 3.0 kg 16 7.4
r. KVK 75.1016 2.5 I 13 8.0

L..,d h f~rr r ..1 , 4
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Tabel 52 Typer af ukrudHmidler (115)

jAnlal ukrudlSpl. pr. ml hkg kerne
Virksomme sloffer og Ikh. l

Handelsmn'n og dO!'\ering pr. ha l 1980 I Ig pr. l/kg af handelsvaren sladlUm 1979-80 1980 1979-80

li: f~. I~ fs Kfs. 14 fs

Ubehandlet 105 101 37.7 43.7
Dinoterb +mechlorprop l 2 DM 68 5.0 I 5 4 1.5 1.7
135 -l- 250

Bromophenoxim
tcrbulcthylazin 1-2 Faneron Combi 500 FW 1,251 10 9 1.1 0,7
273 + 141

loxynil ... bromoxynil ,
MCPA f dichlorwop 2-4 Dnntril 3.0 I 14 10 2,5 2.5
38 + 2J + 235 + 84

Bentazoll ... MCPA
dichlorprop 2-4 BAS 46300 11 4,0 l 9 8 3.1 3.0
208 -l- 160 + 272 LSD /.8

Der har l gcnnemsnit ar de 2 rorsøg været 113 ukrudts
planter pr. m~ i ubehandlet. De prøvede midler har
virket nogenlunde ens og nedbragt mængden ar ukrudt
til 10-19 planler pr. 111 2, Der er opnået merudbytter på
11-12 hkg kern C pr. ha .. hovedsageligt stammende fra
det elle ar de 2 rOrM'g, hvor der i ukrudt~bc~tallden var
en ... tor mængde hanekro.
Ar tabellen fremgår del samlidig. at I1cre afde pro\cdc
midler og~ har været l rorsag i tidligere år.

RemllafCfIIf! ajflere arsjorwg viser, al ukrudtsbekæm
pelse i vårln'ede kan ge"lIemfore.~med forskellige mid·
ler. Der kOIl opnoes betydelige merudbYffer i ~·ar;Hwl(!.

iHt' ",i"dsl III'is ukrudtct besrar afhanekro og pilcurt.

Typer af ukrudtsmidler mod en blandet ukrudts
bestand.
Gt'llnem en ~rrækkc er dt'r gennemfort foro;øg med
for~"eJlige typer af ukrudt'imidler mod en blandt:l
bc... (and af ukrudt i byg. Arbcjdell'f \idaefort i IQ80. I
to fors{)g~p1aner :-.anlll1enllgnes nyere aktuelle blan-

rabel53 Typer uf ul..rudHmidler (1/6)

dlngspræpanuer. I de fleste tilfælde består di ..se præ
parater af ]-2 ~Iag'" hormonmiddel lil::.at en mindre
mængde af et tredje og mere ~lagkraftig( stof. Navnene
pJ de virbolllllle SToffer og den mængde. hvori de
indgår i handclsvarcll. fremg~r af tabellcn samIllen
meJ forsøgsresultaterne.

I tabel 52 bringes resultaterne af 8 forsøg i 1980.
Tabellen viser såvel handelsnavn som dosering og
behandl ingsl idspull kl.
Der har i gennemsnil været 105 ukrudtsplanter i ube
handlel og den bedste effekt er opnAet med Dinoterb
blandingen, idet kun 5 ukrudtsplanter er tilbage efter
~projlllingen. Denne behandling har givct et merud·
bylte på 1.5 hkg kerne.
Efter sprøjtning med loxynil- og Bentazon-blanding
erne er opnået et merudbytte på 2,5-3, I hkg kerne pr.
ha. Terblllcthylazin-blandingen har givet el merud·
bytte knapt p:\ hojde med de øvrige midler.
Resultaterne af årets forsøg falder tæl op ad for~lgene

fra 1979 med de samme midler.
Forsøgene rartsættes.

Virksomme ~lofTer og I Deh. 1

g pr. IIkg af handelsvar~n sladium

\Antal ukrudtspl. pr. m2

Handelsnavn og dosering pr. ha l 1980 I 1979-80

hkg kerne

J980 I 1979-80

7 f~.

Ubehandlet 79
Dicamba - .\1CPA
dit:hlorgrop 2-J Fenox S -l.0 I 3
t4 + 22 -+- ISO

Dichlorpicol insyrc ,
dichlor~rop 2-4 Lontrcl DP 3.0 I 10
lO + 5(

dichlorpicolinsyre +

MCPA Imechlorprop 2--\ Ilerbaioll 620 2.5 l 5
21.5 I 200 -+- 400

Flurccol • MCPA , 2-.1 Alllten S 3.0 l 3
110+.'70
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152 42,3 39.6

22 2.9 2.9

30 2.5 2,6

21 2.8 3.0

23 J,J 3.2
LSD /,2



l labc:1 55 hrlnge.. rl',,"l1alerne af J for..og med dl'l
megcl an\endle h'lTKl..mllllddel. Herba·ijullvcl·f\t 750.
der lIldeholder dlCJmba + MCPA Ved .dle ..pmJlell
der er brugl 1.3 19 pr, h...

J formg 1980

:l. Ubchandlcl 141 30.9
b. Byg rn. 2 blade 14 2.5
c. I uge efler h -U 4..1
d. 1 uger efler b 4$ .1.5
c. J uger efter b 10 ~.O

y jiJrwg IY78-80

a. Ubeh"lllllcl 216 31,1
h. nyg m. 2 blade 49 7.1
c. I uge eftcr b )0 7.6
d.l uger l'fler b 53 ~.q

e. 3 uger eftl'r b ~q .1 ..1

I label 54 ..e~ re.. ullall·rl1l· ;tf J for..og ll1ed Falleron
Combl 500 f-W. Der e:r all\t"IIlJt 1.15 I pr. ha \ed alll'
lire ... pn1jtt'IIfJer.
l gennCllNlJl har der \:crel Ih1 ul..rudl ..pl,llllcr pr. m-'I
uheh:.llldlel. og "PHlJI1l1l1!1,l'1l pa del fm"ll' lIlhpunl..1 I
byggl·n .. 1-blad\tadium har l!1\d del! hell..le ul..rudhef
fell. Idl'l I..llll ~ ukrudhpl:lIller cr lC\lll'l, S"nllldlg l'r
der opn;ll·t d~l ..lOr'ile merudb~lIe P;I delle tld...punl..1.
nemhg :!.4 h I.. g I..ern.: ~pmjtlllflg pa dette lld..punl..l Illa
an~('<', for dl" ngllge med delle præpar'J1.
Ved ..pmjllllllg pa dc "cl1cre IId\punl..ler. 1-.' uger efter
for~le .,pmjlllll1g. er der le\llel 3-6 gange "il mange
ukrud ....planter. og der Cl' ...amtldig npnael nl'gall\C
merudh)ller \ed dC' 1<1 "C1Il',>tl' ... projtelldcr
FOf<;ogene fOfl'ixtte\

J for",,,& nr. 32104. ",ollllkke indgår I gc;nnemsOItsrc!'>ul
lalerne. har der \ æret en meget stor ukrudtsbestand pa
850 plarller pr. 111~ I ubehandlet. Ul..rudt<;~landen

bc"I<)(! hdt over\'ejende af fuglcgra..... og alle midler har
reducerel ul..rudl<,bcMill1den \a;\<"ntltgt og givet pænt'
merudhyllcr.

J label 5,l ~es re~llltalerne af 7 fO ..... l'g mcd 4 forskellige
blandlng... præp3rall'r \Iængden af ul..rudl har Idenlle
~ne \i.t:rel bc:..lcden. I..un 79 pJanla pr 1Il1 1 gennem·
snil i ubehandlet. Dc pro\ ede nudler har dUe rcdu..:erel
mængden af ul..rudt Iii .1·5 ul..rUtIt ..planlcr pr. 111';. nar
der "L'" bon fra dlchlorplcoltns~ fI,' dlchlorprop. der
har Ic\ l1el IO ul..rudhpianlt'r. Rt:"'ull ... ll"rne s\arcr no
genlunde 111 del. "om l'r opnaell IO Ildhgere års for:o.og.
h\or den næ\nlt' blandlllg ogsri har le\llel lidi flere
ukrudlsplanler end lit.. o\ngt: pr;cparaler.
De opnåede mermlhy Iler for behandlingen er forhold:.
\i....lOre i are... for ...ng. n!ir der lage... hen'»" lil den
be<>I..oonc ut..rud!'.be\land Der er I..un ..må fo~I..ellc

midlerne: Imellem. !l\.ld merudbYlle ang!ir. I ~reb

forwg. og I 27 for"'lg mel' Ire år FOf"\,)gene fOrl'iælle~.

FON'S nr. 32105 er lUC mt"dtagct I gl'l1l1em'initsre--ul
laterne. I delle for"~lg \ar der cn "101' llm..ngde ul..rudt.
490 ul..rudtspl~lnta pr m· I ubchandleJ. ...om de for
skellige nudler har txl..a:lIlpd IIIcgct d:lrligl. UI..rudl('t
beslod hoved~gellgl dffuglegra:... h:llIcI..ro. pilclln og
forglemllligej.

Sprøjtetidspunktets betydning.
Nogk ul..rlldt ... rllldler ... !..al JIHellde... forhold ... \i .. lidltgl
i I..orn- og ul..rudt"plalllernC~udvlI..ltng for at gi\(' CIl
g<.xl hcka:mpcl~c af llkrudfCt og ~alllti(ltg være 'ik~lI

somme mod afgro(h:n
For al bel~ ...e e\'CIlIUclle ... I..al!evirl..lllllger p:! afgrodcn
\ed all\elldel\c pa cl Ull(Irmalt 1ld..punkt cr der i 1">80
anlagl fon.øg, h\or 2 ul..rudlslllldlcr er udbragt på lire
for .. kdllge tld ... punl..ter med en uge... !Ilten a!. For"(l
gcne er anlagt i hyg. ug fur..tc hclwlltlllllg er ,gcnllcm
fOft. da byggcn ha\de In blade ug "Clle..lc hchandhng J
uger ..cllcn...

Fabel 55. Sprojtclidspun/..ll'H h{'lydlllllg (118)

Antal
ul.rudtspl

pr ml

I ed h -e 'rr fil LI ~g Ilcrl\;I-II,ul\t'I·\l 75(1

hkg
l.eme

rabd .~4. Sprojr('1/d~pU""'h'tsb(,lydfll"g (JJ1)

Anlal
IIkrudlsrl hkg

pr. III- kerne

3 ju",," 1980

a. L'\')(handlet lill ~9.1

b. B~ g m. 1 blade ~ 2A
c. l uge cftcr b 11 1.5
d.2 ugcr eflcr b 25 1.0
c. 3 uger efler b 4q 4.5

.J J()r",~ /918 o,: /<)110

a. Ubehandlet I~q 41.5
b. Byg til. 2 bbdc II 4.2
c. I uge eflcr b 22 ' '_ •.1

d.2 liga efter b n 0.7

" 3 uger efter b 51 .1.1

Ud b----i.' 'pr III 1.25 J 1'.lIll'wn C(lmbl 500 F\\ Il IQ78 1.0 I)

I gennl'llNllt har der \ærel 141 ul..rudlsplantcr pr m'; I
ubehandlel. \om \-ed <;pmjllllllg er redul'erel v:eselll
ligt. Del rig lige 'iprojlelld<;punl..t for delle præparal er
led c. d\,,, l'a ) uge. l"f1er al b~ggt:lI har miel ... it 1
blad... ladlulll Vt:d "pn'jtlllllg pa delte t1lhpunl..1 erder l

arel .. fn .....ug le\llel .13 ul..rudl ..planler og opnåel cl
merudhy Ile pa 4._' hl..g I..erne, Ved \pmjlning på del
tidhg<,tc 1I(t...punkl crdcropnact cn bedre ukrudtsdTel..1
i årets forsog. men I..Ull cl mcrudbytle på 2.5 hkg I..erne
Sprojllllllgernc et ,enert: tld~punkl har gi\el om
trenl "'''IIIIIlt: t:n'd,l "'1111 ...pmjlning l uge efler 2
blad..ladlel
Dcnne fO .....llg..pl:m Cl' prmcl o\er tre ar og I tabellen
'iCS rC!)ullalerne af9 for~g I l(n8·~0. D~r har \'æret en
belydellg ul..rlldlsbt'stalld po.1 216 ulruohplanler pr
m 1• \Om er redw:efet ItI JO-50 ul..rudl"plalller. fied ..te
erTekl ug IlIljt:"'tt: lTlerudh~ Ile er opn:iet efter "pwjlmll
gen I h:d l:

FOrS(lgelll' fon ...ælte....

10.1
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Disse [OT.\"g 1'1:'ier, ar der for rlS:s"e midler er ptJkra.'~'l>1

med n·tf/dig IIdbrtn,~fl/llg. Ert for sen an rende/se med
fører o/le ell ril/gere ukrudt'ieffekt ug samtidig et 100we
merudbytte. I nersle fald kOI/ der I'ed for \el/ sprojming
fis en fI('dgang i udbyttel.

Ukrudt i vårsæd med udlæg.

Udlæg.året.
Der er I 19 Ogennemfor! 2 forsøg med bekæmpelse af
ukrudt i korn med udlæg af klovergfi\.,\. Re<iultaterne
fremgår af label 56.
De pnnede midler er alle udbragl på det lJdspunll.
h"or klmerplal1terne slod med Io lrekoblede blade
Ocr har I gennem..ntl df de 1 forseg: været 121 ukrudt
~planler pr. m~. og de forslelhge sprojlninger har
reduceret mængden af ukrudt til lO-50 planter I
genneOl\l1It af de 1 fo,",og er der kun 01:'1.11 ..må ud.. ldg I
udb)'uet
En blandmg af Basagran 480 og Aellpron - en penetre
nngsohe - er pnnt:! for forste gang. Effeklen merfm
ukrudtel er eget en ..mule. OIen~ h"erken merudb)'lIe
eller pJ~rrkningefl af klmerbe\fUndetl er beror! af
tilsa::uungen. Blandlugen bor pro\C\ yderligere.
DlIlo'ieb er medIagel I fo ogene Igen. efter al der I nen..
år Ikke er gennemf()fl for ug med denne t~ pc nllddd
r,,1idlet er meget skån<;omt overfor klo\'cren. men I
:'irc!') for..."g er der IC\'llel lovlig meget ukrudt. 50
plantcr pr. m~. Og..ii delh= middel bør prøves yderli
gere
Legume.\ M er t :'iret ... fON'g pru\cl med 6 I pr ha.
Dellllc do.. i'O er lIogel hOJere end dct ....om er pro\iet l

lidi igere rONJg. En 1111ndre nedgang l udbyllel er miill.
udcrl al '1kaclc pli kl(lVer er ...eL

Tabel 56. Ukrudt i kom med udlæg af J..low?rgræs

Kar. for Anla1
k10~tr- ukrudts-
"".. planter hk,

II" host*) pr. m: kerne

Forwg fir. 60096 og 60097

Ubehandlet 8 121 37.9
Bd..agran 480 3.0 I 8 39 0.3
Ba~grall 480 3.0 I

8 22 0..1
AChpron 2.0 I
B~gmn MCPA 3.0 I 6 24 O.J
Dmo-.eb 48t:'r 1.0 l 9 50 0.7
Lcgume\ 1\1 6.0 l 9 29 1.9

1977·80 14 f, P f, 17 f,

Ubehandlet 8 76 46.9
Ba~gran 480 3.0 I 7 n 1.I
Ba\3gran \1CPA 3.0 I 5 15 0.6

1976-79 1-' f, 1\. f.. 11 f..

Chehandlet 8 60 44.4
Ba!>agrun ..80 3.0 I 7 17 0.8
Legumc\ "'f 3.5 I 6 20 0.9

') (J .Il1e piallIer dræb!. IO fuld be--Idlul .If ,und~ plaruer
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J)a~:.lgnlll MCJ'A er pro\iel for fjerde ar. og forr,ogene
med dette middel afslull~ hermed. Delle nuddel har
pa\lrlel kl",·erbeslanden en '5mulc i året-. for..."g heil
.,\-arendc lil det ....om er opnåel Illdilgere år, Basagran
\1CPA lIldeholder. som navnet ...iger. en vi ... mængde
hormonmiddel. Midlet har gl\'CI en Ildt krafligcre
p!h ldi.lung af s<lvcl ukrudl ..om klel\-er end Ba\.agran
4 O. I gellllelll'.lIlt af 17 for..og o\er fire ar har der kun
"ærel cl mcgel ~kedenl merudby Ile for ..prøjtnmg
med Bas..1gran MCPA.
l forsog nr. 60098 og 60099 er Basagran 480 og
Legumcx M PfClH.~t til ukrudtsbekæmpelse i Jdø~'ergræs
wet udel1 dæ/.,:sæd sid... t I maj. De to midler er begge
prO\et I tre dosennger. og der blev opn. et en god
bekæmp<.+..e df en betydelig ukrudlSbestand. som ho
vedsagelig bestod af hyrdelaske. fuglegræs. mælke
bUIlr;: og pIleurt. Der cr gIvet karakler for bestand af
klover. Can\Cl dOSIS har nudleme \æret meget skån
"'omme mod udlægget. Cdbyttemåling er lUe foreta
gel.

De provede behandlinger har I 1980 kQ\,tet:

Basagran 480 J.O I pr. ha ca. 310 kr.
lla\agran 480 - 3.0 l
AClIpron 2.0 I
Basagran MCPA .1.0 I
Dtllo\eb 48% 1.0 I
Legume;.. M 3.5 l

Den anforte pns omfallcr ikke m()m~ og udbringnings
Ol1lko~lll111ger

Ukrudt i vintersæd.
Der er I 1979-80 gennemfort forsog med bekæmpelse
af uk rudI l vintersæd efter 7 forsogsplaner. Heri er
prøvet lllldler til all\end..:be ved vintersædens såning, i
efterårelog i del tidlige forår. En væsentlig del af
fOf\ogsarbejdet er ofret p:'i at gennemfore fors.titg med
midler...nm kan belæmpe græsukrudt l v"lIltersæd.

To-kimbladet ukrudt_
I fONiog nr. 8032 I villterMede og for~og nr. 42115 i rug
er pro\ et fem forskellige midler mod to-kimbladet
ul rud L Alle midler er udsprojtet I forårel I begge
fo,",og er hO\lct negali\e merudbytter.
Tabel 57 "i...er r~uhaterneaf 5 forseg l h\iede o,,"er IO år
hvor Faneron Special og Lontre1 DP har glv'ct omtrCn!
Samme effekl overfor ukrudte!. men Lontrel OP har
medfon det slorste merudby tie. Faneron Speclal er
lUe markedsfon endnu
lIerbalon 610 og ~A-MIX OPD er provet I 1<) forseg
o\er fire ilr. og fOf'oogene med disse to midler afsluttes
med delle 3r:> rcsulraler. Dc IO midler har gi\'et samme
effekt o\erfor ukrudtet \cd al nedbringe 107 ukrudts
planter I ubehandlet III ca. 20 efter sprojtnlng. Bchand
hngen har kun medfnrt t"1 beskedent Olerudbyue på
godt l hkg kerne.



Anlal
ulo.rudlsrl hkg

Hvede P' m kern('

5 fonos 1979-80

a. Uhchandlet 74 50.3
b. f'ancron Spcclal 1.0 I 7 204
c. Lonlrd DP 4.0 I q 5.6

I talx·1 5ll ~ rC"ultatl'rne af 7 fnr...uc I \lIHerll\cl.k
Alh: de pnnt:'dc midler t:r udhragt om rorarcl i kornel ....
... tallium 4-5. Ocr har l gennCIll~nlt af de 7 forsøg kun
\-ærl't en lx~kcden ukrudlsbcsrand på 5J ul-rudrsplan
tcr pr 111 1. Alle de prmooe nudlcr ~a\ nogenlumJc
~1l1111L' clTcl-!, id!;'t ul-rudl ...he-.landen er reduceret 111

4-8 planter. Spnljlnll1gen har kun p:l\"lrkct udbyllCl l
bc...kcdcnl omfang.
Aclnl ..) og Dantnl. dcr i c.,ammen ...ællllllg minder OlJl

hlll:llllkn. er pw\-et l 14 for...ug o\er trc ar med heil
samIlle cn~I-t til fulge. DCI upnacde mcrudh} tic er en
...mule ...11)ITe efter Actril 4.
Actnl 4 er prmct o\er fire ar og fOf',øgl'ne med delle
nmldd .,f,hute"" med Mel'. resultater. l gcnncmsnlt af
22 fOl'\(1g OH·r lin: <'ir har Al:lnl 4 redm:en.:t en ukrudl ...
bc\tand på 57 pr m! I ubehandlet Id 7 og gi\et Cl
IllCflldb)!te pn knap 2 hkg "erne.

I fnr...ng nr. 7602:! l \·/1/labyg. \;lr der en betydelJg.
1ll<Cllgd(' ukrudt. hO\'Cd"agehgt bc..Uklll.,k Jf ..hx.lmo

der. fu~.Ieg.r.c.. og a:n:llpri ... Ingcll afde prmede midler
h.lr tx-I-a:mpe' ul-rudlcl lllfred ..... tlllende. men alhge\l~1

er der Im... tet ml~rudl1yller 1'3 2·6 hl-g I-alle.

Tabt!! j8. BlaIIdet IIÅrud/. Forar (II';}

(label 5q SC'l rt'... ultalet af cl t'11I-dt fur...ug I \ 1I1terh\ t:de
med for-.I-dligl' midler brugl I efll·raret mod tO-"1Il1hl;l
del ukrudt Ocr har l for,,,gel kun 'æret en meget lille
ukrudtsbe"land p5 26 plantcr pr. 111 1 I ubehandlcl De
prø\ede 1llll.lll'r har nedbwgl denne ul-rudhbe... lalld
\i.t:<;clllligl. og t.Jer er If(XJ.., den IlC...kedllt.· ukrudl"'hc
... lalld ho... tL'l IIlcrudbyller P:I C:L J hkg kerne efter <lill'

behandlinger
hlneron Combl 500 }-'\\ cr prmet ltre år III "pmjtlllllg
om eflerårct. I gcnnem""nit afq fONlg har Olldlc:l Ic\ Ilcl
21 uhudt ...phmleT af 65 og IIH:dfmt cl bc...I-cl..lcnl me
rlldbylte P" 0.6 hl-g kerne.
Faneron ClHllbi 500 FW er prøvet over fire !ir ved
~projtllillg om foråret. For..ogcne med midld 1'.1 Odle
Ild'punl-t "f...!Lllh:" mel..l arct ... fOf"lj;. I gCllnem"'1ll1 :tf
IJ for'Og 0\ t;: r fire år har midJet reduceret en ul-rudt ...
bt:stand på 64 planter III 24 og gI' et et merudb}'llt' pfi
1.5 hkg I-cfllc I el affm!'l"g\årelle er aJl\elldt 1.5 Imod
1.75 I i de ",rige tre år. \11dlct er an\'endt I dct tl(llige
fora r i kornet ... \"æbtstadlUm 3. d. \. "l., .....i. snart jorden
\ar farbar. og hvor \æksten I korn og ul..rudr netop \<lr
gået l gang Midler har gl\CI <;amme ul..rud1'>eO"cl-1 \-cd
all\ clll..lcl ...e i eften'ird og j forårel. lllCl! dcr cr oplukt cl
lidi ~lmre lIIerudbyuc vcd forår"'!'lpmjlnillj;clI.

rabel 59. /limIt/n ukrudt. tY/efor og forar.

Amal

H,'ede
ukrudl.Spl hkg

pr. m kerne

Fonog lir. 55020

:J. Cbehalll..llcl 26 72,2
b Faneron Combi 500 FW 1.5 I 6 2,4
c. Faneron SpeeHIl J.7, I 3 .1,4
d Basagran MePA 4.0 I 6 3.7
c. Baf.agr:J1l 480 2.0 I

) .l.X
OIadex 0.5 kg

f Faneron Combl 500FW 1.7, I 1 ).7

c; forsøg /9 78--80

il Ubehandlet 65 59,5
b. Faneroll Corllbl 500FW 1.51 11 0.6

13 j(JrWJg 1977-80

<I L"behanl..llel 64 58.8
r Faneron COInbi 500FW 1.75 I·) 14 J.j

°l I Iq7l! I.~ l
t {od b-e "pr fltcr,ln."l I ,l I 2. t C'd f ... pr I f\lf,lr('ll ~1 \

( forsøg lir. 6JO..lI l I'iflfl.'rbyg har lludlerne på Il<t.:r
forar.....pmjllllngcll Illcd F:Jllcron COl1lhi 500 FW glvel
cn meget darhg effekt o\crfor en ukrudt ...be~land. der
ho\cdsagehgt be..lod af fuglegræs. Trods den d:\rllge
dTekt er der opnåer merudbyller på 1-5 hl-g I-('fIlC.

Tabel 60 \l ...cr n......u1talernc af ~ fOf'(lg I \lIlterh\(.-de.
Iler cr pHnetl'l nyr præparat. DI>X 418q/~O. del .. om
efterårel o~ dt:h om foråret. Nummerpncparatel er
IT1lcrc.....anl vl'll. al dcr ... I-al udbringc... en mcgc! ringe
m:cngdc af"'lOn"~'1 fur at give elTekt overfor ukrudtet. I

48,8
1.6
1.0

107
Iq
11

Anlal
ukrudtspl. hkg

pr. III kerne

5.1 49.5
; 1.2
6 0.1
7 0.0
4 1.0
M 0.5

LSD -

61 49,8
7 2.2
<) 1.7

;7 51.0
7 I.~

3.5 I
5.0 I

4.3 I
4.0 I
.1.0 I
4.0 I
4.0 I

4.0 I
3.0 I

/9 io,wg /976 og /97R-I>O

<I. Ubehandlet
d. Ilerbalon 620
c. NA-MIX DPD

Tubi'! 57. Blom/('I UÅrlIdi. Foror

Hyede

7[mw!; 1980

a Ubch..llIdlet
b.IlASI- ~1P/D 555
Co Actnl 4
d.Oanlnl
e. OAS 46300 H
r. B:I...agran MCPA

14 fim(Js 1978--80
a. L'beh:lI1dlcl
c. Aelnl4
d D.lIltril

121(Jrws.: 19i7-IW

u. Uhchandlet
e. Aelnl 4 4.0 I

IO,



Tabel 60. Blandet uJ..rudt. Efterår og jorar (/]0)

Antal
ukrudtspl hkg

Vinterhvede P' m h'me-

4 fimog

a. Ubehandlet 36 48.7
b. DM 68 5.0 I 11 0.5
c. DPX 4189/80 11.5 g Il 2.1
d. D~t 68 7.0 l 9 0.3
e. DPX 4189/ O') 1/.5 g II 0.2
r. Actril4 4.0 l 7 0.7

.) 0.1'< CII\I",ell liloul ~pmJle\~i..e"

16 fon"'l 1977-<10

3. Ubehandlet 71 57.7
b. DM 68 5.0 l') 16 1.3
d.DM 68 7.0 I 18 1.1

•) I 11)77 7.0 l

Vinterb)~

5 fo=g1978-<JO

a behandlel 88 49.3
b. DM 68 5.0 I 19 1.0
d. DM 68 7.0 I 30 0.6

Lcd tH.. 'pr I cflcrarcl I 'l l :2 Led d-f ~pr I forårt'I l ~( 3--4

dl!>sc ror!>{)g er der ... prøjtet med 12.5 gram pr. ha. Ar
re'\ultaterne rrcmgår. at midlel har givel den samme
ukrudhelTd.1 på de to Ildspunkter, men der er lUll

hostet mcrudb) tic ror erterån.behandhngen. DPX·
lIlIdiet er 1Illercslklnt og bor arprøv~ yderligere.
DM 68 er pm\el pu de samme to tidspunkter. og delle
l111ddcl har Og~1 givel omtrent sanllTle ukrudtscffekt,
idel 36 ukrudlloplanter - en meget lille ukrudlsmængde
I genllem.. nn ar 4 rorsog - er nedbragt til 9-12 ukrudls
plulltcr. D\.f 68 har Ikke gl\et merudbytte ror <iiprøjt
ilingen I rcts rOr\(1g.
Acln14 er medtagel til sammenligning \C~d rorårstlds
punklet. og heller Ikke dette middel gav merudbytte i
aret .. rOr\og..
OM 68 er prmct pli de IO tid...punkler I 26 rorsog o\er
lire Jr. og rorsogcne med dette middel afsluttes her·
med. ElTekten er hdl bedre ved rorål33n\endeben.
men, der er iUe nogen rorskel p det merudbytte. som
er opnået vcd spnljlning på de IO ror..kellige lider.

I rorsog nr. 60101 i 1'llIlerbyg har de pro\iede midler
gl\·et en forholdlo\ is dårlig effekt overfor en ukrudtsbe
'tand he-.låcnde: ar ruglegræs. enång rapgræ<i og \h..-d
modcr. Kun behandlingen mc:d DM 68 om crterårct
har I delte for,og gl\'Cl mcrlldbylle.

Tabel 60 \ l'er og"U rL~ultalernc ar 5 rorsøg o\lcr Irc <'ir i
\lIllerbyg. hvor DM 68 har gnel helt samme clTekt.
uan<;el om ~projln1ngen er genllt:mr"rt I erten'irel eller
0111 forarel. 8t) ukrudtsplanter I ubehandlel nedbrtllges
Iil ca. JO. For 'PfCljtlllllgen er der opnåel bc\kcdnc
1ll1,.'rudb)'ller pH 0.0-1.0 hkg kerne: pr. ha.

/'abf.'l6/ 0\'ern8' OI'er mirI/er mod toAimb/oder "hudr i villfi'f!J\'ede

Alltal ukrudls-
Doscnng Anlalog planter pr m2 Udb. 08 merudb. Kemikalie-
!..gll pr ~ncsle Anlal

ubeh. I beh.
hkg kerne pris 1980

Præparal h, rorsøg~r forsøg pr. ha kr. pr ha

ErterAr

I. PLK-Tnfocid 50 n. 4.0 J-80 14 57 33 59.9 0.6 80
2. DLG Dllloseb 500 1.5 2-80 9 J3 8 50.6 0.7 40
J. 0\1 68 5.0') 4-80 26 71 26 57.7 2.3 150
4. FarH.'ron Combl 5<X>FW 1.5 3 ~O 9 65 li 59.5 0.6 1/7

ForAr

5. DM 68 7.0 5·80 38 74 lO 57.7 1.8 210
6 :-;A·MIX DI'D 5.0 4-80 17 IIJ 22 47.7 1.0 6J
7. BASF MI'/D 555 4.3 1-80 11 40 4 50.9 0.8 75

8. Shcll Certrol Tnpd 5.0 2-75 15 117 15 60.3 1.2 136
9. AClnl..$ 4.0 4-80 22 57 7 51.0 1.8 100

IO. Danlnl J.O .1-~0 14 61 9 49.8 1.7 117

11 Faneeon 50 WP 2.0-
D-proplonal :\'AB 3.0 4-77 19 76 16 58.1 1.4 196

12. Ba.\agran DI' 4.0 5-78 l3 110 15 55.7 1.6 144
13. Ba.-.agran MCPA 4.0 1-80 11 40 4 50.9 1.0 144
14 Lonlrel OP 4.0 J-~O 8 78 10 47.3 3.3 IIJ
15. Herbalon 620 3.5 4- 80 17 113 10 47.7 1.4 10'1
16. Herba\ex 630 3.5 5 78 16 130 19 5J.} 0.3 94

.) l 1<J77 7.0 I
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J laod bl bnngl~'" CII o\er<.,gt ll\er 16 mark~t...fml\'

IlmJler. '>(Hn er prøvel i WIIIl'r!tI'('de gennem de senesle
år lir bckæmpcbe nflo·kllllbladel uk rudI. KUlIll1idler.
~om venles markedsført i 1981. er Ille<.!lagt:l.
Over~lgh.'11 giver oply~nil1g 0111 midlernes do...cring.
ul..rudhefTekt og del opntiedc merudb~ue. Pnsen for
bchandllllg af I ha er beregnet på ha'li .. af 1980-pn-.c:r.
De <.IIlfmle pn'lt'r omfaller Il..ke mom~ og udbrmg
ning..uml.O'llnlllger.
I label len er opfort de midler. "om er prmcl lil delle
formal ~idell 1974. og wm har deltaget i IO dier flere
ars fimog. Tallene m!l \ urderc~ med OlTllank.e. og man
oor bemærl..e sig. hmr mange for..og. cl nHddel har
deltaget l. Ilar ~alnmel1ligning gore~. Del skal bemær
ke... al re..uhalcrne for de enkelte præparater ~tamrner

fra en række forsogssener. der er udfOr! unda for..kc1
hge oclJllgelser. De enkdh: pr~cpaflJler-.effd.1 og mer
udhyller kan :.I1I'a ikke IJnllddclbart sammenligne<.
efler "'llllnll:n'llIlingen I labellen

En rækk(' /orsJ..ellig(· præporatu ('Wlt'r .'\Ig lil hekæm
pels(' alllJ..rutll i wflfenæd. Aj/or",gelle fremgar del. al
et Nlt'rutlbylle. JUUl kan du'J..J..(· prisen for dl' mlgrl'
midla. /"lIn opnås i de ti/fælde. In'or der l'T {'II IIkmdlJ
beslo/ld af ('Il vis slorrelse.
Sprojllllllf,: om ejieriJrel kan ofte I'(('re el1 fordel. so[re11/l
l'eJrel lilladu. al der kores po arealet pa delHI€' an/id.
Ved sprojfl1/IIg om /or6ret kan /"ollgl nir og IO~'llgl .\lore
ukrutlHplufllt'r O/IC hindre. ullllltl effeJ..1 Optto5-

Græsukrudt.
For:-.I..c1ligc gr;:t:S:-.er lindc~ I ~tlgcllde grad som llkrudl l
mangr.: kt}rnafgwder. Dt:l drejer :-ig ikke alenc 011\

agerræ\'chale, vindaks og enilrig rapgræs. men og~ii

om kultllrgræsscr slammende fra 'lpildfro :tffn\græ~. 1
1980 er der efter 3 forsogsplancr gcnnemført forsog.
,om I .....cr tager .. igte p bel..,cmpcl..e af gra"Sul..rudt

l label 62 ..es rc--,ull;:ttcrne af 4 for""g i \ IIllerll\ ede. Der
har I dl.....l· for..øg kun ... ærel en hegræn~1 Illicngdc
ul..rudl. 50 planter pr. rn~ af 1O·lmnbladel llkrlldl. og
gr'~~llkrlld[ forekom kUli l del ellc af dc 4 forsøg.
M.cngdclI af gnc~ukrudl Vilr l11cgel beskc:dcn. kUll 6
planter pr. 11l~ I ubehandlet. Dc prmt'de JllIlJlel' viser
allc l'lI god effekt o\crfor gr;l.~ukrudlel. Olcn .. del
kmher men: med effel..len o\crfor del lo-kirnbladroc
ukrudl Kun Swmp ga\ en Illfred..... tlllende effekl O\cr
for bcggl' ,lag.. ukrudt. Ingen af de pm\ede nudler har
pl\\lrkcl udbyttCI l særlig grad
Flere ar mid!crllt: er pro'vet O"er I fc år. og ~om labdlcn
vi<icr. har midlerne i gelllH:llI~1l11 af 8 for~,'g gin:l en
1'.(:11 virknlllg overfor græ~llkrudl og ~arnlidig overfor
to-kllnbl<ldetllkrlldt. l gcnncm ...nil afde 8 for""g. h"lr
dl'r I..un har u:ret ell ~kedel1 mængde ukrudt. er der
opnael l-J hk~ kerne I mt::rudh)lIl'. PLK-Tnfcx'ld 50
n. er ct D'OC-rr~cpJrJt. "'Olll lkkt: \ l~r l'n-ekl 0\ erfor
gr:c,ul..rudlcl. men ..om har gl\CI el merudb~(tt: pil
hOJde med de andre midler lrod.. denne mangel.
Tribllnilllg SlOmp, SOlll beggc Cl' allvendl i f(lrbindcl ...e
med In·edcn ......åning. vi ... te l gelll1crnsnit hel! ~aJllIllC

ukrud"t·ni::kl og gav og'iii ...amllle Illerudbytte.

Tabe/61. Græ\uJ..rlldl I wlIler.;æd (11/)

UlurdlS-
phlntcr

anlal pr.
m' hk,

Vinterhvede gru:s andel kerne

/980 I [, H, H,

il. Ubehandlet o 50 ~8.2

b. Tribllml 4.0 kg O .\4 0.3
e. Stomp 5.0 I 2 3 O.q
d. PLK-TrifocuJ 50 n. 4.0 I SJ OA
e. PLK-Trifocid 50 n. ~.O I·

l 3B 0.1Areion n. Ul
r. Faneroll Combl 500 FW t 1.0 I-

O .13 1.5Grarninoll 500 FW 1.0 l
g. Tribunil ~.O kg 2 21 0,4

8 forsag /978--11U

a. Ubehandll't I~ 44 57.5
h. Tribunil ~.O kg') ~ 7 l.q
c. Slomp 5.0 I ~ q 3.1
d. PLK-Tnfocld 50 n. l) ~.O 1 IB 1.1 2.5
c. PLK-Tnfocld 50 n.1) ~.O I,

3 7 3.1Ardon n.~) 2.8 1

Vinterbyg

/978 og /980 :! r, H- H,

a. Ubchand ICI SI 82 46.9
b. Tnbullll 4.0 kg ' )

q 20 .1.5
c. Slomp 5.01 7 S ~.7

d. PLK-Tnfocld 50 n. l) 4.01 Jo 13 H
,'. PLK-Tnfocld 50 n.I)1 4.0 l·

4 IO 4.4AreIon tl~) 2.~ I

) • ICJ78 Tnfrll,:ld I' I I 1'l7ti. 7tl l \..g '\Tdlln ') I !\)7'li \~ ~g

led b- c 'pr \ \;HlIlIg. kxJ d g 'pr l dlt·,J":1 I 'I 1-2

I for.."g ur. 60100 I vin(('TbJ:'~ har IIlldJeI rir.: \ 1"'( l'll god
effekt overfor ...avr.:1 gnc~ukrudl Mllll lo-kimbladel
ukrudl. O,'r l'r oj1ll:lel lllcrudbyller på 2-6 hkg I..erne.
I label 62 se.. re"llltalcrnl' af 4 for!>,-,g l \ IIl1erbyg over IO
;If. Tribullll op. Stomp \l-.er god effel..t o\erfor gra.-<;u
krudtet. mell kUli Sl<lmp \ l-.er ell tllfrl'd..... llllcnde effekt
ll\erfor lo-klmbladl·t ukrudl. Der er d;1 og..a h\I"lcI el
lidi "(()rre ml'fudb)llc l~f1er SlOmp l'nd l'fll'r I nbulllll
d...~e \llllcrb)!!for..ng. D DC-mldlel \l"l'r '0111 \entel
en rin~l: cO-ekl O\crfor gra...",ul..rudl. filen hgc..orn I

Il\'I,:(kfor~(1gl,'l1e har det gule middel givel r.:I IIlcrlld
b~ Hl' pil hOJdc med de {Wrigl' rnldkr Bhll1dlllgCl1 af
I'LK-Tnfocld 50 n. og AreIon n. \j ... [t: ell god ellek.1
(Herfor græ..ul..rudl og ~a\ cl merudh~lIc P" hujde
llIed Slomp

Ilatx::163 brlllge.. fl.'.. u1tall'rne ilf 4 fClf..ng l \ 1IlIcrh\cde.
Der har kun \,crel ell mt:get bt:.. l..eden m,cngde ukrudt.
og græsukrudl fandtl.... kun i 2 af dl''' !t}rMlg. U"rlldt~

mængden er reducerel en"artcl for de ror..k\'lIige mid
ler. når det gi.ddcr lo·klmbladct Il I.. rudI. Mod gr:c...u·
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krudt er opnl1et god eOekt af alle led undtagen led f
med DLG Dino...eb 500. Kun Trinulan har givet et
mcrudbylle for behandlingen, men~ Din(l~eb-midlet

har \irkd 1001Ig h!l.rdt mod hveden I !l.ret~ forsag

Tubel63. Gm·wJ..rudr i wnter<.æd (/121

L'kurdls-
plan(~r

anlal pr
Vinterhvede m' hkg

græs andet km'"

1980 ~ f, H, H,

u. Ubehandlet 6 19 53.5
b. Tnnuldn ~.O I I 2 2.1
e. Areion n J.5 I I 6 0.2
d. Areion n 2.8 I

5 0.8Busagran ~HO J,O I
c. Areion n. 2.8 I,

J 1.1D LG DtnO'eb 500 1.51
f DLG DIIlO'icb 500 1.51 ~ 5 1.1

1978-80 • f, >f, 8 f,

a. Ubehund let 17 25 50.7
b. Trinulan ~.O I 8 5 0,8
c. Areion n.·) J.S I 2 IO 0.8
d. Ardon n.· *) l 2.8 I·

2 8 O.JBasagran 4HO .1.01
e. Areloll n.· *)"" 2.8 1-

2 6 1.5DLG DIIl(l~b 500 1.51
f. DLG DlIlo\Cb 500 1.5 I IJ 7 0.6

Vinterrug

J /orl"og /979-80
a. Ubehandlet 80 298 36,8
b. Trinulan 4.0 I IO 115 J.8
c. Areion n. *) J.S I 15 156 ~.J

d. Areion n··) 2.8 I,
IJ I~J ).1Oa....agran ~80 J.O I

c. Arelon n. **) 1.8 I ~
9 68 2,7DLG Dlno..eb 500 1.51

f D LG DIl1Q<,cb 500 1.51 JJ 70 2,8

-) I j9iQ 2.l; kll:\rdtln 00) 1 197Q 2.0 kg Ard"n
Led b--<.: ~rr \ ....d unlllg. led d-f ~f'r eft~r:1r

1gennemsnll af b fo~og o'ver IO ar er der opn et en god
elTekl o\crfor gra.--sukrudt af de prmcde nudler. ogs!!.
mod lo-klmbladel ukrudt måh~ t'n rimelig effekt.
UdbUel på"'lrkt:"> I .....agt nedadgående retning, for·
mentlig p.g.a. den meget bc-,kedne ukrudl ..mængde.
der fandte<- I for..ngcne.
I forsog nr 20020 og 32110 I rug har nudlerne ....SI t"1l
god dTt"kt o\erfor græsukrudt. men!> der le\1lo ell
betydelig mællgdc lo-l..lmbladcl ul..rudl. Od drejer ... ig
I ...."\:r om "ledmoder. ærenpri ... og forglemmigej, M>m
midlerne il..ke har bekæmpel effektl\ t. Trods den ringe
ukrudtscffckl er der opnåel merudbytler p!\ }·5 hkg
kerne.
I tabel 63 \e'i re~ultaterne af 3 forsog 1 rug O\er to år.
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11\ oral' del fremgår. at den bedste em~kl mod græs og
to-kimbladet ukrudt opn!l.s med blandingen Ardon n.
~ DLG Dinoscb 500. I dise;e forseg har der været en

betydellg mængde ukrudt. og der er opnået merudbyt·
ter på .1-4 hkg kerne for de forskellige behandlinger.
Alle nudlcr bor pf(nt:\ yderligere.

Tabel 64 \ i-.er resultatet af el forseg 1 \Illlerh\'cde med
gr:l."'lukrudl\midler, -.om er all\endt i fodret ~Idleme

har haft en cnsartet effekt o\erfor græsukrudl. mens
der er lidt forskel p det opnåcde merudbytle.
I gcnncm..nil af 7 ror.."g o\er tre <'ir er den bedste effekt
mod græsukrudtet opnact med Arelon n., melie; der
\ar en lidi bedre effekl o'verfor to-klmbladet ukrudt af
Ardon P og Ardon n. -4- Basagran OP. Merudbyttet
efler Areion P \'ar knapt på hojde med de to andre
behandlinger.

lulx·1 64. Gr{('SIIÅrudr i rillterhw:d('

Antal
ukrudLSPI.

pr. m· hk.
græs andet kunr

For50g "r. 7014

a Ubehandlet 26 I~ 39,S
b. Arclon Il 2.8 I 4 9 2.1
Co:. Ardon P 4.0 kg 4 ) O,J
d. AreIon n. 2.0101-

~ ~ 2.2B:lsagran DP J.S I

j jur<ug 1978--80

a. Ubehandlet 58 28 51,0
b. Arelon n. *) 2.8 I 9 IO 2,4
c. Arclon P 4.0 kg 12 6 1,2
d. Ardoll n.·) - 2.01-

17 6 2.9Ila"agran OP J.S I

-lI 1~78-7Q AreIon, hh\ 2.0 kg og lA kg
lt'lJ b--d ~pr 1 st J-4 I foråret

I for...ug nr. 8036 I rug har Arelon P og Arclon n. +
Ba"iagran OP gi\'et el ston merudb)'lIe, melis Areion
n lUe har påvirket udbyttet.
l\lldlerne bor pro\C\ yderligere.

I tre rUf'()g pa l:mgeland. nr. 56098-56100, IO I

I"lIltt'rh~'ede og el i ,'imerbyg, er en række gra.~ul..rudl~·

midler pro\et mod agerræl'ehale. ~1ldlerne er ud'iproJ·
Id for afgrodens fremspJrlllg.
Ardoll n.. TribuniL Stornp og lIoc 164105 II har alle
\1"'1 en god cffekt og givet mcrudb)"lIer P:l 1-5 hkg
kerne

I tabt.'! 65 bnnge-. t'n O\oe~lgl o\er de nudler. ~()m I de
..cm...... le ar er afprmel I nnferhw!de til bcl..æmpel-.e af
gm..",ukrudl.
Tabellcn gl\ er oply!>nlllg om !llldleme!> dos.enng.
ukrudlsefTekt og merudbyuc for behandling. De,uden
er anført kt"l1llkaltepn.. pr. ha l 1980. Den anførtt' pri..
umfatter Ikke mom... og udbringning'tOmko"'lllInger.



IU/K'/ 65. O~'enlgf (Jn'r mld/er mod grwm?r og loklmb/adel uA.rudl i l'Ul1t'rlllw/e

Græsukrudl And~1 ukrudl L:db og
Antal og anlaJ pr m' anlaJ pr m~ m~rudb. hkg K~nuIo.31~-

I:>ost'nng 1<n<S" Anlal
"b<h. I b<h "b<h I b<h

k~rn~ pris 1980
Pm:panlll 'g/! pr. ha FOl'5OgsAr fOl'M'g pr ha kr pr ha

\'cd ~ill1illg

t. Arehlll n. \) J.5 6-80 1'1 ~l 12 ~l 40 52,7 3,6 2')5

2. Stomp 5.0 .1 80 8 18 4 .j.j 9 57,5 .1.1 J25
.1. Tnbunil 4.01) 6-80 21 75 15 R2 IR 55.2 J.2 H5
4. I nnulan 4.0 6-80 19 RI 26 81 41 52.7 Ul 200

Ertc...~r
5. Ardon n ..I) 2.~ J-80 18 2 7 5iA 2.~ .115IJlK·Tnfocld 50 n :) 4.0

, 44

6 Ardoll n,.I)- 2,~
1-80 6 16 2 29 7 50.2 lA :!75DI G Dmo<,;eb 5(x) 1.5

ForM
7. ArclulI n ..I) 2.S .1-80 7 58 <) 2~ IO 51.0 2.4 :!J5
8. A relon P 4.0 ,\-80 7 5~ 12 2~ 6 51.0 1.1 140
\l. Ardon n.~)· 2,0

.1-80 7 58 17 28 6 ; 1.0 2.q 1<)5
IJa\;lgwn DP J.5

) I IQ7~ 1,0( l5 "F- 'Il 1l)7S Tnf<Xld I 'II 1l)75-il) 1.5 L.~ ~\ldl1n ') I )l)71l ~'l:!,OL.g A...:I.lII ) I IQ7~ iQ lA "fo\·\,d"lI

I wl:lcllcn l'r :lnf"r! de 111 Id ler. "'0111 l'r pm\l'l 111 de{1('
fonn"l "'ldl'n 1975, Kun nudler. dl'r marl..ed..rure.. l
\9SI. og "'Olll h"r dl'ltagct I IO e/ler J'er<' un jim"g er
mcdtagct 1 fabclkn, hgl'...om kun d(' rOf..."g. hvor ~iH'('1

græ\uA.Ylldf 50111 fo-A.lmb/ad('f ukrudl forekom, er meu
tagl'l.
VeJ, urdering af de llpf(,ne tal bor man va::rc opmærl..
--.om pa, hvor m~lIlgl' rur..og og for,,('g..!Ir dl' enl..ellc
nudler har deltaget l

Det ...1...11 bemt.t:rl..l·.... .lf re...ul!ah:fJll" fur d~ enkelte
pr.cpar.lt~r ..Ianlllll'r fra en ræl..l..e for... t'g ...-.cfler. der er
udfllrl lIndcr for.. l..dhge hctmgel'Cr Dl' cnl..dte præpa-
rater dTek, og merudl:l)lIer kan alt ...:I IHe umlddel-
ban lI11lllenlignc.. dIer ....lI11men\lllltng('ll l labelJen.
r:lbdkn .. tre dele omfatter henhold .. , I" midler brugl
\cd h't'uens <;~l1ll1g. tllldlcr brugt l erfer1ir~f ener
Incdet .... frcm .. pirlllg (I~ midler bru~1 om foran:!.

Gm'\llkrudl\nlldler hor !.lUl fage, I 1II1I'j'ndel.w.!. IlIor
grælukrudl .\plller ('II 1'll'\l!l1flig roll.'. it/el midlem/'
unda Ulldre forhold kali I'(('re lorlIg hart/l' mod o/gro
dl'n

Ukrudt i ærter,
I 19~O l.'f gt'llllclllfnn 2 for...ug: med bl"l..a::lllpel<"e af
ul..rudl l koge:cncr. Rc...ul!aterne fremgJr af lahd 66

!"abl'1 66. {'A.mdnbe!.æmpe/H' I ({'r/('I'

Anlal
ukrudlsplanter

pr m! hkg kern~

l forwg 1980 750S11 71«)11) 750110 7H020

UbchandlCI 99 Il; 36,1 36,5
I:llad('x • 1.0 19

15 101 5.4 Hl
l:la3agran 480 1.0 I
lla~gral1 4~O ),Q I 41 1.\ l JA O,Q
Aretit 4.0 l .j.j 4 1.7 J,.'
Dmo-.eb 500. 1..5 1(11; Q.1 J.l
1l:1'><'Igran 480 .'.0 I

I de 2 ror...ng har uer \icref l'i1 100 ul..rudt ..plantef pr
fil: l ubehandlcf I det ef1~ fnr"'l'g er opmkt en god
hcl..xm~hc med nlade'\ ...;.. Oa...agran 4RO. ug el p.CIlI
merudb~ Ile hlc\ opnael
I del andel r(lr..ug. h\'or "plldfm;lr \arrap" \;lr meget
dOllunerendc l ul..rudl~bt~t<llllkn. er opnået ell d:irllg
bd,æmpebl' mcd ..amme blandlllg I dette f(lr\(lg er
uell ~u .. tel:lcLcrnpcl\e opnået \ed .. proJllllllg med
Aretlf. Spn'Jtlllllg med Dmo...eh 500 effcrfulgt af Ba ..a
gran 480 har le\ ncl nere llkrudhpbnler, men 111 t mej..,
h('rror er del opnåede merlIdb) lIe på hOJd(' med del.
:,>om Aretlt-hehillltllillgt:11 ga\
F()r...()g~llt: nnr f()rl ...a:H~ ....
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Ukrudt i majs.
Majs er særdeles folsom overfor konkurrence fra grmt:
ukrudtsplanter. og det er af stor vigtighed. al effektive
ukrudtsmidleT er til r' dighed for majsdyrkeren.

ror,>og. Renest \'ed host har marken været t=rter Veclal
+ olie med 21 JX'1. af jorden dækket med ukrudt. Det
SlClrslC merudbytte på n~c:-Ien 36 hkg tørstof er da ogs..-'i
opnået I delte forsøgsled. Faneron Combi 500 FW har
gi\el godt JO hkg tor..tof l merudbytte.

I 1980 er gennemfort ; forsøg med bckæmpel...e af
ukrudt. Re<.uhatcrne fremgår af tabel 67

*' pe!. lJfJOrden d:dd'L'J af ul.rudt ~L>d ho~l. • -) l lQgO 1.5 I
Lcd a. b O(! r spr \< ",1n1ng. kd c. d og ~ ~pr p<i ul..rudl med 4
bh~ende bl,l(k

Af tabellen fremgar re<iUhalerne af 15 forsog l leJ7Q.
Rc...ultaleme af dc IO af'. fOl"'iog er meget forskellige,
h\ dkel skyldes den betydelige forskel pa \ejre:1 I m3j
'>e:n" tidlige fase
Veclal. Funeron Combl 500 FW og Brommal 400 er
sammcnllgnet i 25 for\(,g mcr tre år. og forsogene med
disse nudler afsluttes hermed. Del bed~te: rc::...u1tUI o\e:r
dl'>:-e tre: å..... forsog er opno\et med Faneron Combl 500
FW, der har IC\llct mind ... , ukrudl. "æret rene... l \ed
hO'>1 og. gI' el et mcrudb)'llc på 6 hkg lorstof I forhold
til Vt:'t:lal brugt \cd -...1l1l11g, Brol1lmal400 har gl\ct en
effekt omtrent <;<>m Veclal. Del ...kal bc:mærkt:". at de:
npll ede resultater dækker o\-er store fOf'>kelle. Idel
1979 hu\ode fugtigt "t:jr olllknng ~tJd. mens der I 197~
og 19S0 \ar ton p:'i dellC lid... punkl.

Brommal 400 har \ist en nmehg god ukrudt-.efTt=kt l

fOf'.It= omgang. men \ed host har 53 pet. af jordcn
alhgc\ cl \ærel dækkct af ukrudt. Merudbyttel for
denne behandling har værct 24 hkg taNof.

1 for~"g nr. 11013 er pn",ct en række andrt: ukrudts
midler td bekæmpelse af ukrudl i majs. Midlcrne er
,>alllnu:nlignet med Agro Atrazin n., 1.5 I pr. ha brugl
vcd mUj~ns -,åtid. Denne behandling har reducerel
bcslandcn af ukrudt va.::-cntligt. men alligevel var 50
pet. af jorden dækkel af ukrudl ved høst. Til trods
herfor er der høstet Cl stort udbytte i delle for:!>0g.
De øvrige midjer har alle gi\'et en renere mark ved
høst. Bedsl effekt har Laddok vist. idet marken var
heil fri for ukrudt \ed majsens host. Trods denne bedre
cfTekl al dt:' for:!>kellige midler er der ikke opnllct
merudbyllcr i forhold tir behandlingen med alrazlIl.
Forsogcm-: bor fons..'ClIC'i.

21 101,4
17 6.1
31 0.9

-
Ukrudts-
planter

~anlal pr c ';;
m' ~ li".

ro< di....
~~ ~1
.~

1.'. ~.

'P' 'P' -> ~~

25 forsog /97880
a. Vcctal 1.5 I 163 48
c. Faneron Combi 500 FW2.0 I 21
c. Brominal 400 1.2 lU) - 59

5 forsog 1980
a. Vecta] 1.51 l·H 168 75 100.8
b. Jlolto;\ F 3.01 106 44 18.2
c. Faneron Combl 500 f W 2.0 I - 29 .16 31.4
d. Vcctal 1.51+

Schenng 11 E 3.0 I - 13 21 35.9
c. Brominal 400 1.51 - 51 53 24.0

15 forsog 1979
LSD 26 11.4

a. V(.'Clal 1.51 165 Il 7 98.1
b. Holto;( F 3.0 l 6 6 0.6
c. Faneron Combi 500 FW2,O J 2.1 13 1.9
d. Veclal 1.51 Il 10 2.7
e. Brominai 400 Ul 75 27 8.1
f. Pramilol M 80 1.5 kg 14 7 0.7

Tabel6J UJ,rlldt i silomajs (1'3)

Midlerne I fUNlg...led a og b blev udbrag.t umiddelbart
efter såning, mcm'l de uvnge forsogsled blev sprøjte!. da
ukrudt og majS var ~plret frem. og ukrudtet stod med
ca. 4 bli\ ende blade.
Der har i genllt:l1lsllIt af de 5 for')øg v;erel en betydelig
ukrudbbt."'lIJnd p!i. 241 planter pr. m:. De lO midler
brugt lige efler ,. nmg har reduceret bestanden af
ukrudt til henhold"'''' 168 og 106 pr m:. h\llket ikke
er tilfrctls~tillendc. Ved h"..t \ar jorden da ogs< hen·
hold..\ i~ 44 og 75 pet. dækket af u~rudL Til trods
herfor er der hO:!>let et stort udby tiC efter Vectal·
bchandlin~cl\ pit godt 100 hkg tor..tof i gcnllem'>nit af
de 5 for""g. Ilo!t<l\ F har gl\ et et merudb) Ile på ca. 18
hkg. lor... tof I forhold til atrazlllnlldlet Yectal.
Den dårlige effekt af de IO midler brugt \cd såtid kan
henfore-. ul det megct torre forJr I ,eJSO. Cnder så,
danne betIlIgeher \ Irker jordmidlcr ,>\agt. I 1979 under
mere fugugc forhold \'Iste de samme tu midlt=r en
udmærket crTck!. '>om holdt marken rcn helt til ho...1.

Falleron COlllbl 5oo}-W og Ycctal ~ Schenng 11 E
olie har reducl'ret ukrudtsbestandl~n bct~deilgl I an:t ...

Del er en ufgorende fomdsæl/ling for en ~·l'lIyJ..J..el

dyrJ..nillg afmajs. al uJ..rudfet kOll bekæmpes e//eklilll.
Hae års forsøg IIiser. al en række forskellige midler er
('Kilede Iii delle formal.
Forsogcne har samtidig ~·isl. Ol en am'cndelse af
/lAmdlsm/dler straks efter majsens soning giver bedsl
re.\ulwt. nar en pu,.,j,ende fugtighed er til Siede 'lorden
po delle lidspunkl.
Er del lOri omkrlllg majsens SOlid. er de bedsle resulla
l{'rapt/det I'ed spro}l1l11lg ptJfremspiret ukrudt med co. 4
bhl'('lIde blade.

I tabd 68 ses resultatet af el forsog, hvor hil.. er sogl
bel.. ..cmpt:'t i majs.
1juni t'r dt:'r optah 20 k\ Ikplanter pr. m1 1 ubehandlct.
Sprojtntng med Eradicane \ed majsens såntng har
hahcrcl hlktk.--slanden. Sprøjtning med to AlraLIIl
nudler liIsat olie har reduceret hikmængden tll'>\a·
rendt'. Ved majsens host \'ar der i ubchandlcl en
dækning af jmden med k"lk på 56 pet. Eradicanc viste
(,'n dæknmg på 30. og de IO Alrazin-midlt=r p5 hell
hold\\'I~ 10 og. 7 pc!. dæknmg.
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lkl-æmpcbcn af k\ II- har medfort mere end en fordob
Img af udb) tlel for de to AlrazlII-l11idl('r. mens Eradi·
C:1I1Chch::tndling.clI g:.H I-nap ~a "wrt Cl lIlt:rudbylle.

lobel68. KI'I·/.; i uUlfs

KVik·
planlcr pr.
m2 I juni

pct. dæk·
ning-) v.

tlO".

hkg tor·
stof

pr. ha

marked'iforte midler h"r i 1980-pmcr andraget 1'01
gc.::nde:

1.5 Ve(:lal l:a 42 kr. pr ha
3.0 Hollo.>;, F 126
2.0 Fallerlln Combi 500 FW 158
1.5 Vcdal f .1.0 Sdl(:rlllg II E - 100
1.5 Brolllll1al 400 - 158

Forwg fir. 61058

a. L;bchandlel 10 56 39.8
b. r:radu:anc U

) 61 IO .10 30.2
C. AgI'O Alr<17in n. f Jf 11 IO 45.9

SUJl-oJ! II E 5 I
d. PLK-Atrazin 50 n. t 3 I +

IO 7 55.2I.MO RO 61

0) po.l ...fJl'rdo\~·rn:.Jdcllda:lll:l afl\ll \lod III'"
'0) led b behandle. met.l Bromln"l ~ mod l(lllnlbl ul.rudl
I cd b \prllJltl (l~ 1I\'(IMh<}t!t'. fUl "11lIlIfl:. k'd l' li \Pl ull, maj.

I fnr"'lg nr. 66098 Cl' PW\d ..pmjllllltg,lIlod kldk l:a. I~

dage fm majsen., ~inlllg.

6 kg. Basfapon og o I Roundup har begge rcducerct
l11a:ngdr.:n af kvik. udcn at udbYI(('t er p:'\.virkc\ I
Ila:vl1cva:rdig grad.

KriJ.. !.lIll 'H'ds«'IU' IIdb)'llet 0/majs \'æSefllltgl. og jTeT('
for~o.l!. bor gennemfures for Ol ]inde jrem til <'gt/c'de
ulldla. \Om kan bekæmpe denfIe ukrlldnp/un/c'.

I fon,,,g ur. 66099 Cl' agertids/er sogl bcl-æmpct I maj..
111(:<.1 MlIlrigOlI. Ocr er !'o.pmjlct 20. jUll1 nll:d IO doser af
midlet. Ileggc behandlinger har n..'t.lun:n::t untalld af
tid~lcr \·xsclllhgl. UdbYllCI er Ikke m:l1L
Mall'lgon \entcs markedsført l 1981, mcn ikke med
lilladcl,,~ til brug l majs.

KCl1llblicudgiflcll fur de pmveuc hchandlmger 1Ilc..-d

Til dc mC\IIIc.:: pn-.cr ~kall;.eggt'<, mom<, og omko"lllln
ger III Ud"pmjllllllg.

Ukrudt i roer.
I 1980 er for"(lgcllc mcd bek:.....mpebe :.It' ukrudl l
txderocr III ,,:hcl fodcr "om lil fabrik fort":ll efla en
r:d.ke for..u!!"planer. '( re af planerne er gennemført ..ii
I:cnge. al for"ogcne af..lulle" Tlled IIldc\'.crellde ap~

rl'..ult:Hcr DCI drc."jr.:r "Ig I foderroer om de for""g"pIJ
nel'. h\ 01'1 bladl1l1dler anvende.. udl'n forudgtiemk hrug
;.I f JordIllIdier og bel-a:IllIX'I"l..'1l af lid(,1l mdck og. '>(lrt
n:lI"I-)gge, I f,Jhrik"rt>t'r af"lullc:.. ror.,~,g..plilncn. der
gcnllcmfNl'" I "amarocjdl: med Dc dJI1"J...e SuJ...l-l·rf.l+
brikker lVS.

Bederoer til foder.
I label 69 .,e.. re.,ultaterne af II forsag eflcr en ny
forsøgsplan. lleri er "ammcl1hgnet Vt'llzar og I'yramlll
}-) brugt \ed .....Hld. Denne behandling er efterfulgl af
IO sprojlllmger. dels med Belanal og dcb mc..'t.l [kl.III ..11
blandet 1Ilc..'t.l jordmIddel.
Del er eftcr f(lrM'g~pl<H,,:n tli~tr<cbl. al den forste
sprojllllng gCllncmføres 1·2 uger f"r roc.:rne~ Siilllllg, (

gennemslIlt af :'rels forsøg er der kun g.iet 5 dage
mellem sproJtning og s!\llIllg. og i 5 af de II for",'g er
"pmjlningcn gennemført samme dag som ~~l1ingcl1.

Vcd af bringe midlerne ud for !Otillmg VII der \cd
s. bedslIlbcrcdningcn ~kc CIl indarlxjdning i jflrdt'n.
hvormed en ogCI ukrudl'\CfTckl må fOr\Clllc".

Tam" 69 UJ..rlldr I beder()('r ttl foder {/ '-II-
Anlal planler Udb)lIc og

merudb)·nc c
Fe, Fe, Efter ..,l- o

hkg pr. ha ."
FOI'iil'8'r1an 2. spr. J, spr J. spr. op!. ~:a

• • • !:~~

~ E ~E
<: E <: -2":2, , ~ , ~ 2,-::

'O 'O 'O ,-uc.

~
c 2 ~ 2 ~

.~ o
l. sproJlnlng 2. sproJlnlng J, sproJtmng .. ~ ~ v'H'B~ ~ .!11·2 uger for ~. ulrudt 2 lo'"bl ukrudl 2 lo'·bl '" :J :J '" :J '" '" :l.,~ ..

l 2 3 4 5 6 7 8 9

II/or",g /980

c. 0.5 kg VCIll::.Ir 41 Betanal 4 I l3t'tanal 71 RI 16 8.1 .1R 63 609 455 14
b. 0.5 kg Venl:lr 41 Ilet.mill 4 I llt'lilnal- 79 17 64 7 4 Il

0.5 k~ VCTll..ar
c. 0.5 I-g Venz:.lr 41 Octanal 4 I Ilctanal' 79 14 63 14 IO IO

.l kg Gollp;,
d. 41 P)ramm FI 4 1 BClanal 4 I Bclanal 71 6R 19 77 15 6.1 II 11 11
e. 4 I I)~ ramin FI 4 I Bdanal 4 I Bclanal >- 74 II 6.1 11 23 II

3 I P)ramlll FI.
f. 411'yramin Ft. 4 lIletanul 4 I BClanal+ 7R 9 M 17 IO II

J k~ Gllllix LSD /5 1

III



Dcr er I gcnncm ...nil af de 11 forsøg ikke opn!kt nogen
særlig for:.kclmellem de for... "dlige behandlIIlger. Dog
er der en tendens ul. .11 de for...ogled. "Om cr behandlet
mL'<i Ilctanal .... jordnuddcl som afsluttcnde sprojtning.
er rcne-;,t ... cd (lplagmng. D13~ forsogsled har gIvet del
Slørste merudbyllc. ~h om for3kdlen i"ke er SlOr
For...ogene fonsættcs

Alle de midler. ~m er prøwt i denne plan. er markeds
fon. og "eml"alieudglflC:1I for de pro\ ede behandlmger
har I I<)W·pn..er andragel

3. 0.5 Vcn!..ar og 2)t" Betanal ca. <)60 kr. pr. ha.
b. 0.5 Venzar. 4 BClanal

og." Belallal -05 "ellzar 1060
c. 0.5 Vc:nt.ar. .. Bdanal

og 4 Ilctanal 3 Gultl\ - 1+40
d .. P}f3mlll 1'-'1. og 2" 4 Bctanal - 1260
e. 4 l'}ranUll 1'-'1.. 4 Helanal

og 4 Bdanal 3 p) mllUIl fl. 1560
f. .. p} ramln n.... Ilelanal

og .. &Ianal J Gulll\ - 1740

Til de næ\llle pn">er ... bllægges moms og om"oslnlll
gerne 111 J ...pruJIJllIIgcr.

I labd 70 bnngn rcsultalernc af 4 forsøg. hvor for~kel

lige ,;projlningcr med Golii)" er prenel Første sprøjt
I1l1lg er I diSse for...og gennemført "'Iraks efter roernes
...iJlUng. Der c:r allH'ndt forskellige mængder Gohlx ved
n,x....,aning cflcrfulgl af Bt:tanal I to omgange. Denne
behandling er sammenlignel med Goiti", \ed iling
efterfulgt af kun en behandllllg med Gohix + Bctanal
eller Sun-oil II E. BTS 4044 er pro\ et for forsle gang.
Mldlel er Ikke markcd'ifort. det a brugt \ed rOC'JllIng
efterfulgt af IO sproJtnmgcr med Ilclanal

I rCIS forsog har der kun \æret en be3"eden mængde
u"rullt. Afkolonne 2 fremgår det. at dcr l forsog.-.led a,
">Om på delle lid ...punkl endnu var ubehandlet. eroplalt
7<) ukrudtsplantcr pr ml. Dc forskellige behandlinger
\ed ....Hld har \ærel uden "'lfknmg pukrudlet pA delle
lid,punkl. DenIIt: dårlige elTekl "an Illbagefores ul de
meget lorre bcllngcber, som hCf'kede i for rel 1980.
Re-.ultalet er meget forskelhgt fra del. som de \amme
hehandlingt:r 'd... te I forsøgene i 1979.
Af kolonne 5 fremg r elTeklt:1I på u"rudtel efter sidste
...prOjlnlllg lIed J er optalt 65 planter pr. ml. og alle de
m ng.e behandlinger har reduceret mængden ilf ukrudt
I forhold ht:nil
Vt.'(l oplagIlIng er der ikke kon~talt:rd forskel I anlallel
af roer pr. ha. Idel der er oplalt 67-6<).<XX) planta pr.

Tubl'170 UJ..rIIdr i bc.'deroer ril foder (1'5)-
Antal plantcr Udbyuc og

mcrudbytl~ cF., F., Eftcr ,<d. u
hkg pr. ha '"Forwgsplan 2. spr J. spr 3. spr. opt. ~06

• •

~
~] ~

~ ~ E ~ ~
~~E

~ 2.":
'" '" '" .... t:'Q.

I ~pr0Jtmng 2. liproJlning 3. sprøJtmng 8 2 2 8 2 8
.~ o

~ ~ ~ ~ o ":~'B
1-2 ug~r fllr s. ukrudt 2 lllvbl. ukrudt 2 J" .... bl. '" :> :> '" :> '" '" ~ ~~~

l 2 3 4 5 6 7 8 9

4 formg 1980

,I. Ubehandlet 4 I Odallal .. I Belunul 7R 7q 62 67 65 67 735 599 26
b. 6 kg Golm. 4 I J)clanal .. I Iklanal 79 76 43 70 38 67 I 17 14
c... kg GOItIX 4 l Ilclanal 4 I Betanal 7R 81 52 75 37 6q 15 IO 14
d. 4 I-.g Golt ...: IJlgcn .. I Belanal

J kg GOItI,( 87 H4 88 66 .1q 67 10 O 12
e. 5 "g GolIl,( mgcn 5 kg GolIl\

51 Sun'Q1111 E 76 ql q6 '2 46 68 20 Iq q
f. 7 I BTS 4044 4 I Bc:lalldl 4 I Betanal 65 71 36 62 55 68 6 4 15

IO /0"08 1979-80
3. 121 77 46 64 627 534 38
b +l 18 16 63 .12 38 6
c hlr"log"lplan som (nenfor 54 2.' 15 65 45 -lO 7
d Led r \:..tf Ikl-.~ nJt:d I 71.)-1'.... 56 46 17 65 -lO -lO 6
<_ 53 48 11 65 45 49 5

Il/orsog 1978--<10
3 Lbehandlet 4 I I3clanal .. I Bctanal 101 64 -lO 62 613 482 .15
c. 4 kg. Gohl.\ 4 I Betanal .. I Belanal 4H 20 LI 62 _'9 40 6
d. 4 kg Gnitl,\ lllgc:n 4 I BC:lanal

J "g Gohi.\ 4q 40 17 63 n 40 6
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Til de næ\ I1IC rfl~cr ...J..alla.:gge... mOI11'" og om\"o... tlllll
ger III 2-J ~projtnmg('r

Kenu\..ahclldglflen for de pnn ede t'lchandhnger med
markcd ..rorle midler \ar. beregnel ('flcr 1980-pmcr.
sli.lede-.~

ha Der er heller lUC kO!1"tatercl Morre fon.kel I

udb)lIel af rod og lOp III lrod, for. al d~r er Ilog~n

for'lkcl P~l mængden afuJ..rudt \ed oplagnmg. Kolonne
q \ her. al der I led a \.Ir 26 pl'l d<t:J..nltlg af jorden.
men, de mrigc T1mllcr har rcdUt:eret delle III q-15 rx:t.

I IO for,Clg. O\l,.'r Io ar crder lJ..ke nogen ,wrre for,\..d pa
dl' r()f,kdllgl~ uoIlL\-bchandllngcr. Alle bchandhngcr
rt'dm:ert'1' lII:1::Il!!den ar u\..rudl I forhold 111 kd <I. og der
er opnaet Illerudh} Iler pa 5· 7 pet l rod Efler alle
Golll\-bchandhngcr er Ill.trkcn na.....lcll ren \ed oplag
IIlng.

På lellere jorder kan Iii lider ~ en p:t ... lrknmg ;If
roerne efter all\endel'ie af jordlllldler \ed roerne.. ';\
TlIllg. For al underv,t!!t' rnulighc:dell for al rCllholde
rocmarken uden brug af jordmidlcr \'ed ""nmg "larle
des l 19;7 en forsogssene. som af'tlullt'i med lIlde\æ·
rendt: år<; resultater. Afl<.lbt'l71 fremgår n:..u!t<.llerne af
5 fo ....tlg i t9RO.
I for~"gsled a er "proJld Ire gange med Belana!. Dl'\ er
tllSlræbt hver gang 111 nllllIlH: ukrlldl"plalllcfllC" 2
bladstadlUnl.
Led b og c ~r behandlel to gange. fm",c behandling I
ukrudtspIanierne" 2-bladstadluOl med BCl:tnal. og an
den behandling pa uJ..rudl mt."tJ 1-4 Imbjade med
Betanal tilsal henhold'}\,j, Nortrnll Clg I'~ ranlIlI FI Led
d c:r behandlet to gange med Bclanall ul...rudt..plalllt'r
ne, 2·4 blad<;ladlum. Led e og f cr behandlel Illed
Golti~ som bladmiddd i ukrudl'iplanlCrnc 2-4 blad... ta
dlUlll. og i lcd c er Gulti:\:-bdli.lmllingcll geniaget I
blanding med l3etarwl. lied r, der kUli er behatldlc! pil
del tidlige titbpun\..t. er Galtl:\: Ub,11 crl pcnctn.:rirl~"'o

lie. Sun-oil Il E. MlIIl forbedrer rnidld" indlrængning i
ukrudt~planterne.

For fONc ~prcjllllng er der optalt 136 ukrudhplalller
pr. m!. For anden 'pmjlning er der Igen optalt ukrudt.
"-olonne 3. og aJle bchandling~r har reduceret ukrudl'
mængden bet~dehgt.

Kolonne 5 \i"er mængdt'1l afu"-rudl efter "llhtt: "pmjl-

ca. H60 kr. pr. ha.
- IR20
- 1500

1;50

- 17()()

a. 2 ;. 4 Belanal
b. 6 Golll:\: og 2 X4 Belallal
c. 4 Golll:\: 2 X 4 Dctarlill
d. 4 Goltix og 4 Uetanal 13 Gollix
c. 5 Gulli" og :; GOItIX !

5 SUIl-Oi! IlE

Tabt'l 71 L'krudt I bedaot'r ul foder (JJ6J.
Antal plafller Udbylte og

for F., Efter \·ed. merudbYlle "hkg pr ha ~

FOl"Sogsplun I spr. 2. spr. sidsle ..pr Opl "-
" " "

~2"'l
• •

~
0.:00: ;:

~
, ,

E ]~ ~
~ ~ ~ ~ .- "l. sprøjtning 2 sprojtning l sprøjtnmg ;; ~ .... tic:.

~ e ~ 2 ~
'"'.:00: C

a-c u"rudt 2 IO'bl a ukrudt 2lo'bl u"rudt 2 IO'bl ~ ~ i~t:d·f ukrudt 2-4 "nbi b-f uhudt 2-4 la\bJ. -' -' ~

]!!::> '" ::> '" ::> '" '" c."O ...

I 2 3 4 5 6 7 8 9

5 /0"08 1980
a. 4 l BClanal 4 I Bel anal 4 IllelaIlal 136 75 51 71 60 62 578 482 29
b. 4 I 13('lanal 4 IDelanal +

4 I NOflron Ingen 76 49 7.1 24 62 8 8 14
l.:. 4 I llt:li.lllill 4 l l3el<lnal I

4 I I'y ra III III FI. JrIgell 78 57 70 37 61 28 .12 16
d. b I nelal1al 6 I Betanal JIIgr:n 78 54 71 60 61 5 O 28
c. 5 I...g. Gollp; .5 \..g. GOhlY. +

J I Jktamtl lllgetl 78 64 73 14 62 65 50 l
f :; J..g: Golll>;

51 SUll·ol11IE Illgen mgell -7 42 69 66 62 27 29 18
LSD- JI 16

J6 /o,,"~ 1977·80

a. 108 46 27 59 577 419 20
b. 41 16 59 7 1.1 1.1
c.

r{lr"~'g"plall '<lill O\ellrnr
41 20 59 19 14 l;

d. 31 26 59 2 7 l)

e. 53 1.1 60 37 28 R
f. xl 27 31 59 l j 17 16

\) I I<n' • ,,~ GCl\lI\ - 5 I Sun-nll Ilt
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Iling. Dt:n bt:dste effekt er opnået i led e. hvor kun l-l
ukrudtsplanter er It:vnet. Dt:nne gode effekt holder heil
til optagning. hvor led e er n::I1t:~t med kun 2 pel. af
jorden dækket med ukrudt. Dc øvrige behandlinger
har levnet mere ukrudt. MeSt er der levnet efter de to
forsøgsled. som har fåel I3ctllnal I:nten to eller Ire
gallge.
Ved optagning er der ikke uogen forskel på antallel af
roer. idel der efter alle behandlinger er optalt 61-62.000
planter pr. ha. Kun efter behandlingen i led e er der i
årel~ fon.øg et betydeligt merudbyne på godt 10 pet. i
rod og top. Delle stemmer gout overens med. at delle
forsøgsled har været renest vcd optagning.

Denne forsøgsplan er provet gennem fire år og af
slultes hermed. Resullaterne af 36 forM,g frt:mgår også
af tabel 71. Den mest effektive renholdel ..e er opnået i
lcd e. hvor Golti.\ er allvclldl ved første sprøjtning og
Go!tilt + Betanal ved anden sprøjtning. Dette led h,H
samtidig givet det størsle merudbylk på l:a. 5 pet.
merudbytte i rod og top. Forsøgsled b. c.: og f har virket
nogenlunde ens med en ukrudtsdækning ved optag
ning på 13-16 pet. 1de IO forsøgsled. som er behandlet
med l:Jetanal henholds\ is tre og to gange er \ irkningen
omtrt:llt ens. og der er Ikke forskel i udbyttet i de Io led.
Dis~ Io led har visl den hojeste dæl..lllng af ukrudt ved
optagning.

Fire iir.~ jors"gsresulUJler I'isa. ar del er muligl al
bekæmpe roemarkem ul.. rudI ejjekl/v( uden al an vel/de
N middel ved roernes Sal1t/1g.

Meloden b"r kun prakfiseres på arealer med ('II be.\·J,;e
den mæl/gde ukrudl.
En ajgorel/de [orud.wNflillg I!T dC'l. a/lpnljlllinger!1e
{fu'd II//dler. der I'irker g('l/lI('m uJ..rudlen blade. gel/
l1ell/føres i r('fle fid. d.1'.S.. pi} ukrudl med ;'ojn ]
løvhlade. Saml/dig er dell'lI fortldsæTnillg. al der hQl'('~

('l godl kent/"kab lil del pugæhh'lIde ar('(//~ ukruclH
mængde og sammel1sæfJIing af ukrudlwrrer.

Alle de prøvcde midler i dcnne for"(\g...~erie er rmJf
kedsførte. Kemikalieudgiften til de prøvede behandlin
ger har. beregnet på 1980-priser. været:

fOefll6 Sålllllg efterfulgt af en behandling l)CJlcre med
Betanal iUc: gi\er en tilstrækkehg god ukrudtscffckt.
På arealer. hvor liden nælde eller son natskygge kunne
forventes. er der i 1980 anlagt 8 forM,g efter en forsøgs·
plan. som iS<:t::r tager sigte på bekæmpelsc af disse to
ukrudtsplanter. Resultaterne fremgår af tabel 72.
Nælde har været fremlrædende i 6 og natskygge i 2 af
de 8 forsøg. l 5 forsøg cr der anvendt Venzar forud for
de 'lVrige sprøjtninger. mens det i 3 forsøg ikke er
oplyst. om markcn har fået nogen behandling i forbin
delse med roernes såning.
Af tabdlcn fremgår forsogsplanen, som vi~r. at der
ved 2. sprøjlning på ukrudt med maksimalt tO løvblade
er sprøjtet med 5 l Bew.nal i alle forsøgsled. I led a er
der ikl..e foretaget nogen yderligere behandling. I de
øvrige fon.ug~led er prevet forskellige blandinger med
Betanal + jordmidde1 eller Gol!ilt t- Sun-ail 11 E, en
penctreringsolie. som øger midlet~ effekt pli ukrudtet. J
hl f er pnlVet Herb. 273, som cndnu ikke er markeds
fML ~amlllCIl med Betanal.
Af kolonne I fremgal' del. at der har været 219
ul..rudtsplantcr pr. m~ før Delanalliprøjtningcn. Heraf
har 146 \æret natskygge eller nælde. Kolonne 3 viser,
at sprojtningcn med Detanal har reduceret mængden af
nælde og natskygge væsentligt. idet 63 planter er
b net efter denne behandling.
Af kolonne 5 fremgur r~uliatet af ukrudtsoptællingen
efter den afsluttende sprøjtning. 1 led a optaltes 87
nælde- og natskyggeplanter, som er rcdueercI Vl.cscnt
ligt af de forskellige sprøjtninger. Bedst efTckl Cl' op
n&ct i lcd e og c, hvor henhold~vis 9 og 4 nælde og
n<ltskyggeplanter er tilbage. Den gode effekt hold l helt
til roernes optagning. hvor de sammc Io fors,'gsled er
mest rcne. Kolonne 9 viser. at ikke mindre end 56 pet.
af Jordovcrnaden var dækkel med ukrudt i forsøgsled
a. mens den i de Io forsøgs led. ~om viste den bedste
effekt. var mindre end 10 pet. dækket af ukrudt.
De opnåede merudbytter er mcgcl betydelige. Af ko·
IOllne 6 fremgår det. at der har værel 6-8.000 ncre roer
pr. ha efter de rorsøgsled. som gav de største mcrud
byttcr. Af kolon nc 7 og 8 ses. at der er opn&et 60·70
pet. mcrudbyuc for bekæmpelse af dis~e vanskelige
ukrudtsplanter.

Tillie anførte priser skal lægges moms og omkostnin
ger lil l-J sprøjtninger.

a. J X 4 Belanal
b.4 Belanal og 4 Be\art<ll

4 Nortron
c. 4 Bctanal og 4 DeHlnal +

4 Pyramin FJ.
d. 1 X 6 Betanal
e. 5 Goltix og 5 GOhlX

J Oetanal
c. 5 Gollilt + 5 Sun-oil II E

ca. 129U kr. pr. ha.

- 1185

- 1260
- 1280

1920
9()()

Re~ullaterneaf &rels forsog stemmer godt overen!' med
d~t ....om er opll1\et i to tidligere års forsøg. Af tabellen
fremgår resultaterne af 27 forsøg over tre tlr.
Den bed"'lc dTekl er opm'l.et i for\"g:.lc:d It og e.
Ukrudtsdæknll1gcn ved optagning er hcnholdwis 5 og
7 pd. mod forsogsled a med 52 ret. dæknlllg. Dc
~l~ rige hehalldlillger har virket nogenlunde ell'i og givet
en ~Iuterrekt på 15-20 pet. dækning. De opnåede mer·
udbyttcr er betydelige og falder p.enl l>llIJlIllt:1I med
~lutefTektcn på ukrudtet. sålcdes al de n:l1L.... lc for~øg~

led har givct dc højeste merudbytter r1l 60-70 pet.
DennI.' for..øgs:o.ene afs.luttes med indeværende år>; re
~ultater.

Ukrudtsplanter med sen frcm<;piring volder ofte sær
lige problemer på rocarealerne. Liden nælde og sorl
notskygge kan være meget generende. og erfaringcrne
har \'i ... t. at en almindelig anvendelse afjordmiddcl vcd
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Dl' gNIf/ell{{orle [ormg har vist. al liden IIwldl' og \'Orl
"/lHk)'gg!' 1..01/ genere rO<'me l'o!d.50ml. Samfidig har
rlfHtllUler!1t' viH. eJl ('1/ eD"hfil' bekæmpelse kali uP"os



Tabt'/ J7 SOrl flunJ.. ~-ggt! ~ hdl'n "æ/de i IJt'd('ro('r lil/oder (/'7).. .
Planter pr m' Udb)'lle og

mcrudb)lle o
/-ør For Efeer "hkg pr. ha ~

Forsogsplan 2. \pr. 3. spr. 3. spr ..
• b2 lIO•
..:~ ~.:.: c.. " " .. "
C.·2 'E": c

~" ~" li" "~ o.~

;; ~~ ~~ ~ ~"
~~ 2 u z..

~.
,~

2
~i

.~ o
I. sprøJtnlllg 2. spr0Jlnmg 3. spr0Jtlllng !:= ~o <o "8 ~ i~"E:; .~ .~ :; .~ o
~ed såmng ukrudt 2 10\'bl ukrudt 2-4 10\Ob!. Zo Zo Zo '" ~ .:..." ..

l 2 3 4 5 6 7 8 9

li for:""g /980

:l"'ar~en,
heh. for cl

d. \ Lod ""~llIng

e.

r.

5 I Octallal
5 I Helanal

5 I Ikwnal

5 I lklanal

5 J Bctanal

5 I BetannJ

mgl:ll li')
4 I Bctanal .......
4 I I'yr<tllllll rI.
41 Bd:..tllal ......
-' kg Gult"
4 I Bel3nal +

4 I Nortroll
5 kg Goltl.\ +
5 I SUIl-nil II E
4 I OClanal +
3 I Hcrb. 273

146 63 146

35

20

38

17

25

87

r..'
9

2R

4

12

55

61

62

61

6.1

5S
LSD

3RO

195

215

IS6

251

IJS
6J

330

14S

IS1

133

192

100
.lU

56

16

9

17

7

26
4

27/tmo.': /978-80
a. 18 P' 62 110 I 50 3-IJ 310 52..'
b. 20 12 56 ISO 147 15
c. For\ogspl.~1Il o\cnfor. 1.1 4 57 226 181 7
d. 15 17 56 177 145 17
c. IO 2 57 n~ 193 5
1". .) 19 8 5.1 10n 179 20

.) HI fI1l'\1[!. I'HII ..,0

n'd al 'iproJft' Io gauge ejler ar rOi.'r og uJ..rudl t'r

frcU/lp'rt'l.
DCfl /)e(bIC <lii.'J..I a up"uel ,- dl' !orsogs!t'd. hmr den
af\'/ullcllde JproJflllllK t'r gt'lItJl'mftJrI med Goltix t""l''1 i
b/aI/elli/K med 1J\'ftJllll/ el/er med SUI/-oil // /:;.

Kel11lk.JlIeudl;lftell for de prm"dro: Ikhalll..lllJlger med
markro'if"rte ITmller \ar. t)(:n:gm:1 efter 1980-pn"Cr,
sMedes:

a. S Ild~H1al ca. 540 ~r rr. ha.
b. 5 Ilelanal og 4 Iklanal

4 Pyramlll rt. 1.170
c. 5 Bl'l:lnal og 4 Ilelana] ,

J GOItIX - 1450
d. 5 Iklatlal og 4 BelanHI

4 ;-.Jclrtrtln - 1295
e. 5 Belanal og 5 Gult!.\

5 Sun-oll IlE - 1440

TIl dl' anforte pfl\er "lkililægge.... mom~ og (lmko.... Ir1H1
gt'rnt' ul l-l ~pm..ltlllllg('r.

Endelig ....kal der 1I11a:ggts prisen for dcn b\'handhng.
~om evI. gClln"H1fim.:~ vcd roernes såning.

Efter en n~ forsogsplan cr gCllncmfurt 4 for.."g I 19 O.
Og....?! denne plan tager "Igle p:l at bekæmpe nahkygge
og lidell nælde I bederoer. Rcsuhatcrne fremgår af
(ahd 7:.
Med for~og('ncbelyses. In ilkcl1 bctydrnng del I..an ha\ l'

fM ell etTeklll1 bekæmpcl"lc af dls,,,c to ukrudtsplanler.
at der bruge"l el jordrmddcl vcd menu:....ålllllg. Af
whcllen frelllgilr del. al der er '1I1\cndl tre for.kellige
mldkr pii dette tidspunkt I alle forsog:..lcd er dern:c"t
fON !'>prujlct med [kt:mal på ukrudt med makSimalt 1
10\ blade. Som afslUtlendc bchandJmg er der SprOjfCI
med en blanding af BClnnal og Goltllt p. ukrudl med
2-4 hn·blade.
Af kolonne I :-e" del. al der (or Bl:l~lIH1bpnljlnillger
Oplall 180 ukrudl:-plalller - heraf 137 nælde- eJlcr
1I.tt ..kyggcplalllcr - pr. 111" I led a. "lom pil oelle tJds
pUllkt t'lldnu er ubehandlet. Dc for..kclh~c jnrdnlldkr
h.tr rr:duccret nm=ngden af ukrudt ul ca det hahe.
Af k(llonnc 4 og 5 ..e<. lIl<t'lIgden af ukrudl eftcr den
af"llutlende ~rf(ljlJling. I lcd a. \Om lUC er behJndlel
med ..IordmlddcJ. er der Ic\ net lS nælde- og ualskygge
planlcr. I led b.:r Ie"net 7 og I lcd c og d kun I n:c1de
dier Il:ll ..kyggeplantt: pr. m:.
KUIl 1 lcd d. ~(UTI er behalldlel med GOltl:>' vcd r(terne..
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raINI 73 Sort nalskygge og /idm nælde i bederoer lil foder (128)

Planl~r pr. m!
Udb)'lt~ Ol
mnudb)'u~ =F., F., Ener •

Forwgsplan 2. spr. J...pr 3. $pr
hkl pr ha '"-

ol! "'."
~ ~] ~

o
~ • .. o a..~ -e.: e=0 =0 .~ .i,CII :o

~ ~'" ~
~:E ~.

'-tja~g
~" ~.

.~

2 2
~i

o~ o
l sprsJltmng 2. sproJtnmg 3. sprOJtmng

~~
! = ~= '8 ~ riwil~

-Æ~
~

-Æ~ ,2ved nmg ukrudl 2 lovbl. ukrudt 2-4 10vb!. :> :> '" ~.",

1 2 3 4 5 6 7 8 9

410rsog 1980
a. Ubehandlet 180 137 123 29 25 67 805 582 12
b.O,5 kg Venzar } 5 l }4 1 Betanal 86 48 3J 9 7 66 2 .1 5
c. J kg MerpclanAZ Dctanal 3 kg Goltix 72 .12 lJ 5 l 67 18 7 3
d.4 kg Golti:< 70 J4 9 4 l 69 58 29 J

sånmg. er opmiel c:1 mcrudb}ttc på 5-7 pet. I rod og
IOp. Der er tendens til. al der efter denne behandling
har 'æret lidt flere roer \ed optagnmg. Amc:ndel~naf
Jordmiddel \ed roerne<" ,amng har medfort. at der ved
roernes optagning 'ar mmdre ukrudl end efter del
fOT\ogsled. som Ikke fil- Jordmiddel på det tidlige
tidspunkt.
Forsogene (ortsæll~.

I IO fo~og efter samme fon.og~plan fandtes ikke nælde
eller natskygge. Resultaterne af disse (arsøg. som ikke
indgår i gennemsnitslallene. falder sammen med det.
som er opnået i tabellen~ (wrigc fOf'mg. I for~"g nr.
56170 fandtes en del kortstråle. som visse steder duk
ker op som ukrudl i bederoer III foder. Denne ukrudt~-

Tabel 74. UI..1l1dt i /k'd('T()(>r til foder (/J91

plante ble\ i delle rorsog bek<.empel dTel-ti\'l med de
pro\-cdc behandlinger.

Kenukalic:udglflc:n III de pro\ede tlehandhnger bereg
net eflcr 1q8().pn~r \-ar sålcdes;

a. 5 Belanal og -4 Betanal -
3 GollIx ca. 1450 kr pr. ha.

b. 0.5 Venzar. 5 Iklanal og
4 Bctanal 3 Goltix. - 1550

c. 3 Mcrpclan AZ. 5 Betanal og
4 Betanal - 3 Goltix 1825

d. 4 Goltix. 5 Betanal og
4 DClanal ·3 Goltix - 2090

TIl de næ\ nle pnser ~I-allægges moms og omko~ll1in

ger lil 3 ...prujll1l1lgCr.

Anlal p13nlcr
UdbYIl~ 0l
meT\ldbytl~ =F., F., Eft~r "d o
hkg pr ha ."

FODOgsplan 2 spr 3. ~pr. J. $pr. opl. 0-

"'og. o o ~~ ~~ ~ ~

E
,

E ~ ~
~':'E

~
E, , :, .2, CII ;:

l. sprøjtning 2. sproJtnlng J. sprOJtnlng ~
~ ." '-uP.

~ 2 ~ 2 ~
o~ o

a-b for roer fremsp ulr.rudl 2 10\bl ukrudl 2 lo\'bl.
~ ~ ~ '8 ~ ri1'Ec-d \td sining :> '" :> '" :> '" '" .. .",

I 2 3 4 5 6 7 8 9

J /0'-""8 1980
a 4 1 Belanal 41lktanitl .. I Betanal 61 84 96 86 52 64 533 401 12
b. 2 I Reglone 4 I Betandi 41 Ddalwl 97 11.1 8J 71 64 IO 5 12
c. 0_5 kg Venzar 4 I Dc:lallul 4 I Bdanal

.. I Nortroll 88 1()9 87 IO 68 61 22 4
d. 4 I PLK·Pyra·

ZOll 35 n 4 I Belanal 4 I Bel<lnal 9.1 139 96 26 71 50 22 8

J /0'-""" 1978-79
a 34 73 519
b. FOf'Ogsplan wm 0\ cnfor I.crt d \ar lUC med I 30 7.\ 7
c. 78·7q 6 71 42
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1 tabd 74 "'6 nc... ulialcrnc af J fONl!! l 1980 dier en
for"'(lg'lplan. h\or ht:II<;lglen \ar allllbcn.'de ...j~dt'l CJ.
8 dagl~ fm rOt'rnc......dUIII!!
1 led c og d er all\cndt el jordmiddel ...amlldlg med

bedet ... 1I1bt'redlllllg. og l led a og b ble\ der ...proJld
med henhold ... \ I'" Fklanal og RegiolIe hge fm fOt:fI16

frem<;plrlng. Ved de eflerf<'lgend(: behandlinger .111
\endles tO gange Betanal. og l led \.: ble\ \cd qdSle
Sprojllllllg 111 ... ,u NOrlroll.

Af kolonne 5 frcmgar ... lutdTeklcn Jf de genncmfnrh:
behandlll1ger. Mestukrudl. 71 planler pr. 01 2. er \c\'llel
ener led b. Illen<; den bedsle eO'ekt er opnået \ kd c.
hlm der c:r brugt jord rn iddcl "hd \c:d :-.fl.lIlllg "'Om \cd
den ...id... lc ...pn'jlning. I kolonne 9 "'e... Cncldcn ved
roerne... oplagning. Den renc... te m:lrk er (Irna..:! efter
led c med kun 4 IX'L af jordoverfladen dækkel af
ukrudt på delle IJd~punkt. mt'n 11XI a og b har lærel 12
pet. dækkd af ukrudl. Dt: Iur\lc llIerudb) Ilt::[ er
opnacl efter lcd c og d med 12-15 IX·I. merudbYlle I rod.
Resultalernl~af 1I.rets forsog falder pænl sammen med
del. ...001 t::[ opnåel i 3 for...og I 1<)78-7<) efler en
lil"'larendc fUf',{lg...plan.
Forsogenl' bor (orts..-':IlC5

Tabel 75 U.rudl lJobnkmxr (/JO)

PLK-P)r~ILOIl .15 Il. er endnu Ikke markcd...(ort. Dc
mrige bch:lI1dlmgt:r kO"'lede eftc:r l<)gO-pnser ~åledcs:

a J . 4 Belallal t:a 1290 kr. pr. ha
h 2 RcglollC og 1: )o.. .t Odanal 970
c 0.5 Venzar. 4 Iklanal og.

4 Betanal 4 Nortron 1285

T Il de IIX\ nte prN:r ~bl lægge'> mom~ og omko~lnlll

ger Id 3 "'projtlllngef.

I for"'<lg nr. 62066 er Pnl\ <.'1 Cl Il) t prær~mlt. Mntrigon.
til b\,.'kæmpcl'>l' af frel1lloksede o,?('rudsler l bederoer
)0 d<ht'flllger. 1.2 og 1.5 l. er pmlcl. og r~ullat('t c:r
nplllUlllrCII(Jc. Idct Ild\lcrnc er bd.a:mpt:l Il1cgd dTe~

tnl. Rc... ullald "ara lil del, "'Olll er "'cl i Oere of!enle
rende ... pmjllllllger I 1980.
~alf!goll \CIlIC<t markcdsfort III formålel I 1981.

Fabriksroer.
l ...amarbeJde med For~ogsud\illgclfor Sukkerroedyr~
111l1g og Dc d".lII... kc Sukkerfabflkkt:r.'-\IS er gennemfort
R f(lf...ug efler en fOf',()g...plan. h\-l'" rl.... ullater '>t'... l tabel
75 Bl'dommel...e. oplagnlllg og prO\cudwgnmg ~am,

Anlal Udb) Ile og
ukrudl.~planler merudb)'lte tiForwgsplan pr ml M.g pr ha ~

• ~].. ~
~ ""~" . o,.:,o! c;

" D.,e ~.-

~ ~
"~ ~'c; ~
~ . - .
"C- O '-t:E.

N
O

~i
~

.~ o
I. spr"ilning , spmJtnmg 3. spmJll1log i; "8 ~ ~~"2Ved s ni og ukrudt 2-4 1{!Vbl 7 duge dier 2. ~pr. "- ffi '" •~ .. ~,

8 forsøg 1979 l 2 3 4 5 6

a. rvlanuel renholdebe 47 6; 471 76.5 I;
b. 6 I Pynlll1lll FI. 4 I Octallal -

:\ kg Golii;\ mgcn 26 ; 64 10 .1..1 9
c. 6 kg Goll,;\ 4 I Belallal I

3 kg Gulli.' Illgen 18 l 64 3 0.5 5
d. {) I p) f:tnllll FI. 5 I Betanal +

J I Carbyne Illgen 4 64 3l 5.1 l;
e. 4 I Pyranllll FI 4.5 I BClan:11 4.5 I Ilcl.lll;d 10 .1 63 17 2,7 14
f. 4 I Pyrallllll FI .... 5 I tlctanal 4 I Bclall:ll -

3 kg 00111\ 2 65 O 0.2 6
g. 4 kg Golll" 4.5 l Bl'lallal 4 I Uclan:ll

3 kg Golt", 17 64 2 0.1 4
h. 4 kg GOIll' 4.5 1 Ilel,III,.1 3 kg Golll.\

5 I SUI1-{1I1 II [ 1 6; ; 0.6 6
LSD 5 14 4.0 6

1-1 jimoK 197N-XO

a. 4() 63 450 74.3 11
b. 19 4 61 4 0.7 11
c. 14 l 6.1 6 1.0 7
d. For..."g~plan \om ol('nfor 4 61 11 .1..1 IR
e. 16 l 61 ; 1.0 II
f. l 63 I 0.1 7
g. .) 15 l 61 6 0.9 4
h. l 6.1 6 1.0 5

~Ilt> fw....\g N7·)· ...U
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beregnmg af for~()genc er foretaget af Dc dan~ke Suk
kerfabrikker. hvIlkel gnier mulighed for en ensartel
behalldlmg og bed~lmmelse af de enkelte forsog.
Formålet har pnmært værel al unda'''ge. om IO
sprojtninger med bladmidler udfort efter roerne-.
frem,pirlllg bedre end en enlo.e1t behandling kan fore III
en silker renholdel-.e helt frem lil rocrn~ optagnmg.
Samtidig afpro\-es I forsogsplanen forskellige blandin
ger af bladrnidler
I arels forsag er optalt ·H ukrudl'lplanlc.'r pr. m~ 
kolonne I - lied a. SOm Ikke er behandlet med jordmjd
Jer \ed roernes -.årung, I de oHlge forsogsled er der
le\nCI ca hahde1en aflh\.-.e ukrudtsplanter. h\l11o.el \11
sige. at Jordmidicme ud\lscr en forhold,\ j'i ,\ag etrelo.t
I årets fOl'\og. Dette kan fores Illbage lil de meget lerre
belmgd-.er I foraret 1980.
Den for~le ,projlnmg mt.-d bladmiddd er gennemfmt.
men... ulo.rudlct slOd med 2-4 10\ blade. og de forsogslcd.
,om er 'pr\)jtellre gange. er bchandlellgen 7 dage efter
anden 'prujllllllg. Ent:~h:n af dl'~ bladullddelsprOjl
mnger er 0PKlort ca. 2 uger efter ,id ,h: 'prujldld,
punk!. Af kolonne 2 fremg. r del. at alle behandlinger
h... r reduccrd mXllgden af ulo.rudl III 1-5 ukrudtsplan
Icr pr. m~.

Af kolonne () \1,..... cffd.lcn ved roernes oplaglllng.
Fm'Clg.. led d og e \t,er en ulo.rudhd,e::Io.lllng på 14-15
pc!.. ll\jllo.c1 er p:i Iillje med del. ,om er opnåel efter
den rnanudle rl'nholdc/", I lt:d a. Dl' ,wrige f(lr",'g~lcd

har haft en procclIl vi:o. diCklllllg med ukrudt på 4·9 pcl.
Dc opniiedc mcrudhyller er hc:-kcdnc og Slår pa:nl i
forhold til marken, renhed ved oplagning. Ener for
s0g~led b. d og e er der høslct cl lidt mindre udbytte
end cncr den munudle renholdebe.
Rc:o.uhulel af uret, f0"""'8 :-varcr godt til del. ~()1l1

midlerne har vi~t 1 IO foregående år. I labellen ~e~

resultaterne af 24 for'log over Ire år efter denne for
sogsplan Undtagelscn er forsogsled g, som kun har
deltagel i to af de Irc:k De opmlede resultazer viser, at
der kun cr ...m forskelle I det opnåede udbytte efter de
fOf'ili.clJige hchundlmger. Led d er behandlel med Beta
nal + Carb~ ne, -,om \ar oplYM at være 'loærlig efTektiv
mod plleuner. Delle cr Ikke ble\'ct bekræftel I de
gennemfone forsag o ...er 3 r. Den reneste mark er
opnåel efler fo"',g... led g og h, M)1Tl er behandle I moo
Gollnt \cd rocrnC" "''lOlng og dernæst med IJelanal og
Sidst med GolI",: Ibl:mdcl Belanal eller Sun-oil II E.
Denne forsog')~neaf~lulll'\ med re-.uhatcrne fra 1980.

Forwg,fre'iUltatertlt' \'Iser. al Ire behandlinger mod
ukrudt i /obrihroer gellerelr hor klorer bekæmpelsen
bedre elld IO bt>/w"dlinger.
Forsøgsresultau'rl1/! ~'iser og$(}. al dc'l er muligl med
ukrudrsmidler al 0P"U ell ligt' sil ren marI.. w!d opwg
ning. som der I..on upnas wd manuel renhuldeise. Del
fremgar de~lidt:n af f{)n.øgerte. at del il..ke har J..mw
udbyIIe al bruge ul..rudwlIldler lillan1111gen.
AIII'e"delse u/ el jordmfddel i /orbi"delse med roemes
soning efrer/ulgl af 81'101101 og siden 8elO1101 + Gollh'
eller Golllx I Sun·oil II J:: har Horel bekæmpelsen
bedsI. Dc'lIt' syS/t'm ,. ul..rudtsbel..æmpclsen ma belragle.\·
sum del IUUml"'ile. man hidlil er I..ommel /Olai !..emi'tJ..
ul..rudl,'tbel..æmpt'l.'te I fahnl..'truer.

IIH

Kemikalieudgiflen for de pnlvede behandlinger bereg
nel eflcr 1980-priser \ ar såledC5:

a. l\'1anud renholdd~~ (,.-a. - kr. pr. ha.
b. 6 Pyramin FI. og 4 Belanal I

J Galtix - 1510
c. 6 Golli\ og 4 Retanal -

3 Golli, - uno
d. 6 PyramlO FI. og 5 Belanal +

,) Carb) ne - 1340
e. 4 Pyramin FI. og 2x -t5 Beranal - J370
f. 4 Pyramin FL. 4,5 Belanal og

4 Betanal - 3 Golllx 1795
g. 4 Goltl.\. -t5 Bel31lal og

4 Belanal 3 Golli" - 1035
h. 4 Golllx. 4,5 Bctanal og

3 Golllx - 5 Sun-oi! II E 1705

TJl de anførte pnser skal lægges moms og omkostnlO·
gerne ul 2-3 sprojlmnger.

Vnder De sam)'/rkend~ lolla"d-Jalslersk~ Landb%rt··
"""ger er gennemfort 4 forsog i 1980 med bekæmpelse
af uk rudI i fabribroer. Forsogsplan og re.uhaler er
vbl i label 76.

Af f()f~ug'iplanen fremgår tlel. at led a og b er behand
lel med jordmiddel ved rocrnCl> ~nil1g og ~idcnhcn

med 61 Betanal på ukrudl med 2-4Iøvblade. Lcd c og d
er behandlel med Gollix og siden med 4 I Bel3nal pc1
ukrutlt i kimblausladiel og igen. som en Iredje behand·
ling. med Goltix blandet henholdsvis med DClanal og
med Sun-oil II E. Led e og h er ikke behandlet ved
såning men to gange cfter frem~pirillg. Led c med to
gange Goltix + Belunalog led h med Ddanal og siden
Goltix + RelanaJ. Lcd fer behandlel m<..-d Pyramin FI.
\cd sårung. med Betanal på ukrudlcts kimblad'iladium
og siden med Belanal + Nortron. Led g er behandlel
med Ven zar ved roernes S<ining, SIden med Heranaj 08
... id-il med Betanal - Gohi.\.
I kolonne 2 ses del. al der cfter den af"lullende ~projl

nlllg kun er få ukrudtsplanter tilbage. Flesll lcd a med
13 planler pr. m1. i de oHige led kun 3-4. I kolonne 6
'>(..... det. at dclle rC')ultal og gcr ... ig gældende ...ed
optagmng. \1est ukrudt findes l led a mC'd 25 pcl. af
jorden dækket med ukrudt. mens de 0\ rige led kun er
dæUcl for 2-7 pcl. ... e1U:ommende. Trod~ den betyde
lige for~kel i ukrudlsmængdl:n \00 oplagIlIng t:r der
kun hC)Il!CI "ma merudb)'llcr.
Resultalcrne svarer pænt til det. '"Om ble\ opnåel I 4
forsøg efter en tl1s...arendc plan i 1979. Kun ...ar der I
1979 lait: om bel~ddige merudh)t1er for ..projllllngen
med de fUf'Io.dlige præpanller.

Kenlllo.alit:udglflen pr ha for de pr\)\ed... Ix'handhngcr
var P' ba~is af 198o-pnser ';ålede.:

a. 6 Pyramin FI. og 6 Betanal ca. 1240 kr. pr. ha.
h. 6 Gohix og 6 Betanal 1600
c. 4 Gollix og 4 fietanalog

3 Gohix 3 Belanal - 1870
d. 4 Gohix. 4 Bclan31 og

3 Goltix -5 Sun-oil lIE - 1650



Ta/x'/ 76 UJ..rudl i fa/m/..\fVt'r (IJIJ

Anlal Udb)ue og
ukrudl\planler merudb)lIe

"FONJgsplan pr ml hkg pr ha ~

~ .E ~.;;;
< ~ "2~
< ..:. = ..... c::

2'~ " ~"
0;:1'-

,~

"~
"E ..... g.

5:-'(: ~" ~å
0,";ni: o ;""uQ.

L ~pf0jlllln8 2. sprøjtnmg J sprøJtmng "'ti ~.E' gi ~ .~ o
~'il 11 ~ v M'il,

Ved sAmng ul..rudt kimbl. uk rudi 2-4 løvbl ukrudt 2-4 hnbl. w, :.:5:- '" ~ ::l.":l"

4 forsøg J980 I 2 3 4 5 6

a 6 l Pyramm FI 6 ! Betana! mgcll 37 1.1 6.1 44ll 70.7 25
b. 6 ~g GOltl;\' 6 I BClanal Ingen 10 J b-l Ig 4.2 b
c. 4 kg Gulli, 4 I Jklanal .~ ~g GOItI'

3 I lklanal 25 J b-l JO 3.1 J
d. 4 ~g Gohl;\' .. I Bctanal _~ ~g GOItI;\ +

5 I Stln-nll IlE Jg J 65 15 2.8 J
c. Ing("n J ~g GOIIlX J kg GOItI" I

J 1 llclanal 3 I Bi.'tanal 4i J b-l 14 2.1 .l

r 4 I Il) famin Fl. 4 I 8ctanal 4 I Nortron +
4 I Iklanal J5 4 63 6 1.0 5

g. 0.5 kg. Vcn7..ar 4 I IJdamll 3 kg Gohl' +
3 l Belanal J4 J b.l 9 2.0 5

h. Illgen .. I Belanal 3 "'g GOIIIX
J I Iklanal 4g 6 bb 2.' 4..~ 7

4 formg /979

a. 35 15 54 418 76.4 17
b. Jg 5 55 20 4.0 7
c. 40 l 58 56 10.5 I
d. For-;,'g<;plan som ovcnfor. Lcd li \<lf I"''''C med i 7'J4f<;, .1fi J 57 55 10.4 2
e. 52 I 56 54 10.1 2
r 41 I 57 .18 7.1 4
g. 41 I 57 52 10.7 2

Til de anforte pn..er ... "'"llæ!:tgl"> mlllIl' og olll"'o:-lnm·
g.erne lil l-J ~proJtOlng('r

Ukrudtsarter og herbicidvirkning.
IsalIllhge for')og 1 kom ug hcderocr cr der forclagcl
opl ..dllnger af ukrudlsplalllcr. og dis...c cr opddt efler
arier. I label 77 bnngcs en o\'cr'iigl m'er de Illest
frcmtra:dcllLle u"'rudt<;arter I 88 for..ug. i \:1r... :\:<.1. 2<J
for...og i \inler-:t=d og oll fOf",og i bederoer

Vdr~a..d VlIllcrsæd Ik"'dcrocr
88 29 41

rabc! 77. UJ..nullwrlt'r i 1980-jorw).wul' (/J2).

J

J
5
7
R

10
4
9

I 5
2 10
.l
4 I
5 J
6 J
7
S 7
9

lU 4
6
8
9

Antal rorscg

Pilcul'l .
)IM:.cldc« ..
Ilallt'kro
Fuglegra.'S .
Ager... ledmodcr
IErcnpri...
.. Agcrl..å1 ..

fo'urglcmmlgCj
<Jul llk\CoJc
Kamille
'I\cland .
Burrc"rH:rrt:
Ilyrdclaskc
I.iden n.clde
$orl nahk)ggl'

IJ.lU

1130

- 15S5

- 1600c. 2 x J Gultl'; I J ndanal
f. 4 Pyramin Fl.. 4 Belanal og

4 Nonrol1 ~4 BClilnal
g. 0.5 Velll.ar, 4 Bctill1al og

J GOltlX j 3 Betanal
h.4 ndanal og J Golti;\.

J J)Cl:tnal

lig



I 1980 har de Ole... , domincrcnde ul..rudtsarh:r \æret,
som labellen \Iscr. Eksempeh'b, angiver tallet 2. at den
pågældende art ligger på andenpladsen. h\ad udbre
dchc angar l delte år... fOf'ug.
De anvend le navne er ikke helt botaOl~k korrekte.
f.eks. indeholder gruppen HAgcrk!l.l,{ korsblomstrede
ukrudt~arter \jorn agersennep. rap". kiddike og agerkål.
Og~a grupperne pileurt. tvetand og ærenpri... omraller
flere arter I) lælde( omratler h\ idmclcl gåsefod o~

'l\lllenm:ldc. ug gruppen kamille mdeholder lugtlos
kamIlle og SklH'kamdle.
I tabellen ...e... del. at flere ukrudtS3rter kan findes vel
I korn 'iom I roer. Delle gælder bl.a. pileurt. fuglegræs.
kanulle og mælde

Tabel 7R vt'-Cr et "llmmendrag omfaltende eITekten af
de mest anvendte præparaler i våf<iæd.

l'obC'! 78 U/..rudfsmidlerneJ 1'/rÅning i per po de ~'igrigslt> u/..rudrsarrC'r i rarsæd (lJJ)
T I~

E~ j2 ~ +2- 2 ~~ II = +
~ c~ e .~ ".2

~
E

~~ :i: e + " ~
g E=

" :E i::! e E • " ~ ~s

j " ." ,,~ ;< c ~ " ". u e~ +e+ " o - e - +" + "2 ]~-+ • e-. ~~+ '" • 2-e- ~-=:: < <:= o < .2= < <" < .20 ~-;~ ~ o ~. E ~ G ~" ~ ~- 0:=
u " u ~ :,)~ 2 u ~j u" u u~ 2 .. E ~

" o " ... ~.2 '" " " "T " 0-6 "'" OE

HAgerkål 1l 100 100 qq 100 100 100 100 100 qq 100 100 100 q8 100
Ager-~tedmoder 70 81 q5 88 87 74 84 85 74 87 q7 q5 q6 85
Forglemmigej . . 55 .lI 6.1 6R 94 91 7q q.1 70 R.1 RI ql qq 99
Fuglegræs . 7R q6 95 95 91 9.1 9.1 9R 80 96 96 99 97 97
Gul okseoJc 50 26 66 98 41 77 41 .14 65
Hanekro 69 71 73 86 83 91 61 R7 R9 96 85 87 95
Ilurcmad 74 95 63 93 100 100 100 100
KarllIlIe 68 8.1 R4 91 89 96 95 100 67 66 9R 99 97 91
Krumhal'l R5 58 90 97 77 95 91 90 100 54 97
))Mældc,( 98 '17 99 99 100 100 99 100 97 100 100 100 99 100
Pileurl 69 89 93 95 98 99 8q q8 q4 97 100 98 99 91
Spergel R7 R5 91 74 90 90 9R RO 97 96
Tvetand . . 69 65 67 7R 81 96 9.1 RI R.1 8R 96 87 78
Ærenpns 81 84 'IO 90 96 93 86 91 81 96 100 94 97 96

Tabt'! 79 Aogle uÅrudrsmidlers e//ekr i JXr mod de vlgfigsr(> u/..rudrsart('r i I'i!llersæd (1J5J

u t
15 ~;; E ~ >l;; o .. u OE U " ~

c E " ~ c• 1 g;t E E • •
~ ~ E .. g ~ ~ f e~

.2
• • ~ b '-I.

'" '" E ~

~"
E ~ o

~ ~Oo o c • Z " ~Il
~

25 ~< '" .... .... <5 O " " '" tl:+ :!:

An\cndd~M,<bpunkl·) " ,.•. \.5. " c c c. f f. f f f f

Agcr'''lcdmodcr 4R 99 6.\ 77 ~9 65 &1 55 55 81 65 56 56 79
Burre-.ncrre 63 9R 47 76 88 76 9.1 q9 100 Q R8
Forglemmigej 1 6- -7 Q7 86
....uglegr~ 90 q9 ql q' 91 85 100 91 100 Q6 8R 9' 91
Kamille R.1 90 9R 66 q.1 R8 ql 94 97 R6 94 99 q6 95
Pileurt 4.1 R4 54 6.\ .\R 9 4 99 97 9R 97 95
T\dand 51 99 91 91 94 96 100 97 80 76 81 54 q4 72
Ærenpm 42 100 96 88 88 98 99 91 R4 R8 95 83 '17 80
Agcrræ\'Chalc 95 89 74
Alm. rajgræs 95 75
Ilal. rajgm..... q.1 - 79 R7
Enårig rapgne-. Rl 96 1 91
Vindak ... . ... 100 - Rl 9R

.) \ ~ \00 ~\,rn-J.lII"g , t:J1l:TaI , \lll 11I1\.f fnTar I arni III.!J
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Midlr:rnr:.. prOCCnll .. ke elTekt er anfon D l s_, al el hOJI
lal er "m.hel~dendemed t'1I god u~rudl..drckl.
Tabellen .. lodrelle ~{)lol1ncr ll"Cr. hlorledc'i de en~c1le

t>pcr afpr~cparal llr~cr p:l dl' for,,~t'I!lgl' ukrudl.-.aner
På den \,llldretle led fa'el udlr>~ lilr, h\'(lrd.. 11 fOf',~cl

ligt: pf<cp..r~IlHler har dTc~1 pa dt'll cnkcl!t· ukrudt'!
an.
DCI 'ibi bemærkc">. at pra:paraternc lkkl' l'r pmld l dc
sanIIne for..ug og ullder dc .... mTTIl' bCl1llgcJ ..cr. Fl'~".

lil man lcd al hClraglt' dTdden p[( hal1e~ro "C. at
MCPA + dlchlorprop harcn cnc~t på 72 og dll:amba
-+ \tCPA en etTd.1 pa ~7 pl.:t Kun dlt.:"lllb..-blandlll
gen er afprO\el under \i.ll1 ..~ehge hellngd"Cr. hmr
hant'~ro har .. pillcl en helydchg rolle I u~rudl,tx-<.Ian

den.
En l Ir~mng pa 85 pet eller mere må dn"t." for p31rit:
l el. for at en ene~lI\ hc~.cmpd'emed dt'l p~giddcndc

middel kan 0pIIJe-.

I labd 79 "'l"\ en III"lart'lIde lahd for \1....1;:' 1Il1(J1cr,
cfTcl..t mod uJ...rudll lll1lep,æd, ..~hd mIdler med dTe~t

mod græ'-uJ...rudl 'O1ll mod tO~llllbladel ukrudt er
llll'dta!:t'(
Og';\ f\\r dennc la\x'l gælder. :JI rra:paratcrne I~ke cr
afprm..:! l (k ,.lnlllll' f(lr"'lg og undcr de ..amme Ocllll
gd"l'r

I'(J/~ uf uJ...rucl/ll11ldclt'1 1110 110)1' uj-"lt'l1Imi's i'fiN de/1
lI~rud(~f7orfl. da .I(m'~(lmmi'''pa del areal. wm \/"/11
v'mjl('\

Anvendte midler.
J l.lhcl SOer I alf"bdl"~ Mden dll'r Il <l \ Il dier for,,\'g'
hcle~lld,c \)p"lIlkt Ol' pr~t:parah.'r. "\)01 er llllllah 1
fllreg~ll'mk .1 f"lll I om ukruot .. tx'J....l..·IIlpt:I..c Ener de
l'n~chc pr"':p..lraler er .lIllml dere" Indhold af \ Irk
"(1I111nl' 'lOfTer

Tubel 80. Im'endle mi(J/a mod u/.,rucl' i /"om. /1/CJ}\ os.: rol'r.

Handclsna ..n eller fON'l9' nr

Agro AtraZIIl n.
AClnl ~

ACllpnm
Anl1en S
Antcrgon ,),0

ArdolI n
Areion I'
A\adex D\\"
A\'enge
A\'cngc Sil
Darnoll Plu,
!JAS 463UO H .
B'N.lgr:Jll 480
Ba\agran OP .
Basagran _\1CPA
!JASF 01'/0670.
!JASF OI'/~ICI'A 750
IlASF M1'10 555
Ba..fapoll
Dcwnal
Bladex
Brorrllllal ~oo
llTS 4044
CF 125 ,.
ClIowelt
Dantnl
Dlco-Uamcl-\1 75
DLG Dlcamb.t-_\1CPA
DLG DlIlo..eb 500
DLG D-prop-combl 67
DJ.G D-prop-m", 67
DLG ~1I1 40
D~I 68
DI1X ~1~9110

DPX 41R9/RO
EK 179
EK 480
EK 5RO

atrallll
10\> ml hf(lmo,~ 1111 \fCPA c.hl'hlnrpmp
penclrenng..ollc
l1urecol \tCPA
IIlalt'lnhydrd/ld
1,opnll urO!l
l..oprol Uf(m mCl.:hlnrpnlp
InalIat
dlfl'll/oquat
dlfclllOquat
llamrnlp-l..oprop}1
benla/(1Il ~CPA dlchlorprop
bCllt<l70n
hCllldlOIl dlchlorprop
hCnld/OIl ~ICI'A

1.4-11 dichlorpmp
ICIlA dlChlorprop

2.4-0 ! mechlorprop
dal:lpon
pllclllllt"dlpham
l'Fllla/.lIl
hnlllH1xYllll
(hClhalyl 'chlonda/oll
chlorflurellolmcl hylc'lcr
..prcd\:lnlddcl
I0') 1111 broruo\) 1111 MCPA dll.:h1nrrrnp
dlcalllb~. MCPA
c.lH:amba - tCI'A
c.llII(l"eh
2.4-0 (Ilchlnrprnp
\lCPA dlChl(lrprnp
malelnhydrazld
JlIH1terb '1llt'L'hlmprop
.. ulronyl-urea
'lul fOll) l-urea
llurcl'lll ·1\·lCI'A 'dlchlorprop
dlC:.lIllbil ,didllolplco!lnl,yre ~tCI'A

dlcamba dichlorpit-ollll"Y fe ~tCPA dlchlorprop
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Haoddsn."n tUer fonogs nr

loK 880. . .
EL 5591 .
Eradicane . . .
raneron 50 \VI' .
Faneron Combl 500 FW
Faneron Special
f-enox S
Fer\1Il .
GollI:\ .
Graminon 500 FW .
Uramoxonc
Herb. 273
IIcrba-Ballvel-M 750 ..
IIcrbalon 620
Hcroasol 375 .
Herbato~ Combl 3 .
HollOX F
IlIo\al1
K\lkfi\ ( 7128 F)
K VK 753016
Laddok
La...\O/Atralin
Lcgumc\ 1\1
U ...-.apol
I \10 80
Lontrel OP
Matngon
Merpclan AZ
NA Il l80
NA·MIX DrD
NaTA
Nortnlll
OXllril.
PLK-Atnl7ln 50 n .
I'LK-Corno\
I'LK·DPD 667
PI K-DPM 750
PLK·Py razon 35 fl.
PLK·Tnfocid 50 n
PPOO9
Pramllol M 80 .
P}ramm FI
Reglone
Roundup
Schering I I E .
Slomp.
SUIl-oll II E .
Teec:!1 .
i"riban
Tribllnil
Trillulall .
Vectill .
vCI1:t...ar

122

Virksom~ sloffrr

dlcamba - MCPA dlchlorprop
bifenm.. -.-mechlorprop
EPTC
bromophenoxlnl
bromopheno,.im Icrblllelhylazill
bromophcnoxim Icrbulclh)huin
dicamba -MePA fdlchlorprop
allox)'dim-lIalnum
mClamilron
Isoprolll ran
paraqual·dichlond
endOI hal-di\...aliulll ...all
dicamba MCPA
dichlorplcollnsyrc MCPA, mt"Chlnrprop
d/lloseb
MePA +2,4-D 'dlchlorprop
alrazin l,.") •.maLlII
dlchlofob-mclh)'1
malemhydrazld 'dalapon TeA 2.4-0
dichlorpicohn ..yre MCPA +dichlorprop
atrazin bcnla70n
atrazlll .. alachlor
'>lCPS
~prC'de-klæOemlddd

penetrenng~llc

dlchlorplC'olll1l,) re dlchlorprop
dichlorplcolin\) re
IC'nacll isocarbanml
dlcamba ,MCPA dlchlorprop
2.4-D ->-dlchlorprop
TCA
(,Ihofumc'i:lt
loxynil -brolllox)'1l11
atraLin
dic:amba ! bCIla:tolill l MCPA
1.4-D . dlchlmprnp
~·tCPA ~ dll"hlorprop
p~ ra7.0n
DOC
py ndylo\ y-phcno",y -proplon...yrt=
terbulethylazlll
py razon
diqual-dibronud
glyphosal
penelrenngsollc
pendlmelhahn
penelreringsolle
chloralhydralc
dicamba I MCPA ! dldllorprop -mechlorprop
mct hahcnzl hiu711 run
Irif1uralin linuron
atrazlO
lenacil
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Gødskning og Kalkning
Af K. Skriver

160N

tidligere år

.... '---1980.......,,

Byg. fOrfrugt roer

tidligere Ar

..... --198'0-,

40N BON 120N 160N 40N SON 120N

Virkningen al slIgende kvælSlofmængder t byg

label I. Stigende m((',,~der J..1'll'hfO/tfl bJ~ (IJ6)

,.80 1971 ·7'
Kar. for
lejeSæd hlog loerne hkg kerne

Forfrugl kom
Anlal forw,!!. 1011 1.10 I().IH

Grlllldgndcl t 27.3 30.2
40N 2 8.3 R.7
80 N ) 12..1 12.9

120 N j 13.2 14.4
160 N 6 13.3 14.Q

Forfrugl roer
t\nlal for"'l'g J I ) I ~-"

Grundg"dcl 2 3~.3 36.8
40 .1 .7 7.4
80 j 8.8 10.5

120 N 6 7.6 ILD
160 N 7 6.8 10.8

5

15

10

20 Byg. forlrugl kom

OL-~_~~_--L.._~~_~--J

O
Flg 1

I label I er m:lIerltlkl urdclt efter furfrugl korn og roer.
og !\relS udbYllere\ultalcr er sammcnholdl med gen
lIemsnittet af de foreg!\cnde 9 lirs forsog. Rcsllltalernl'
er tillige \i"l i form arlllt'rudb~(It:I...Uf\er I figur I
Del fremg.ar af ..;1\ cl mcrudh~ IIdal ..om I...ur\er I figu
ren. al hælstof\lr"llIl1gen l b)g \ed forfrugl I...nrn har
\ ærel en "mule 1<1\ l'fC end dc fureg:l(:nde ,ir-. Ft=nlll'l1l
snll Ved rorfrugl roer Cl' udb}llcf1l\e:mct h<1jcrc. Illcn

l\"t:lstol\irklllllgcn va:sefllltgl lavere. og de "1(lrrc
I...væl"IOrnUl:llgdt·r har I NgO medfcrt cn !'liglllfi"alll
udh~ Ilencl!gaI1g.

Merudbytte, hkg kærne pr. ha

Kvælstofholdige gødninger.

Under GndTllllg.... og Kalkud\alget gt:llllclllfor~ der
hvert • r cl ,ton antal markforsøg til bel~ ..nlllg af de
mange ...pcrgsm!H omknng rigtig og nlllonel amen·
del ..e af handel\godning. der - som supplemellt ul de
bcgræn!)(.-dc r!ldighl.'tJ.,mængder af hu~d) rgudlllllg - er
el af bndbrugct~ vigtigste hjælpemidler lil (lpm\c1"c af
en k...,dificcret og rentabel planteprodul.aioll.
Fortl(lcn al rc:,>ultalcrnc ;lr disse fOI"'iog er direkte
vcjlcdcnd(' for den relle go(hkning. giver de mulighed
for kontrol med, om de godningsmængdcr. der gene
relt all\cndes l landbruget. er af en hcn"lglsmæ...~ig
... torrcl ..Nlrden.

Kvælstofmængder.
I del fnlgende af'mil Illt.:dddc!'> rc~u1talcrllc af fon.og
med slJgcndc mængder bæblOf lil fur:-.kdligc hO'o't:c!
kulI urer'. DC~lldt'11 refereres her del forsogsarbejdc, der
i di'i ..e:lr gcllllelllfllrL.... 11l!..'<.I s,t:rlig henblik p!\ Ud\'lkhng
af bedre mel oder lil \ lIrdcring af afgnxlcrnc.. kvælswf·
beho\ under de l prak"i ....lærk l \ aricrendc cl) rl...nlng..
\il1...ar. End'vldere behandles her bæblOfgud..I...fllngt:n ..
"I...onmnl.
Andre "purg..mal om all\t:ndelsestel...llll... og. udbnng:
nlOg"llder for I...\æl..tnfglxlnillger indg.ar l ..a:rllge for
sog~\Crlcr. der oml:llc.. I ..ellcre af~1l11.

Det "tor:.le anlal for..,)g med ... ligende l1l:engder bæl
stof udf"rc\ i afgrodcrnc byg og vinlcrh\'ctle. og i dis~e
I"orsog forelages beregnIIlger af 'lkllll(llHl~" (lplimal
k\'æl~torllla:llgde l "amlhge cnkcltfon,øg. Rc.. tlll<lICrnC
heraf Cl' lIIl.:ddclt i labdbilagel. hvor ellkeltror~øgcllcer
opfor!. Ilcregningcrne giver grundlag ror al beJy"e
!\rs\ariatl<.mcrne i "\:c1..tof\irl...ningen generelt og in
den for de en "elie Iand-.dele.
Enl...dlrt'..ultalt'rne af de forsog. der er udfOr! efler
fælle-. plancr l dc for..I...dltge afgrodcr. er ..:lmIet l
labclaf\IllIl(.'1 under de labclnumre. '-tlnl (."1' ;,lugl\t'1 I

parantc~ meNI I de folgcnde lek'iltabcllcr. DI....c t:1l
kchfor..og danllcr med de tllhorendc opJY"lllngcr
grundlagd fm tie fulgende opstillinger og o\'erslgler.

Korn.

Byg.
For..()g med b~g gennclllfurc.. mcd 4 ""d"IOfIlHl.'llgder
op 111 lait 160 "g N pr. ha.
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Optimal N-mængde lil byg
beregnet på enkeltforsøgene

40 80 120 160 200
Optimal N·mængde

Årsvariationer i optimal kvælstofmængde

O~"50

OI==f..-.:::.....~::±!:f-~~~
50

25

25

25

pet. af
forsøgene

50

25

25

o
Tabel 2. Oplimale kvæ/slojmællgdf!T (il byg. 50

hkg. kerne pr. ha

Anlal 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 25 ~:C::C:]J~liilll~h:c:=d:5:==::Jforsøg 68 91 110 112 165 164 142 163 130

O
For/rugt kanl 50
Grdg. 28.331,333,1 38.3 30,1 31,1 29,329.427.3

40 N 9.2 8.3 8,9 8.8 6.1 9,6 8.7 10.2 8,3
80 N 13.510.814,612.9 7.4 14.1 14,4 15.8 12.3

120 N 14.5 10,2 17.8 14.8 6.7 15.6 16.8 17.7 13.2
160 N 14.2 10.0 19,5 16.2 6.9 16.4 17.7 18.3 13.3

hkg.. kern~ pr ha. O
Bom- Spel.- Jylland O
hotm LoI-Fal. Fyn ø" V"' Nord

Anlal rorsøg 4 " 22 2J 24 29
Fog. 2.

Optimal N-mængde
kgpr.ha 91 81 128 112 68 107 121 113 101

Tabel 3. Optimal hælsro/ma:flgt/c til byg. Lafldsdele 25

1980. h-~"""

L.......J.......;.2m1~~:::::;j

I 'lamtlige enkeltforsog har der som nævnt været
foretaget beregning af økonomisk optimal kvælstof·
mængde. og nederst i label 2 er der angivet den
gennemsnitlige optimale kvælslOfmængde for de en
kelte år. Som grundlag for beregningerne er der i 1980
anvendt en kvælstofpris på 3,50 kr. pr. kg N og 120,00
kr. pr. hkg byg. For de forudgående år er anvendt
tilsvarende aktuelle priser for kvælslof og byg for det
pågældende høstår.
Det ses af tabel 2. at de gennemsnitlige økonomisk
optimale kvælstofmængder varierer stærk l fra år til år.
Det fremgår tillige af opstillingen. at den mest hen
sigtsmæssige kvælstoftilførsel i de nt.~te år kan ligge rel
væsentligt under den kvælstofmængde. der erter lil
læggene på 40 kg N pr. ha udviser det største udbytte.
I figur 2 er der i en grafisk fremstilling illustreret
årsvariationerne saml spredningen i de optimale kvæl
stofmængder inden for det enkelte år. Det ses her. at
1980 afviger markant fra de nærmest foregående år. 1

l dc visle gcnncmsnilsresu[tater skjuler der sIg Imidler
tid en:-lM v<Jriation i hælslofvirkningen såvel fra år 111
år som mellem forsøgene inden for del enkelte år.
Til belysning af disse årsvariationer er der i tabel 2 visl
de sidste 9 års resultater af fOfsøg med stigende mæng
der kvælstof til byg med forfrllgt korn.

For/rugt korn

Grundgødet 30.2 32.4 32.0 26.4 19.5 25.6 1980 har 4S pet. af forsøgene således været gødet
40 N 12.0 9.3 6.5 7.8 10.3 7.0 optimalt med kvælstofmængder under 80 kg N pr. ha.
80 N 14.4 12.6 8.7 10.9 17.1 11.4 26 pct. har ligget mellem 80 og 120 kg N, og kun 29

120 N 9.6 12.0 9.0 11.8 20.7 12.8 pc!. har knevet kvælstofmængder over 120 kg N for at
160 N 10.1 10.7 9.2 11.9 21.7 13.6 være optimalt gødet. Fordelingen kan minde en del om

Oplimal N-mængde situalioncn i 1976 og især i 1972, • udcn al vejrforhol-

kg pr. ha . 55 80 91 98 1.16 109 dCllC i de 2 år iøvrigt havde megen lighed med vækst-
vilklIrene i 1980.
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I tabel 3 er vist økonomisk optimale kvælslOfmængder
til hyg med forfrugt korn i de enkelte landsdele i 1980.
Som tidligere ligger kvælstofbehover klart højesl i
Vestjylland. Derimod er det optimale kvælstotbehov
usædvanligt lavl på fiornholm. hvor baggrundsmaleri
alet dog kun cr 4 forsøg.
I Vesljylland har kvælstolbehovet i 1980 været L:a. 15
kg N højere end '01ormalen «, der her er gennemsnit
tet af de foreg:knde 7 år. I Nordjylland, Østjylland,
Nordvest~jællandog Fyn har behovet nogenlunde sva
ret til gennemsnittet, medens det i Stor~.trøms Amt i
gennemsnit Ilar va~rd L:a. IO kg !': lavere rr. ha end
lidI igere iir.
Disse konstateringer viser, at den prognose for kvæl
~tol1x~hov i landsdelene i 1980. som udsendtes fra
Landskontontoret for Planteavl før vækstsæsonen"
start. kUli har været rigtig for Vesl- og Nordjylland.
For ØSljylland og Fyn har kvælstotbehovet været
overvurderet med ca. 15 kg N pr. ha. ror LoJland
Falster med Cil. 20 kg og for Sjælland med 5-10 kg N
pr. ha.
Disse kvælstofprognoser ud:::.endtes førsle gilng i 1978.
og lløstresultaterne i 1978 og -79 viste, al forudsigel
serne om variationen i kva::lslofbehovcl stan set var
rigtige. Års<lgen lil. at kvælstofprognosen for Østjyl
land og Øerne delvis har :'tvigtet i 1980. 'ikal s~lges i
årels særlige nedb~trsforhold. Den store og hyppige
nedbør i sidsle halvdel af kornets vækstsæsoll med
føne, at Især de sværere Jordtyper « lukkedes«(. sa del i
højere grad var mangel pa il! end på kvælstof. der
begncn~ede udbyllel. Desuden har den hyppige ned+
bør utvivlsomt medvirket til en stærk kvælstofTngo
relse. fortrinsvis på landets lerjorder. hvor potentialel
for kvæ1stofmineralisering under gunstige vilkår Cl'

væsentligt Imjere end p.i silndjord. hvilket Dg";! har
reduceret behovel for tilførsel af kvælstof pil Jcrjor
dcrne.

Resultaterne fra kvælstoOorsøgene danner sammen
med de øvrige daW fra disse observ<tfionsejendolllme
hovedmalerialet i de foran refererede forsøg med kvæl
stof til byg, lig~som de er grundlag for de prognoser for
kvælslofbehov, som har været udsendt de seneste 3 år.
Der er i årenes løb sket en del metodeændringer. sidst
ved at undersøgelserne over jordefl1cs indhold af mine
ralsk kvælstof gt=nnemføre~ lil sh~rre dybder, nemlig
IlU I m mod lidIigere 50 cm.
Pm 1980 indgår udbytteforsøgene og resultater fra de
øvrige undersøgelser, der gennemføres på de 100 obser
vationsejendomme. lillige i el nystartet. sa~rligt fur
søgsprojekl. h~'orrra der senere vil fremkomme mere
detaljerede oplysninger om forsøgenes resultater. Men
lil belysning af en del af forsøgsopgavens indhold på
obscrvlllionsejendommene, er der i figurerne 3 og 4
illustreret nogle foreløbige resultater fra 1980.

Udbytte,
hkg kerne pr. ha

50

< "

40 - , /-

30

20 -
<

15 22 27 29 33 35 hkg kerne
10 , pr. ha. gns.

<

O

Nilrat-N + ammonium-N,
kg pr. ha I 0-100 cm dybde.

Kvæ/stof-observ{JtjOllsejendomme og
kl'ælslOjprog/loser.

30 60 90

De slore årsvarilioner i optim<tlc kvælstofrnængder og
jermed i behovct for kvælsloftilførsel er baggrunden
lor en større forsøgsopgave. der blev startet i efterårenc
1975 og 1976. Formålet er al belyst' mulighederne for
li vurdere og forudsige niveauet for optimal kvælslof
rTncllgde på grundlag af jordan<Jlyser og klimaforhold i
Jel forudgående vinterhalvår.
:>pgavell gel1llcmfores ved. at der landet over er ud+
I'algt knap 100 observationsejendomme med ensartede
;ædskiftemarker. hvor der i en årrække al\lægge~

{vælston'orsøg med samme sædskifternæssige place
:ing længsl muligt fra husdyrgødning og bælgplallle
<ul! urer.
Forsøgsjorderne analyseres i plojebg og undergrund
'01' tehtur samt indhold af nitnllkvælstof og ammolli
lmkvælslof. Fur al få udtryk for kvælstofudvasknin
~en regi~treres tillige nedbørsforholdene på den en
<elte ejendom gennem det forudgående vinterhalvår.

Fig. 3. Sammenhæng meI/eli jort/ellS indhold af
nilral- og amm(JlIiumk~'ad~IOIi 0-100 cm dybdt' i
maris /980 og kerneudhytlel af hyg i ./I/-ugødede
parceller. Alle jorw'g /980.

I figur 3 er udbyttct i grundgødede parceller uden
kvælstoftilfOl'sel afsat om funkl ion af indholdet af
mineralsk kvælstof i jorden til I rn' s dybde i marts
mållt."<.1 1980. Re~ultaterne, som omfatter samtlige ob
servationsejendomme, er inddelt i grupper alllængig af
jordens indhold af uorganisk kvælstof. Søjlernes højde
angiver gruppernes gennemsnitlige udbytleniveau. og
figuren viser, al udbyllel i de ikke-kva::JslOfg~ldede

parceller i gennemsnit stiger med stigcnde mængder
uorganisk kvælstof i jorden op til 70-80 kg N pr. ha.
hvorefter ud bylterne bøjer kraftigt af.
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MenJdbytle
hkg/ha
25

15

10

5

y - 21,12 .. 0.17 X
1_0,70

Kvælslollil sroldgødel byg.
En del af forsøgene med stigende mængder kvælstof til
byg er gennemfart på arealer, der har været tilført
husdyrgødning. lait er der udført 10 forsag, heraf de 9
på lerjord. og der er fortrinsvis anvendt svinegylle i
Imcngder fra 25 til 60 tons pr. ha_ som i de 6 af
forsøgene er udbragl om efteråret.

Tabel 4. Sligende mængder hlldswj Iii slOldgødet byg
(139).

hkg kerne pr. ha

Ol----::;----;:;,--;o;------;::;;--
3(J '50 90 120

NllIal·N + ammonium-N.
kg pr. ha l 0-100cm~.

Hg. 4. Sommenhæng mellem malldb,llf/CI ~'ed 80 ,\ og
jorde"s indhold af lIilrat- og ummofliumkl'l{'/.Sloj i O
100 cm dybdc i marts /980 pli jorsøgsjort/('r med leril/{/
ho/d op li! 8 pct.

J figur 4 er visl merudbyttet ved anvendebe af 80 kg N
pr. ha som funktion af jordens indhold af mineralsk
kvælstof til I m' s dytxle i mariS 1980. Dcr er her
anvendt resultater af 26 forM)g~order med el lerind
hold på 2 til 8 pet.. d.v.s. overvejende fra lettere
jordtyper. Begrundeben for kun at medtage dis:-e er. at
der her blev fundet de bed~le sammenhænge i resulta
terne i 1980, hvilket iøvrigt er noget i modsætllmg til
de foregående 1.11'. Årsagen lil, :tI re~ultaterne i år er
mindre gode på de svære lerjorder, sk<.1J sikken ~oges l

de lidiigere omlalte virkninger af dc ~Iore Iledb{lr~

mængder i sidste halvdel af væksq>efloden. Pigurcll
viser, al der er en rimelig .:;ammellhæng mellem mcrud
byttets størrelse og indholdet af uorganisk kvælslof i
jorden. idel ~a. halvdelen af variationcme i merudbyt
terne kan forklares ud fra jordens indhold af kv~cbIOf.

Udbringningslid for
husdyrgodning forår efterår efterår
GIl", r.:a. I pr. ha .. 45 50 30

Anlal for<oog , 3

Grundgodet 45.0 37,4 31,0
4ONika~ 0.7 3.2 9.8
80Nika... 3.0 0.8 13.7

120Nikas . . . . . . . . 4.3 -0.4 14.0

Gennemsnitsre~ultaterne i tabel 4 viser, at kvælstotbe
hovet er reduceret væ.:;cntligl ved slaldgødningsanven
delse (il korn. Men opstillingen viser lillige, at eventuel
tilfon.d af kvælstof i handclsgødning i høj grad bør
afstemme:.; både efter husdyrgødningens mængde og
lldbringn ingslidspUT1 kt.

Vinrerbyg.
Der er i 1980 gennemført 1J forsøg med stigende
ma:ngder kvælstof til villterbyg. 11 af forsøgene har
for(rugtcll korn. og j 2 forsøg har forfrugten været
hcndholdwis vinlerraps og vårraps. Resulraleme er
viSl i tabel S.

Tabel 5. Stigende mængder hæls/oj til vinlerbyg

1980 1979-80
kar. f. Icjesa.-d hkg kerne hkg kerneJordernes lager af mineralsk kva:1stof om foråret er

imidlertid ikke den cncste kilde. der bidrager lil plan
ternes kvælstofTorsyning. En anden og væ'icntlig: del er
den kvæl~tofmællgde.der frigives ved nedbrydning af
organi'ik 'iwf i jorden i lobet af vækstsæsonen. og
denne del har det ikkc været muligt at Oe'itelllllle i det
hidtidige forsøgsarbejde med kv;cblOf-ob"crv'lliollM:·
jendommene.
Derfor ~tartede LandskolllMCI for Plall1cavl fra l1\'tår
1980 det f~,r nævn Ic proje"l. i hvil"c! dl'! er planl,;gl l

detaljer al bestemme 'iamtligc dc ~tørrd:-cr. der øver
indOydelsc på behovct for kVi-c1:-lOftilfor'icl Illed del
formål at søge opbygget el bedre kvæhtnf-prngn<N.....y·
.. tem. De omfattende llllder'iogel~er. der udføre\ l for
bindel:-e metl detle pnljc"t. gellllemf"re... på (;a. 30 af de
100 ob~ervaliol1sejendomme. Projeklet er (lkollOmisk
baseret på en bevilling fra StatCl1'i Jordbrug:-- og \eten
nærviden'ikabdige Fors"nlngsråd.
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For/rugl korn
Anlal for'~lK

Grundgødd O
50 N I

100 N I
150 N 3
200 N 3

Forfrugl olieplolller
AntIlI for'illg

Grundgødcl 2
50 N 3

100 N 3
150 N 4
200 l\ 4

Il 20

23.2 25,6
l 1.1 13.5
19.1 22.8
23.6 26.5
25,3 28,3

2 ,
46.5 48.8

6.5 9.2
11.8 14,2
15.1 16.2
16.9 17.4



Tabe! 6. S/ip,efldc mængder I..w'/~lOf lil l'hl1er/llw!e
(14/i

Merudbyllerne for I..va:l .. t{lftitf\~r:--d lil vint~rbyg har
været ~tore igen 1 1980. l'peciclt \'~~d forfrugl korn, og
de opnåede gcnncmsnitslldbyttcr er hoje. 6 ;lf forso
gene er udfort på lerjord. og ht"r har udb)tttc'ni\eaut"l
værd 60-75 hl..g kerne pr. ha. I)ii ~andj()rd a \ i11lcr
bygdyrkningen mere u.. ikkcr, of: her har udbytterne
varieret fra IO 111 50 hl..g pr. ha.
J for ..ogene på god jord. og h\or utlb) tttc'fIle har \ ,t;'rd
hOje. hM den ØI..Oll()llll">l.. ()Plllll;..l1c l..\'(cl .. t(lf1Jl:cngdc
ligget mellem 170 og 200 kg N pr. h:l. I de (l\Tige' på Cil.

140 kg N pr. ha.

Vinlerh vede.
J vinterhvede gCllllelllf(1rC~ fllr...ogclw med 4 hæbtof
mængder op lil ialt 200 kg N pr. ha.
Af merlldbynetallent' i (alx'l 6 ng I..urvcl'lll' i figur 5
fremgår del. at der i 19~0 er (lpniki CI1 :--111 uh.: 'iturre
merudbyttc for de lilforte h:v,d'ilOfmængdcr end i de
foregående 9 år!:> gennemsnit. hvOl" forfrllgten har væ
ret korn ellcr oileplal1ter. Tallene i tabel 6 vi~tc'r tillige.
at brllttolldbyllet i an:t:-- h\edclHl~t v~d t1i .. :--c fllrfrllgter
h:.tr været ca. IO hkg kernlC lavae lClld gCllllell1'init .. ud
byllet af de for~gfiende 9 ;1r.

198jl_ 

--~

/,
I tidligere år

I
I

I
I

I
I

I

Hvede. forfrugt otieplanter

1980~~
~

~,,
/. lIdIIgere år

/,
I.

/,
/,

A

Hvede, forlrugt korn

5

Merudbytte, hkg kærne pr. ha

25

20

15

10

I genncmsnil af for..ogcllc med forfrugl 1..01'11 har L1el I

1<:180 været rentabelt ilt tllfort, ra. 160 I..g N pr. ha.
V;lriatlollen er naturlig\ i..... lor lillCIlem enl..clt f(lr~"gcnr.:.
mell hahLlclell af L1i~~e har dog hggel med okon(Jnll~k

oplimllln mellem 1-1-0 og 180 kg N pr. ha I ofor...og har
den okonomlsk optlmalc mængde været over ISO kg j'I;,

medens ilndre 6 for~(}g har ,<eret optImalt g(ldet \cd
rna:ngtler under 140 I..g N pr. ha.
I det færre antal for"('g med f(lrfrllgt olll'planll'f (rap~)

har den gennel1l~nltllge~~kononll~1.. oplllllak I.. \ (1.'1 .. lOf
ma:ngde \,t:rel ca. 130 I..g N pr. ha. I tk 1 f(}f">('g. hvor
der i 1980 har \æret bælsplalltcr "'0111 fnrfrugt. har
dennc ha.·lgplalllcafgwde va::rl~1 ærtcr. og I bcg.g~' for
~øg er den opumalc k\.dstofmængdl' 134 kg N pr. ha.
Også I lidiigere år har l..\(cl"IOlhdlO\l'l dh:r ;cfllCr
\ a~rt'l overra"kellue hoj!.

o 0':---=-50~N-'----ClO~0::-N-'---I"'50~N-'---"'20::'0":N-'---5:::0LN-,----c'0::'0"N-'---''''50':N-'---2-:::'0O'N
Fig 5 Virkningen af stigende kvætslolmængdel I vinterhvede

Sammendrag afjon;øg med k vælslo/ lil
korn.
I l:lhcl 7 er anfort rc,,>ullillefllc af de ~id~lc IO llr:-- for"'llg
med "ogende mængder kvæl"toftil dc 5 konwner. Det
store materiale er opdelt efter forfrugt. og d.. gnll)
peme med korn som forfrugt er særlIg stor, er der i
del1l1t' lillige fnrelagd en opdeling i III:lIhnldwl~ ØCf11t'
og Jylland og i lerjord og sandjord.
Ved denne opdeling bemærkes for byg og vl11tcrhvcde.
der dominerer matenalet. at udbyltet af det grundg,,
delle fC)f<;og'iltXI er betydeligt højere på lerjord end på
sandjord. hvilkcl formenlligt og~ er mL'<.!virkcm!t: til
det hojere grundudbylte på Øerne end l jylland. hvor
et forholdsvts storre ania I af for')ogene er udfurt på
sandjord.
Del er fm bH!. og tildel~ og~å for ll\eLle bcm,-t:rkd~e..
værdig!. at ucblagcne for de tilfIlrIc I..vi.l.'l .. tofIlHl.::ngckr
som genncmsnll for en lang årrække er rcl en .. for de In
l;lnd~dele og for de to Jordlyper. Del anlyder. al del
ikke er disse fal..lOrer. der er afgNende for del nivcau
for bæblofg,xbkning. der ~I..al :--tr<cbe~ efter. illt'11 at

38.8
lOA
16.3
IH
19,0

'"-18.1
7.8

11.1
11.6
IlA

7J

42.1
11.8
17.7
19.2
19.6

'.

35.8
9.3

12.2
12A
14.0

29.6
7.9

11..1
11.2
12.S

27.9
14.0
20,2
21.6
1l.R

"O 28,R
O 11.0
I 16.5
2 19.2
3 20.7

I
2
)

5
6

O
I
I
2
2

I
I
2
4
j

1980 1971-79
kar. f 1(,pll:C! hkg kerne hkg kernr

Forfru8' frogrll!s
,\rltat for~i'f!

Grundgødct
50 N

100 N
150 N .
200 N

Forfrugt /)wlgplalllcr
Anlal f(lr~\lg

Grllndg~\det

50 r-:
100 ;'\
150 N
200 N

Forfru8.1 oliepialIter
Anlal f(lNlg

Grundgodel
50 N

100 N
150 N
200 N
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Tubel 7. Stigende mængder hæls/offil kom 197/-80.
Udb~·tte og merudbytl~. hkg k~m~ pr ha.

Forfrugt

Plan Kom

Otm~ I 1)"l1and I Lcl}Ord ISandjord
Ohe- Ilzlg· KI0\~r·

R"" Karton~r plantes" Fmg,.". pianleJ" ~

Bl8
Antal f(lN'~ '10 7~~ ::W 425 1'" ,. 21 'o l 14

Grundgodd 34.2 27.1 33.7 22.7 37.0 19.5 36.5 32.4 43.3 38,0
40:-: 8.9 8.7 9.0 8.5 7.J 11.3 7.8 9.4 2.6 4.5
80 :-: 12.6 13.3 13.2 12.9 10. .1 16.8 IO.J IH 0.1 6.5

120 l" 13.2 15.0 14.2 H.6 10.6 18.9 10.7 I J.8 I,J 6.8
160 N I J.7 15.7 14.9 15.2 10.4 19.1 9.4 IJ.J J.J 6.J

H"ede
Anlal fIlNI!! 127 '" 177 " IO '" 75 IO l'

Grundgodet 39.3 34.3 38.8 23.7 40.4 34.5 40.5 38.7 47,4 43.0
50 N 10.8 10.5 10.7 \ l, I 11.4 13.8 12.1 10.J 7.4 6.7

100 N 16.2 16.2 16.1 15.9 17.4 16.8 18.0 16.1 I l, I 8.1
150 N 18.3 18.4 18.5 16.5 20.2 IJ.8 19.5 17,2 11.6 7.1
200 'I 18.7 19.2 19.0 17.1 21.7 10.5 19.8 18.8 11.4 6.5

Vinterbyg
Antal (UNlt-: 1! , IO , • I

Grundglxtel 30.1 12.1 31.5 17.0 48.8 45,3
50 N 16.9 5.4 17.7 8.7 9.2 1.9

100 N 27.7 9.5 JJ.9 14.0 14.2 4.8
150 N .11.7 12.5 34.0 17.0 16.2 5.5
200 N J4.6 12.5 J7.0 17.9 17.4 5.7

Rug
,\rllal for'>Og ,

"
Grundgodd 21.0 18.7 13,1 26.8 26.3 20.1

50 'i 9,J 8.6 8.9 14,6 9.6 8.9
100 N 16,0 14.8 15.3 19,8 14.6 12.7
150 N . 18.8 17.0 17.9 18..1 14,8 1J,7

Vårhvcdc
Antal fO""'lg 8 I •
Grundgodet 42.0 25,6 34.1 32,4 38.5 30.5 25.0 36.8 32.7 41,1

50 N .1.4 6.\ 4.7 5.1 6.9 10,7 7.9 2.4 8.6 0.8
100 N . 1.9 6.2 3.7 5.8 10.5 21.0 13.6 2.9 9..1 0..1
150 N 1.5 6.4 3,3 6.5 10.5 2S.2 16.2 2A 11.5 0,2

forhold liOm forfrugl og dnftsform under ens klima- og 'i13Idgodmng. ajle eller gylle. har \æret til undersogeIse
nedbu.....bdlngdser er af større betydning. Den Optl- l cn forsøgssene. der ble\ p begyndl i 1974
male græn-.e for k\i.dsIOfaJl\endel:sen III h\ede ligger Baggrundcn for opga\cn cr den sligende koncentration
dog en smule hOjere pa lerjord end på sandjord. af husdyrhold p5 nogle eJendomme. som medfarer. at
I \årh\cde er matenalel Ikke ~Iort. idel alle forsog. da da kan Ht:re betydelige staldgodnmgsmængder lil
er udfon p~ d) nd- og humusjord. ikke er medtaget. r digh~ III el ofte begrænset roeareal. Delte oger
fordi der I forsogene pl! diSse jordtyper o\'crhO\edel mlercssen for en '>ærlig belY'i:ning af kHdslofbeho"et
Ikke har \ærel ud..lag for tilforsel af hælslof. ul rocr under 'i:ådannc dyrkmngsforhold.

Der har l årenes lob \æret udfon et ston anlal forsag

Bederoer. moo opga\en. ~m i 1980 er \iderefort med yderligere

Fodersukkerroer.
Il forsag. Gcnnem..,mI3re;ultaleme c:r ViSt i tabel 8.
Af oplysmngemc I labclbllagel frc:mgår det. al 7 af de

Sporgsmålel om hvilkc hæbtofmængder. der bør lil- II fOl1log I 1980 er tilført 100 Ions eller mere af fast
fort:'oo foderroer. som grundgodes med store mængder ~Ialdgudmng -+ ajle eller gylle pr. ha. og det samme
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Tobel 8. Sllgend(' mængder hælslof (il swldgødede
fodersuHerrot'f fUl)

Tabel 9. DelI h({'/~foJm((,llgd(' lil fabriksroer (/43)

1000 pi
pr ha Y. pet hkg pr. ha
oplagn ~uLker rod sukker

Fabrikss/lkkerroer.
Under ledcl ..e: af fllf"'lp .. lalillll « tvlarioo« gennem
føres der på J. :h for .."g III bcly.. ning af delt tilforsel af
moderate hæl510fmængder lil fabnksroer. der Ikke
tilføres hll<;dyrgndlllng.
Der er i 19RO udfllTl t:llt 19 f(l(",\g med opgavcn efler
den foro;;og ..plan. der frcmgar af label 9. Den <;Iorste
kvælqofm:cngde. 160 kg N pr. ha. deles I 80 :". der
...om de mngc k\:cl ..tofm:cngder tilfort"'> i forbindel~c

med Jordtilbcredning fN s!lnmg. saml I 80 N tilfon ca.
4 ugcr efter s;\nlllg.

/9 fo,.wg /980

Grundgude:t 71 16.8 409 68,8
40 for .. nmg 70 16.9 43 JA
80 fur o;;!\llIng 69 16.7 63 10.1

120 N fN ..,:'IllIng 67 16.6 76 11.8
80 ' f n O

,
ca. 4 uger \ellere 68 16.4 2 11.7

56 jonog /978-1'$0

Grundgode1 70 17.3 388 67.2
40 :"J for .JI.llIllg 69 IJA 45 8,0
80 N for ..:illlllg 68 17.2 67 II,)

120 N for ..!lnlllg 66 17.1 80 12.9
80 N f ,,\n.. HD N

ca. 4 uge:r ~cncre 67 16.9 86 12.8

Græsmarksafgrøder.
1 fOTMlgsopgaven l11<.'d .. ligcm.1e mængdcr kvæl~(()f lil
gr:e.mark ..afgrexier er der l 1980 gennemfort 13 fo~og

Som k\ælstofgodnmg anvendes kalkammono;;alpcter.
Plantelallel \ Iser en stali..li~k o;ikker nedgang med den
ogede hl.t:1<;loflllfurscl. som i de nesle afforsogene har
glvel pæne merudbytter I rod og ~ukker.

I gennemsIlIt af forwgene har del ligesom I de 2
foregående' r \ :erel renlabelt at tilfore 120 kg pr. ha
DenOlod er der I 1980 et Morre anlal af enkeltfoN'
gene. SOIll har haft økonomisk oplimum ved 160 kg N
pr. ha. fordelt på to tilforslcr. ncmhg mit 6 fon.og.
Andre 6 forsog har optimum \'ed 120 kg N. tilf(lfI på
cn gang. 4 forsog har optimum voo SO kg og J forsøg
ved 40 kg t\ pr. ha.
R~rne......fl~\'ahtet er I hg hed med tIdligere r ble\cl
undersogt \ed analysenng af saftens indhold af na
Inum. kalIUm og amldk\ælstnf. Den samledeskadchge
effekt afdl..~e ure:nheder udi rykkes ved IV-lallet (1m
punt)' Value).
Saflens urenheder foroges I takt med stigende b:el+
stoflllforsel. og den delte: godskning har ikke ændrel p
delte forhold. Det er endvidere karaktenstIsk. at Ikke
blol saftens mdhold af amIdkvælstof stiger med sti
gende kvælslofulforsel. men også indholdet afnalrillm
uan<;et. at nalnum ikke lil føres.

Op"lillingen i label IO belyser økonomicn ved anvell
delse af kvælstofgodning til korn og rodfrugt. De
optimale kvæl..toflllængder. der er anvist her. er over
vejende beregnet på grundlag af fors(1g"rt.osultalcr in
den for de ~cnC~le IO år for de afgroder. hvor der har
været gellnemfor! et antageligt alllal forsøg.
Ud fra forsøg5fesultalerne er beregnet den økollonl1sk
optimalt" godningMlHcllgde: i kg N pr. ha til for..kelligc
afgmder t:flcr for.. kcllig forfrugl m.v. ved en kvæl"lOf
pri .. p~ hCllh{lldwl~ 3.00. 4.00 og 5.00 kr. pr. kg. og når
prisen pr. hkg korn er henholdsvis 110. 120 og UO kr.
Tilwarende er beregnet hvilke hl.clsIOfrni.cllgder. da
I11c~t fordelagtigl kan anvendes til foderroer, fabriks
rocr og karioner. ~()m kan om"ætle'i til de anfclrle_
varierendc pri..er.
Del fremg:\r afde okononllsk optimale hælstofmæng
der I tabellen. at der kan ske rel store udsvlIlg i
afgrooepri ..ernc. ude:n al det forrykker ~Iærkl i den
oplimale gexilllngsm:-cngde. Der er i overen..stemmebe
mt..-d de fakl i..ke pn!>forhold for kvælstof stor spredning
I niveauerne. og som det ses. har disse forskelle en
\æscmhg storre lndn)'delse på goolllngsmængden
H\or tabellens anvisninger an.. endes som rellllllgsgl
\ ellde for k \æl\toftllforsel. bor di<;se gennem'initsresul
tater naturltg\ I" IllIempe.lokale forhold. f\lcn har man
her kend ..kab til de opllmale gødmngsmængder under
gl\'ne 'vilkår gennem praktiske erfannger eller udførte
markforsog. am Iser tabellen h\llke reiatl\·e forskelle.
der normalt bor "'ære I k\ælstoftildeltngen ... ed bl.a.
fo~kelltg forfrug! og slaldgooningsamt:ndel<;e.

Økonomien ved kvælstofanvendelse.

586 103,0 333
14 1.7 17
22 2.4 30
2l 1.5 .J8

hkg pr ha
II f0f'S0g 1980 256 forwg 1974--80

rod tørslof lop rod t0TS1of tOp

700 113.1 508
16 1.5 18
22 0.8 42
21 0.6 40

Grundg(xict
50:"ll ka\

100 l I ~a ..
150 i ka!<l

forhold har og'ic'l \'a:rd git~ldende I de foregående å,..;
forsog. All\endd~ uf", ..Ime mængder hu.sdyrgød
mng er Ikke ualmmdehgl \cd 1I11cnSI\'1 husdyrhold. og
som tabel 8 \I~r. har der under danne \Il~år ikke
værel økonomi I at Illføre "ch den mindste mængde
kalkammon'ialpcler.
En opdeling af det Citore al1lal forsog gennem 7 år I 4
omtrent lige .. lore grupper efkr ton\ lilført hu~) rgød
ning viser. al det kun har \ærct renlabelt at lilfore dcn
ffill1dste mængde kalkammonsalpeter I den gruppe af
for~g. der har el IlIfort 60 tons eller derunder.
Gennemo;mtsll!fur<;elen var her 47 Ions. Jde grupper af
forsog. der blev tIIfort fra 60 til 90 tons eller fra 90 til
120 Ion .. og over 120 Ion... har merudbytlerne for
kvælslOfltlfor<;lcrnc .,Iort set værel ens, men i alle
lilfælde ureniabie som gennemsnit for gruppen.
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Tabel 10 Økonomien ved llDvendelse af kvælstorgodning

Optimal N-gødningsmit::ngde. kg N pr. ha
Merudbyue

.,;. hkg kerne, a.e., hkg sukker I kg N koster

2~~ eller hkg knolde
S kr.Afgrøde

~
~a,,;

3 Irr. 4 kr.
.~~

l hkg kerne I hkg kerne I hkg kern~'" ~~ -i Anvendte gooningsmængder.. >,-~ kgNpr.ha koster koster koster
.0 0 •

c 'Q'g.E
25 I 50 I 75 1100 1125 1150 1101120 lilO 11011201130 1101120 \130'< ::>CoO"V

H'fede, kerne
Forfrugt kerne .... 193 J7,4 6,0 10,4 13,615,8 17,1 17.8 139 142 145 128 132 1J5 119 12J 126
Forfrugt oliepJ. 80 40,5 7,0 12.1 15,617,8 19,019,5 129 1J2 134 121 124 126 114 117 119
Forfrugt frøgræs 75 38,7 6,0 10.4 13.5 15,5 16.6 17,0 127 130 132 118 121 124 111 114 116
Forfrugt bælgpl. 50 47.4 4,5 7,7 9,811.111,711.9 109 112 114 100 103 106 92 96 98
Forfrugt kJøvergr. 13 42.6 4,1 6.5 7.6 7,8 7,4 6,7 73 74 76 67 69 71 62 64 66

Rug, kerne

Forrrugt korn . 17 21,4 4,5 8.5 11.914.616,4 17,1 139 140 141 IJ4 136 137 129 131 133

Byg, kerne

Forfnlgl korn:
Jylland .. 742 27,1 6,0 10,2 12,9 14,4 15,2 15,9 117 119 122 107 110 JI3 99 102 105
Øerne .. 425 34,4 6,4 10,3 12,3 13,1 13.213,3 88 90 91 82 84 86 77 79 81

Forfnlgt roer .. 271 36,8 5.5 9,0 10,9 11.6 11.4 10.8 88 89 90 82 84 85 77 79 81
Forfrugt kløvergr. 55 38,9 J.2 5,3 6,4 6,8 6,8 6,5 77 79 81 69 72 74 62 65 68

I I a.e. koster l a.e. koster l a.e. koster

Bederoer, a.e, I 75 1100 112 751100112 75 1100 1125

Grundg. m. naturg. 256 116.0 U 2.5 3.3 3,8 4,0 J.7 50 71 82 14 50 67 O 25 50

I hkg sukke l hkg sukke l hkg sukker
koster koster koster

120114011b( 1201140 116C 12011401160

Fabriksro.r, sukker 109 71,7 5,0 8,J 10,2 10.8 10.5 9,3 88 90 91 83 86 88 79 82 84

Kartoner. knolde

Grundg. u. naturg. 37

I hkg knold l hkg knolde l hkg knolde
koster koster koster

30160190 30160190 30160190

218 24.3 44,3 60.4 72,8 81,5 86.3 153 161 164 147 159 162 142 156 161

Till a.e. er regnet 1,1 hkg lllrstof i bederoer eller 12 hkg bederoetop. Afhensyn til Op~\'ltr1ngMah er dog fradraget 30 pct. aftopudbyttel.

i kløvergræs og 7 forsøg i rent græs efter fæll~ planer.
Alle forsøg er høstet med 4 slæt. og der er anvendt op
til 600 N pr. ha i form af kalkammonsalpeter udbragt
ad 4 gange. Forsøgsarealerne er grundgødede med
1000 kg I'K 0-4-21.
Der er ikke i nogen af forsøgene anvendt kunslig
vanding, men som det fremgår ar opstillingen over
gennemsnilsresultaterne i tabel Il. cr der under åreUi
vækstvilkll.r opnået meget store udbytter i begge typer
af græsafgmder.
I tabel 12 er samlet resultaterne af de forsøg, der er
udført siden 1971. Materialet er her opdelt i Jylland og
Øernc, hvoraf det største antal forsøg på Øerne er
udført på Fyn.
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Udbytter af kløvergræs er uden kvælstoftilførsel større
end i rent græs, men forskellen i såvel udbyttel af
tørstof som af råprotein udlignes helt ved de store
kvælslofmængder.
Ilabelopstillingen yderst til højre er der foretaget en
beregning af foderværdien af det høstede græs og af
gødskningsckonomicll. Del angivne udbytte i afgrøde
enheder er her beregnet som bru/toudbyue, og ved
økonomi beregningerne er der anvendt en gooningspris
på 3.50 kr. pr. kg kvælstof.
Det fremgår af kolonnen helt til højre i tabellen, al en
brultofoderenhed ved anvendelse af 150 kg N pr. ha er
frembragt for 24 øre i kløvergræs og for 18 øre i rent
græs. Ved forøgelse af kvælstofmængden til 300 kg N



Tabel 11. Sfl,(wnt/e ma.'II}.:t/er J.. nel\'(of 11/ J../OI't'rgrcn og
reni Wll'\ /980 (14-1)

Udbytte. hkg pr ha
Gront Tørstof RAprotcm

----------".:.::...--..:
K10l'ergrw\'
JJ Jorsog
Grundgo<kt 517 SH lUS
150 636 1O'J.5 16.84
300 N 77.1 117.6 n57
450 !\ 848 1)6A ]556
600:-: S6Q 1.16.Q r ..14

Rt'nl '!r({'\
7 formg

Grundgodct 269 61.5 6.75
150 N 511 104.6 11·t5
)00 703 12')..1 18. )
450 .......... S22 1)8.7 n.16
600 868 14.'.1 25.71

kunne o\er'iJ..nde\. OJ..onollllcll I di ....c hæl"lOfmæng
der forud ..a:uer tilllgc en cfTektlv udtlyltel~ af I<,:cr
foderet ... prolclnlndhold

Kvælstogødskning af korn på
grundlag af planteanalyser.
I 1974 og ·75 og I~ell I 197R og -79 udf"rte" en del
f"r~og i \interll\(.'tlc med det formål al finde frem III
\urdering<;moddlcr for ~lI1alyscrcsultaterafunge plal1
te(", cmænngsllbtand med henbltJ.. på eftergodskJllng
på ttls\arende m;1de...0111 der IldlIgere \ar udarbeJd Cl
modeller fOf byg p:! grundlag af gennemfone for..og I
årrnr 1965-73
\"urderlllgsmodellerne for hyg .m"'e.. for nmeligt .... J..re.
uden al god ..J..lllng..melOch..n dl1g har fåct nogen Slorrc
praJ..lisk amendej<.,e. Denmod har de hIdtidige resulta
ter I InOOe IJ..kc fort III .... J..re og all\l:nddige mudeller
for Il\erken grulldgno.. J..lllng dlcr cftcfgocbkmng af
denne :afgmde. En af {jf"'lgcrnc heft II har bl.a. været
\an...kdighcder med at find\' del pr\..\\eUdlaglllllgslld ..-

Tabt'! 11, Sf/gt'ndl' mængela Am:l\IOflil 1..1mwgr((\ og rl'nl græ51971-80

Jylland Oerne

Plan
~

~

~== < =

" 'o ~ " 'o • "] E ;; ] E

" [ ] Ee ~ E= .: ~ .( .: ~ =
" c o: C o: " C

licie landel

'"" ~

~=
~~ o ~

~ 3 " =
'o 2 E Ml ; ,,~

2 E~J5 -=:u;; ~
~ ·00 c:...,;

= ~ " ~~~ "0"8..:... o: " " ~~
Kløvergræs

GrulldgCKlcl SQ 366 7.1..1 II.fi7 62 3')3 78.1 12.73 151 377 7~U 12,11 62,7
150 ~ 491 100.5 IH7 512 IU1.6 16.04 49Q lOlA 15.11 84.5 21.8 24
300 ~ ()("' 119.2 18.QI 613 IIS.J 20.57 612 118.S 19.59 99.0 14.5 .'6
450 :-J 670 115,4 nAO 66) 12H 15.18 fi67 114.8 22.92 1().l.0 5.0 105
600 N bOO 128.0 24AI fin 115.8 25.,U 692 127.1 24.79 105.Q 1.0 276

Rent græs

Grundgoc:kt 40 163 62.8 7.81 fi 240 b1,4 fi.Q4 55 20(l 62.7 7.71 51.3
150 N 4)8 QM 12.<)5 439 101.0 12.76 4.18 97.1 11.93 80.0 28.6 18
300 N 56l 11M IIU5 582 120.0 18.06 564 117.2 18.23 07.7 16.S li
450 :-: 6.14 124.6 22,01 656 128.2 n.1 q 6.17 125.0 22.03 104.2 6.5 SI
soo:-: 650 127,2 2..1.02 671 129.2 24.36 658 1l7A 14.05 106.1 1.0 263

lar en hrUllOfodl'ren!led I J..lmcrgræ.. J..u"'Il'1 .16 NC og I

-cnt grrC' 31 ml'. D ....'C bæl"lOfmængdcr har ...akdc--.
:æret særddc'" rcnl:ablc. Ved )derltgerc forogdse af
(\ælslOt"mæng.dcn Id 450 J..g. N pr. ha har en brullofo
ferenhL-d I..lNcl IOS øre I J..lu\ergra.... og 81 (lre I felll
~ræ'. og den uJ..unnnu ..J..c græn...c fur J..\a:l ... tofarncn·
fcbcn er hermed ...'ed :al \·ærr O\crskredcl. der<;om der
kke også lage' hell'\)'1l iii den forogdse af r:"t ..
)rotelllindholdel. der .. J..er \ed J..\<.t:].,lofguchJ..llIng.
rage.. fon'gd ...ell af rJproleilllndholdet I Oclrag.tning.
)Cdr~ økonomlcn I kvæhtofam'clldcl"Cll \-æ'-Cnthgt
,ed de store mængder. men \ cd tllforsel af I.. \ æblof ud
)... ef ca. 350 kg N pr. h:.! ul J..h)\ergm..... og 4{X).450 J..g N
lr. ha III rent gr.t...... \ II den nJ..ollumi ..J..c fra:n ...c dog Icl

punJ..t. hvor an:tl~ 'Cn :af dc O\ef\ mirede planle'rs ernæ·
nng"ltI"tand er I o\(·ren lemmel\e 0100 de faJ..IIsl..e
forhold I jorden ... n..t:rlllg tnflll ... lclIld
Fur I nogen grad at I..omrnc udcll om dcnne \ ansJ..chg
hed lager for...ng"'orga\cn l 1980 alene slgle p5. en
OC\ Idsl ef1crgoo'\J..lllng IllCO prllllit:rt k\'ælslor. d.\ ..... al
plaJlleanaly ...en IIU udti.'f!;"> "'ellen: ug på d hd...punkl.
Inm Ineden ef i god \.ck..l pa grundlag :tfbl.:t. lidhg
lilf~'rl ....larlg~'I(lnlllg"
Da det og'\<1 J..;lll \ ;efl' <.If JllterC't...e Igen <II under...ugc
ddl I..\,d..tnflllfu"d tIl hH!. t!r delle ..pmg...miil fra
19RO laget ur dter de ""l11ml' f~lr"'l'g ..m:C""ige pnnclp
pl'r l denne afgnxk "'~'11l ell muhg metode for llIere
pr;n'i, J..\;t.'I ..wfglxJ ..J..lltrl~ ar h~~
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rabel 13. Eftergodsknmg med "'l'æ/stof i byg efter
planleonaJyser (J45)

Tobd 14 Ejtergødskning med hælsto/ i byg ejter
plallteanalyser.

kg N pr. ha
15% ar skønn~1 Ekstra N ~ft~r \'. økonomIsk

Fs. nr N·behov planleanalyser optimal udb}'n~

Planteanalyseme har kun vurderet et behov for efter·
gexhkmng af kvælstof I 2 af forsøgene. I det ene
tilfælde er eftergOO'iknmgsbehO\ et Imidlertid vurderet

29.9
12.2
18.3
20.7
21.6

20.S

21.5

hkg k~m~
pr_ h.

fbcde. 20 forsøg

Grundgoclet
50 N I kas. ca. !l/..\ .

100 N I kali. ca. 21/..\ .

150 N i ka'l. ca. 21/4

200 N i ka~. ca. 21/4 .

75% af skonnet optimal N·behov (gns.
131 ~) ca. 8/4 ~·gOOskning efter
planteanalyse (gns. 14 N), ca. 12/,

'75%- af skonnet opumal :"ol·behov (gns.
131 N). ca f./4 ' Ingen eftergooskning.

Tubel/5. Forsøg med kvælstof; hvede efter p!a/lteana.
ly,,, (/46)

Frc=mgangsmAden er lige som for byg et ordmæn
for",g med 'ltlgende mængder kva:lstof. som her er
udvidct med 2 ekstra forsøgsled. der begge førsl i april
er ulfon 75 pet af det skonnede optimale hælstofbe·
hov for forsøgsarealet. De stigende mængder er tilføn
ad c=n gang 'lid 'it I april.
Den første udtagnmg af en fælles planteprove fra hele
for~øgsarealet er foretaget umidde1ban for den tIdlig·
'Ile hælstofudbrmgnmg. Ca. 5. maj er udtaget nye
planterrov er af det grundgodede fo((;øg~led. <..amt en
fælles pr""·e af de 2 tidligt kvælstofgodede ek'itra og

Efterg0dskning i hvede efter planteanalyser.
Forsøgsarbejdet med udvikling af modeller for godsk.
nmg af \'lIlterh\'ede på grundlag af planteanalyser er
fortsat på 3. Ar. men i 1980 efter en ændret forsøgsplan,
som alene tager sigte på at belyse mulighederne for en
bevidst og kontrolleret eftcrgødskning med kvælstof.
Opgaven har omfattet 20 forsøg efter dcn plan. der
fremgår af gClJllemsnitsresultaterne i tabel 15.

for lavt. og i det andet er der mtet reelt behov til
opnåelse af okonomisk optimalt udb)lle. men måske
nok til mak~lmah udbytte.
I 9 af forsogene er der intet behov for ekstra kvælstof
efter plantcanalyscn. og her er diagnosen rigtig i 8 af
forsøgene. idet de alle har optimalt udbyue ved kvæl·
stofmængder omkring ved eller lavere end de tilfone
75 pet. af skønnct behov.
Planteanalyserne har også omfattet andrc næringsstof·
fer end k\'4dstof. og her blev analyseresultaterne vur·
deret tIl mangel· og i nere tilfælde stærk mangel - på
fosfor. k31lum og mangan i IO af de 11 fOf')Og og i
enkelte ulhge mangel på magnesium
For..."gene ble\ eftergodet med de manglende nænngs·
stoffer I mængder efter terapimodellernes 0.0\ ISninger.
men hvonldt behovet har \'æret redt. kan ikke afpro
\~ efter forl;øgsplanen. På baggrund af jordprovere·
suhaterne fra forscgsarealerne og de mængder grund·
godnmg. der iø\'rigt er tilført, er det imidlertid vanske
ligt at acceptere. at planteanaJysens diagnose for de
nævnte næringsstoffer har været rigtig.
Forsøgene fon sætter.

14.B

33.1
10.4
13.9
14.0
12.6

70
65

160
85
B5
BO
75
95

O
130
70

hkg kerne
pr. ha

o
O
O
O
O
O
O
O
O
9

26

74
74
BO

lOB
90
B3
BO
BO
52
75
80

1
2
3
4
5
6
7
S
9

10
\I

Byg. II forsog
Grundgodet

40 S I ka!)
80>; Ikas

120 ro; Ikas
160 l\ Ikas
75 %- afskonnel optimal N-behov (gos. 80

N) + -godskning efter pianicanalyse
(sn,. 3 :'-Il . . . . . .. ..

Princippet er el ordinært forsøg med sugende hæl
stofmængder. suppleret med et 6. forsogsled. der til
fores 75 pet. af markens formodede optimale k\ ælstof·
beho\. DISse kvælstofmængder tiIfores ved såning, og
del formodede behov er skannel af forsogs\,ært og
konsulent.
NAr byggen er i god væksl4-5 uger efter såning. er der i
del sidste og 6. forsogsled udtaget plameprover til
analyse og vurdering for evcntuel eftergødskning. der i
s fald er udført 6·7 uger eftcr såning eller i 1980 ca. I.
juni.
Det fremgår af resultaterne i label 13. at byggen i
gennemsnit har været optimall gødet ved ca. 80 kg N
pr. ha. 75 pet. af skønnet behov er også 80 kg N pr. ha,
og denne mængde har således \ æret tilstrækkelig efter
vilkårene i 1980, hvilket delvis er bekræftet afplantea·
nalyserne. hvis diagnose for hælstolbehovet i enkelt·
forsøgene er opføn i tabel 14.

Eftergødskning I byg efter planteanalyser.
I byg er der i 1980 gennemført 11 forsøg med kontrolle
ret eftcrgooskning med k\.'ælstor efter den plan. der
frc:mgår af tabel 13. hvor gennemsnitliresultaterne er
\1'1.
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~id\lt fo~og'iled. pa grundlag af dl'ise dnal~ ,,:r forela
ge~ e'entueJ eftt::rgod..~mng <:a, I ugt:: "enere pil drl rnl~

af de IO e~ .. tnl for..og"lcd. mcn umlddelb.lr! fonndell r:r
genllt'lllfml til trcdjc udtagning afplantepmvcr fm de
~amrnc for~ugslcd, Ca. IO. juni er der foretagel en
fjerde udt<lgning af enkeltprø ....cr fra alle 7 forsogsJed.
Sanllhge pm\'er anvendes herefter til ell fremtidig
jUMcnng afkorrcklioll"-. diagno~-og lerapuTlodeller l
h'ede
Del fremgår df label 15. al h'eden I genllermnll af
for\ogene har 'ærel optima\( godel med ca. 140 ~g X
pr ha. mods'arcndr 75 pet. af den mængde. man
skonnede. der ellers \llle ha\e \ærel brug for

Tabel /6. cjlcrgodsk,,/ng med hæ/slof i In'ed(' efter
plu1/1('(malJ'ser.

kg N pr. ha
75o/c af \'. okonoffilsk

F•. skl)nn~1 Ekstra N dl~r optimal v mal.slmaJ
n. N·beho\ planl~anah·ser udb)·t1e udb) tie

I 120 O 129 140
2 120 O 200 210
3 12U O 205 2.10
4 120 50 155 205
5 1.15 O 160 200
6 13U U 155 175
7 135 O 45 50

150 O 185 240
9 105 35 175 190

IO 13.5 O 115 125
II 135 bO 115 200
12 150 O 85 125
13 135 O 185 200
14 115 O 135 200
15 150 O 135 150
16 112 IO 75 1.10
17 llU HO 175 200
18 150 O 145 170
19 14J O 130 145
20 1J5 O 175 190

De for.. kelligc data. der indgår i t'llkellfor .."gene. er
opfor! I tabclbdagel. men de vigJig~le fremgår tilltge.' af
label 16. Afopsltlhngen her ses. at planleanal~ ..cn t 5
tilfælde har angt\ el beho\ for ekslra k\ æl<,lOf. og at dc
anbefalede mængder har værel ngtlge. spel'leh for
opn t::!~ af mi.l~"llnalt udby Ile.
l 15 af fOf'.ogene har dlagno"ell ikke unforl ~ho\ for
ekslra hæl"lOf. og dette er kun rigttgt I de b tilfælde.
hvor opllmalt eller makSImalt udbylIe hgger Ia\ere
end 75 pet. af skoJlnet kvælslOfbeho\'. I de "Hige 9
forsog er diagno'len forkert, idel k\æblolbchovCl er
vurderel for lavt og I flere tilfælde meget for Iavl.
Sehmn re"ultu!t:fIle t 1980 - ~om grundlag for en ren
eftergo(hkning\llletode med kHChlof . er ~dre end
tidligere. er modellerne for h\cde endnu iHe eglltXk
for prakllsk al1\endelse.
Planteanaly~nl Il\ede omfattede ogsli andre nænngs·
SI otTer. og re"ullaternc 't\le her mangt::! p1i kalium l 18
forsøg. på fosfor og mangan i 8 forsog (lg p~ magne-

~lUm i .:J fON)g: ltg~om t for~ogene I byg er del på
baggrund af grundgod~ktllllg og jordpro\er "\æn al
acceptere. al dlagno:\en for dl""e.' lHt:ring~~totTer I aJle
tilfælde har værel rigl tg.
Forsøgene fortsætter.

Udbringningsmåder for kvælstof
gødninger.
Nedfældning af flydende ammoniak med punkt
nedfælder.
, midten af 70 eflle ud, Iklede Supcrfos aI~ en hel n)'
t~pe nedfælder Itl nydende ammonia~. hvor am11l01ll'
akken nedfa:lde'l I punkter med ~lIi'e t 'ltedel for ...b:r
:'\edfælderlypcn arbejder ...'iledes med rullende ncdf:cl·
deraggrcgatcr, og den har vist sig særlJg \elegncl til
nedfældmng t frernsplrede og etablerede afgroder.
Afprmlllngen ble, påbcg)lIdl i 1976. og der har 'ltden
værel gennemfort for~og l \ tnlersæd samt forsøg t byg
med nedfældlltllg for sålltng og efter fremsplflng.
For~"gelle i b)g ble\ af..lullet I 1979. meden~ de er
fort~al i hvede, rug og '1IlIerbyg. PUl1ktnedfældcrcn
har I tldltgere år også værel afpro\et l græsafgroder I
1980 er der tilltge.' gel1nemfort for..."g I gr:c..fmafgrøder.
og diSse re-.ultalcr er mcddch l af"ntt G om frø· og
tnduslnafgroder
I for~ogelle l \ IllteNt:d <,uUlIlIt'nlJgnt"'> n)dende ammo
mak med ~al~ummon"alpt'ler\ed lo k\:cblOfni\caucr.
I 1980 er dcr gcnnemf"rt 7 for"<'g i hvede. <) l rug ...aml
Cl enkelt I \ Itltcrbyg. og gcnnemSntlSresllJtatcflle frem
går af tabel 17.

labl,I 17. St'djæ/dnlflg afjlrdt'lIde ammOlllak rI! n,,·
h'rUI'" (/47)

h"g k~m~ pr. ha

Antal forsøg 7 21 9 J, I J
1980 197b·80 1'l80 197b-8O 1980 t979·8O

UrllndgødcI 20.7 26,9 17.0 20.9 28.9 19.9
75Nikas 13,3 13,H 18,U 17,5 16,1 16,8

150Nika.. 1".0 19.H 26.2 25.1 19.4 24..1
75 N i n.a. 15.2 15,8 18.5 18.5 13.2 IJ.2

150 N i n.a 1".1 lOA 1.1.4 24..1 18,9 22.0

Dell fl~dende anllllOl1tU~ er nedfældet I pcnoden IO.•
20. april. og den ra~lt:: k\1l.:blofgodlllllg er udbragl l
"'amme pcnodc, Dc rnek:ltll..ke .. kader på afgrøderne
ved korsel med punkllledfældercll \ar meget be..~edllc
I gennemsnll affor~ogene linede har flydende UllllllO·

J1ia~ pun~lIIedfældel t lighed med Ildligere ar" re...ulta·
ter \ærel en ..mule bt:dre end kalkammonsalpctcr
I rug har 150 N l nydende ammonlak I 1980 gl\CI ~nap

J hkg ~crnc mllldrc cnd ~alkammol1..alpeter I gell
ncrn..mt af de 5 ar" for"ug er \ Ir~lltngcn af de to
godnmgsforml·r dog mc:gcl en... og dd t'r for ammolll
i1k~ell" \edkotnllll'ndr Cl \;l·"l'ntltgt nedre re"lIltat. l'lHI
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der lidIigere er opnlh~1 l rug for fljdelltlt: aIllIlH1TI1.lk.
nedfældel med traditionelt nedfældningsud"lyr.
l de f§ forsog i vinterbyg har nydende ammoniak
derimod haft en relativ dårlig effekt ved begge kvæl·
stofniveauer.

Placering af NPK-g0dning.

Forsøg i byg.
I årene 1972~77 geJlllemfortc:-. el stort anlal forsøg lil
belysning af værdien af dcb nedfældning. dd~ plm:e
ring afNPK-gødning til byg. Forsøgene blev gennem
ført med NordSlen Combi-Matlc såmaskine fra lands
kOnloret~ ambulante rors~'g:-virksomhed. og n:suha·
terne viste entydigt, at gøelnings\'irkningen blev
mindre afbængig af det enkelte års nedbørsforhold.
dersom NPK-gooning nedbringes for kornsåning.
:-amt at der uafhængigt af vækst vilkårene kunne opmh
en yderligere effekt ved samtidig placering af gødnin
gen i forhold tli del udsåede korn.
Fra 1978 blev for~øgsopgavell ændret lil al omfatte 2
NPK-mængder tæt på forventet kvælslofoptimum på
lokaliteten, men du de anvendte mængder ofte har
værCI for høje og mangc resultater derfor uegnede til at
belyse virkningen af den prøvede gødskningsteknik.
blev forsogsplanen ændret igen fra 1980 til nu al
omfatte 3 NPK.mængder.
De 3 mængder udbringes dels oven på jorden umiddel
bart for kornets såning, dels placeres i forbindel"e med
~ningen. I rør~te tilfælde køres der ved rorscgenes
anlæg med løftede gødningsskær, hvorved gødningen i
nogen grad bliver udbragt SIribevis. idet der er ca. 26
Cm mellem gødningsskærene, men samtidig vil g'Klnin
gcn også i nogen grad blive nedbragt i jorden af de
umiddelbart efterfølgende såskær for kornsåning.
Gødningsudbringning og placering saml kornsåning
sker nu med lokalt makriel. efter al combi-:-åma:;ki
llt~rne har fåt=! SlOrre udbrede1~e. Der har Være! megct
Mor interesse for f()r:-"g~opgaven. og i 1980 er der
gennemført 29 for~"g. Den anvendte godning har
værel NPK 21-4-10, og gennemsnitsresultalcrne er vist
i tabel 18.

Tabel 18. Placering af NPK-gCJdlling li! byg (148)

Disse betydelige merudbytter for gØdllillgcm placering
s.. arer lil 1975. I 197<) var merudbyucrne kun af den
halve slørrebe~ordt:l1. I vurderingen af disse forskelle
mellem årene bør inddrages det forhold, at vækslvilk.1l.~

rene i 1978 og ISlSO var meget tørre i en lang periode
efler gødningen.!' udbringning og såning. medens det
mo<isane var tilfældel i 1979. hvilkel erfarillgs.ma.-ssigt
reducerer behovel for gooningsnedbringning til opnå
else af fuld goclning,t:ni::kt.

Placering alNPK-gødning med combi- og
vingeskærsåmaskine saml placering al PK
gødning ved anvendelse alflydende
ammoniak lil byg.
I 1979 blev spørgsmålelom gødningsplacering udvidet
til også at omfatte en ~mmenligning med nydende
ammoniak. nedfældet uanuengigl af kornsåningen.
men med PK-goolllng i tilsvarende mængder som i
NPK placeret i forbindelse med kornsålllllg.
Samme år blev der i en særskilt forsøgsplan også
p&begyndl sammenligning ar combi-~åma:-kine med
traditionelle s<'l.skær med en finsk fabrikeret com bi
såma~kine. Tume, der er udstyret med vingesåskær.
som spreder uds..'Cdcn over et såbånd p:1 ea. 7 cm' ~

bredde. S:\meloden skulle bl.a. medføre en læliere
plantcbe:,ulIld gennem IHljere frt=m~pirillg~procent og
storre buskning.
Der blev i beggt= ror,,,gs~rier anvendt 100 og 120 kg N
pr. ha. hvilket var ror høje kvælSlOfmængder efter
forholdene i 1979. og resultaterne var derfor ikke
særligt relevante lil at belyse de (O forsøgsopgaver.
Da disse forsøg tillige udfores med speciuludslyr ved
hjælp af el rejsehold fra landskontoret, er fOfSOgSS
porgsmålene i 1980 samlet i en forsøgsplan samtidig
med. al de anvendte kvælstofmængder er redueerel til
50 og 100 kg N pr. ha.
ForsøgspianelI rremgår af tabd 19. hvor gennemsnits
resultaterne er vis!. AIle fors~,g har været placeret i
Midtjylland.

Tabe! /9. P!act'rmg al/\;PK- og PK g"dnifJg fi! byg
(149)

Ugødet .
50 N i N PK udstr.. combimaskine

100 N i NPK udstr.. combimuskine JOI
100 N i NPK plae.. combimaskine J05
50 N i NPK plae.. combima~kine

100 N i n.a. ,PK 0-5-12 placeret
100 N i n.a.. PK 0-5-12 udstrøet
100 ~ 1 NPK. plac .. vingeskærmaskme 312
(00 :"J i NPK. udstr. \'ingeskærmaskinc 322

Kar. for hkg k~m~

29 forsøg 1980 l~j~ pr. ha

Ugødet I 25.2
60 N i NPK. udstroet J I I.9
90 N i NPK, udstroct 4 14.7

120 N i NPK. udslrøet 5 15.6
120 N i NPK. plaeerd 6 19.8
90 N i NPK, placeret 5 IV
60 N i NPK, placeret J 16.2

Der er uanset jordbonilcl og byggens udbyucniveau
konsekveme merudbytter for godningsplaccrillgcl1 i
samtlig forsøg i 1980. I gennemsnit af de 29 forsog er
der opnået sikre merudbytter rra 4.0 lil -i.3 hkg kerne
pr. ha ved alle Ire g,x.l.,kning~niveauer. hvoraf de It)

højesle, efter merudbYlIerncs sligning. ligger læl p.1l.
optimum.
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12 forsag 1980

Anlal
frems
pirette
planter
pr. ml

hkg
kem~

pr. ha

23.2
13.0
17.1
19.6
15.2
19.6
18.7
20.0
lU



l forsogene er amendt NI'K 21-4-10. De fundne og
sikre merudb)ller for placering af godningen har været
fra 2.2 III 2.5 hkg kerne med combi-maskmc med
traditionelle såskær og 1.5 hkg med en \ ingeskæ~ma
skille. Vlllgeskærcl med del bredere S por har med
fnrl noglc fil. procent nere fremspirede plantcr pr. m!,
og denne ~ metode har i forbindelse med udstroet
godning glvel cl sikkcn merudbytle i forhold til det
tradlllonelle :..k~t=r.

I rorhindel,c med n}dende ammoniak har placenng af
den lll~\aretldc mængde PK-godning som i NPK har
givct ct Sikker! mcrudbYlle på 0.9 hkg kerne. og
virkningen af nydende ammoniak + PK-godning pla
ceret vcd korn:....~ning er herved bragt op p!\ sammc
ud bylte som NPK-godning placeret.

Forsøg i raps.
Med baggrund I de gunslige forsogsresultatcr med
placenng af NPK-godning til vårbyg har der "ærel
il1lere!\~e fur al rn .. fpm\C;'1 denne gu<hklllllgMlletode i
vårrap,.
1forsogsplanen er an\cndl l'\PK 21-4-10. dcls udstroel.
dels placere! I mængder på 100 og 160 kg t\ pr ha. og
gennemsllltsresultalet af 5 forsog i 1980 cr \IM I label
20.

Tabel 20. Placermg af tVPK-gud"ing lill·tJrraps (150)

kg pr. h.
pcl. olie olie 1m

5/0""8 1980
Grundgødct 45.3 573 1390
100 N l NPK. udslroe! 43.8 182 505
160 N i NPK. udMrocl 42.7 179 546
160 N I NPK. placerel 42.7 174 534
100 N I NPK. placeret 43.8 156 4.J8

OliclIldhuldct i rap,en falder med ~tigcndc b:.d'tofan
vClldcl'\C. men er upåvirket af god'iknlllg~mclodernc,

som i gellncmSonll af forsøgene hcller ikke har haft
sikker IIldnydclsc på udbYIlet af hkg relll fro. I 2
orienterende for~og i 1979 ble\ der også kun målt små
og usikrc for!\kelle på uds{r~t og plat:cret godlllllg.

Slanhey·pra.'ci'iion'i maskmc med udstyr til placenng
af gødning i rækk ede afgroder. Godningen placere-.
i samme arbejdsgang som roesåningen i 6- cm' ~

dybde. ca. 6 cm \ed <;iden af roerækken.
Forsogent: har værel udfort i så\'cl fabnksroer M>m

fodersukkerrocr. der ikke er tilført husdyrgodning. 1
1980 er der dog kun gennemført Cl cnkelt forsøg. som
er opført i tabel 11 'illmmt:n med gennemsnittet af 4 • rs
fur~"g.

Fabel 21. Placering af SPK-godning Iii bederoer

Fs. nr. 78016. 1980 17 rorsog 1977-80
hkg pr. ha hkg pr. ha

1000 I(XX)
plant. rod eøT'St. top planl. rod torst. IOp

a 56 520 86.3 269 68 389 91,0 251
b 57 IlD 12.7 97 70 83 19.4 99
c 57 142 25,6 109 70 106 24. .1 103
d 56 163 26.4 153 67 101 22.3 117
< 55 175 27.0 114 69 122 27.1 146

PIallIetallene er kun USIkkert p. \Irkel af godsknlllg<;
metoderne. I gcnnem'inil af for.,ogene har godnmg·
splacenngen medfcrt merudbytter I roelørslof på knap
5 hkg \ed begge l PK-mængder.
De danske Sukkerfabriker \. forsøgsslatIon « Manbo,.
indledle i 1979 ellilsvarende forsogsarbejde i fabriks·
sukkcrroer ener følgende for'"gsplan. som også omfat
ler en belysning af goolllng~virkningenved udstrøning
før og efter roesåning:

a. Grllndgodcl.
b. 60 N. udslrøel før s<'\ning.
c. 60 N. placerel ved såning.
d. 120 N. ud"lroet for såning.
c. 120 N. placeret \lcd ~ning.

f. 120 i'\. udslroct eftcr ~ ning.

Resultaterne er VlSI I tabel 22. Den anvendte hæblOf·
gødning har \I,t=ret cnlcn kalkammonsalpetcr eller I
nogle tilfælde NPK-godlllng.

rabel 22. Placering af Åwdfwf 111 [obrikssukkerroer.

2 rorsog 1980 .. forsøg 1979
hkg pr. ha hkg pr. ha

I de 4 forsøg. der ble\ gennemført I 1979, var der iHe
tils\arende merudb)tter for placenng, som i de 2
forsog l 1980. hH)r der er opn el ca. 2 hkg sukker I
merudbytle. Cd'lmmngcn af godmng efter sånlllg I lcd

a .... 69 16,6 425 70,4 71 18.2 378 68,7
b 70 16,8 63 11,5 71 18,1 99 17.8
c 68 16,6 78 13,2 71 18,0 104 18.2
li 65 16.4 70 10.6 70 18,0 103 17.9
e 68 16.3 85 12,9 70 17.9 110 18.6
r 65 16. .1 71 10,4 69 17,9 91 15.2

Forsøg i bederoer.
SporgMIl let. om der og~ kan opnås en ekslra god
ning!\virklllng gennem placering af NPK-godning lil
bederoer. har gennem en årrække været bcly:..l i en
forsøgsserie efter følgende plan:

a. Uguucl.
b. SO N i NPK 14-4-17, udslrocl.
c. 80 N i NPK 14-4-·17. placeret.
d. 120 i NPK 14-4--17. udslroel.
e. 120 N I NPK 14--4-17. placerc!.

Rocs.'\nlllg og placenng af goolllng har \æret udfort af
Cl reJschold fra landskolliOret. 'iom r. der o\cr con

1000
plane pct.
\'. opL suk.

1000
planL pct.

Rod sukker v, opt suk.. rod sukker

1.1'



f ha\'d~ en dårlig effekt I 1979. medens udbyttet i 1980
har \æret på linje med udstrollll1g og ned harvning I led
b og d.
Fælles for begge år er. at placeringen af hælstofgod
mng har medført forringelse af saftkvaliteten. Forhol
det må tillægges den forog~e godningseffekt ved pia
eenng. men forureningen. udtrykt ved IV-tallet. er dog
stadig mindre ved 60 kg . placerel - og ved hvilken
mængde. roerne har ...æret optimalt kvælstofgooct
end ved udstroning af 120 kg N pr. ha.
Forsøgene fonsætter.

Placering af NPK-gødning og urea til byg.
I en del tilfælde har byg ikke behov for tilførsel af
fosfor og og kaliuln, eller der kan af andre årsager være
ønsker om særskilt at anvende ell ren kvælstofgødning.
I en sjdan situation. hvor nydende ammoniak samti
dig er ude uf billedet. er der interesse for at anvende
den ofte prisbillige urca. hvis kvælstofvirkning imidler
tid kan være ret anuenglg af udbringningsmetoden.

edfældning af urea vil medfore en mere sikker kvæl
slOfvirknmg, men det er naturligt at stille sporgsmålet.
om placering yderligere kan øge effekten i lighed med

I'K-godning. h\'or der gan'ike vist placeres 3 næ
ring~toffer sammen.
Til belysning af delle sJXugsmål er der i 1980 gennem
ført 12 forsog efter den plan. der fremgår af tabel 23.
Det ses her. at urea placeret og udstrOCI er supplerel
med PK-gødning. !\om ...ed begge anvendelsesmetoder
er udstrøet i samme mængde som i den NPK-godnmg,
urea sammenlignes med.

Tabel 23. Placering af .VPK-gød"ing og Urea ril byg
(151)

Kar. for hkg kerne
12 forsøg 1980 lejesæd pr. ha

UgødCI ........... 2 26,6
50 N i NPK 21A-10 plul:crel J 14,]

100 N i NPK 21-4-10 placerct 6 18.9
100 N i NPK 21-4--10 udstroet 6 16.4
100 ]'I; i Urea placeret. -378
PK 0-5-12 udstroet 6 18.3

100 l'\ i Lrea +378 PK 0-5-12
ud'itroet ........ 6 15.5

Af genncmsnilsresuhatcrnc frcmg r del. at \"cd u~tro

iling har NPK·godnmg gl\'ct 0.9 hkg kerne mere cnd
urea. Denne forskel er Ikke signifikant. Placenng af
NPK·gooningen har oget merudbyttet med 2.5 hkg.
medenS placering af urea har øget effekten af denne
gødning med 2,8 hkg. hvorved afstanden mdlem me
rudbytterne for de to kva:lstofgodninger er reducerel
tit en ikke-signifikant forskel pti 0,6 hkg kerne pr. ha.
Disse I. års resultater bekræfter. al der også kan opn. S

merudbytte ved placerlllg af rell fast kvælstofgodnmg.
idet der gøres opmærksom p•. at og~ (l ud~trolllngIl

af godning sker i samme arbejdsgang som s nmg med
cOl1lbimaskinen. 11\'0(\'00 goolllngerne I nogen grad
bliver nedarbejdel i jorden af de efterfolgende ~~k'l:r.

hVilket kan være af Sicrhg bcl)dlllng for urea-gudmn
gen.
For\Ogene rort~C:IIt'r
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Udbringningstider for kvælstofgød
ning.
Delt kvælstof til vinterhvede.
I 1977 påbegyndtes under Kornudvalget et forsogsar
bejde til belysning af muligheder og værdi af målbe
vidst an\endelse af produkllonssystemer ved d)'rkning
af vintersæd. Arbejdet har specielt taget sigte på vurde
ring af behovet for beskyllelsessproJtnlllger samt vær
dien af diSse I kombmatlon med vækstregulenng og
delt kvælstofgooskning. Resultaterne af disse fO(M)g er
refereret i afsnit D. Korndyrknlllg.
Under Godnings- og Kalkudvalget blev spørgsmålet
om delt gødskning (.tget op til særskilt undersngelse i
1978 gennem dobbelte kvælstofTorsøg med og uden
beskYlldsessprøjtning mod knækkefodsyge og blad- og
akssygdomme. I forsøgsplanen blev der anvendt de
nordlyske anvisninger på en hensigtsmæssig deling af
kvælslOfmængden og bedste tidspunkt for udbringnin
gerne. Forsøgenes resultater viste ikke nogen fordel
ved den delte kvælslOfil1forscl. Idet der blev opnået det
!>ignifikant hojeste udbytte. h..or hele hælstofmæng
den blev udbragt på en gang omkring I. maj. Dette \ar
IJlfældet vel med som uden s\'ampebekæmpelse. og
det gennemsnulige udbyttem\'cau I de to afdelinger \ar
iovrigt og helt ens i 1978.
I 1979 og 1980 er bel)'sllIngen af delt kvælstofgodsk
ning til vinterhvede viderefort gennem to forscgspla
ner. der begge tillige omfatter sJl"rgsmålel om væks
tregulering "ed anvendelse af Cycoccl ekstra. Forsø
gene er anlagt med 6 fællespareelIer og vækstregule
ring i hveranden gentagelse omkring stadium 34
(Feekes skala). Der c:r foretaget sygdoms- og skade
dyrsbekæmpelse efter behov, og som kvælstofgødning
er anvendt kalkammonsalpeler.
l plan I sammelllign~ engangstilførsel af hele kvæl
stofmængden med en 2-delt kvælstoftilforsel med 2/3
af hælstofmængden relativt tidligt. samt med en 3
ddt tilførsel med mængderne delt efter princippet
Ilslor, lille, stor Il.

I plan II sammenlignes specielt IO former for 3-deh
hælstoftilforsel ved henholdsvis «stor, lille. storfl og
"lille. stor. lille(1 mængde
I opsI111mgen o\'cr resultaterne I tabellerne 24 og 25 er
anført de lilstræbte daloer for goonmgsudbringning.
De tidligste udbnngnmgsllder har dog ikke kunnet
overholdes på alle forsogssteder. Forste udbnngning er
gennemg ende ~ket i perioden fra Il. marts til først i
april og anden udbringning i første uge af maj. Sidste
udbringning ved sladium 8-9 var I. juni. og vækstregu
leringen på stadium 3-4 blev foretaget omkring midten
af maj.
I for:-.ogene efter plan I er hvedens udb)'ltcniveau uden
kvæl'iwr i 1980 l:a. 10 hkg lavere end i 1979, og
merudbyttet for den SIOf'<te kvælstofmængde yderli
gere 6-7 hkg laverc.
Men som det også \ar tilfældet i 1979. er der i de neste
enkehfof"iøg.. "el "01111 gennemsnit afmateria1ct, kun
små og usikre forskelle pu. om kvælstofmængden er
udbragt på en gang forst I m<Jj. eller om der er foretaget
en J-delt eller en 2-delt IIlforscl af den tilll ...arende
Inlalmængde. 2 uf de 13 for~g I Iq O afviger dog



Tabc/14 Dal/'" Wt.'!slo/godsknillg og "{l'kslrt'gu/crlng i lab'" 25. Dell km?!slo/godsknlllg og ,'ækstregulcr/flg i
hl'l'd('. Plall I. (15]) "'·ede. P/a" l/. f15JJ

Slrllængde hk8 kerne Slril;cngdc hkg lerne
om si:" h. om pr. ha

1980 1979-80 19 1979-80 1980 1979-80 1980 1979-80

Antal fl'''<lg lJ B Il 25 AllIal for""g 17 1l 17 "Ude" m!1. \Irt'glllalllg Udcn m-ks/regulering
Grundgodl'l 78 79 28.7 33.3 GrundgHdt:1 75 78 29,3 35.3
90 ;-..: I ~al;. l:a l/~ 84 87 11.5 IJ.S 150 N i ka~. ca.!"'/~ 84 87 17.7 17..\

180 :'\ l ~a ... ca 'I, 85 R9 13.7 16.2 180 N i kas. ca. !~/~ 85 8 19.0 18.J
90 N, Cil 111/\ t JON. ca 90 N. ca lU/l -30 N.
,/, IW r-.: ~t. 8-9 87 90 14.U 16.J ca. l/~ '60 :'l ,I. 8-9 87 89 10.4 IV

120N.t.:a,!u/ l ,60:-.1,51. 40 N. ca. IO/l 100 N.
R-9 87 90 15.9 17.7 ca. I/~ ---40 N. sI. 8-l} 86 88 19.4 18.7

J1ed vll'htreg/llering Mcd ~'ækslregll/eri"g
Grundgcxtet 68 68 29.3 34.6 Grundgodet 66 68 3U.7 36.4

90 N i ka~. t.:a. I/~ 75 76 11.1 13.7 ISO 1'\ i kal;, ca.n/~ 74 77 16.8 16.9
180 N i ~a ... t.:a. 'I~ 77 79 13.0 16.0 180 'oJ i ka.., ca. !7/4 75 78 17.2 17,2
90 N, ca. 111/1 dO 90 ~. C.1. 1°/1 ,JO N.
ca. 1/.. 60 'oL 8·9 79 80 1.'.5 16.9 ca. lf~ -60 SI. 8·9 77 79 19.8 19.1

120 , ca. !l//l 40 ~, ca. !ty, .. 100 ;-..:
60 N."I R-9 79 RO 14.0 16.8 ca. I/~ 40 K ..l. 8-9 76 78 18.0 18.6

Ude:n \æ~ .. tre:gu":rlllg 84 .7 39.7 46.0 Cden \ækstregulcnng 8J 6 -I-l.6 49.7
2,0 I Cyt.:occl d,'Ma. 2.0 I Cycocel eJ.."lra.
sttadlUm 3-4 75 77 0.1 I.J 'ltadlUm J-4 74 76 0.5 1.1

marl..illlt fru dl' ~wl"Ige, idet der he:r e:r :o.igl1ifi~ante og
meget hetytJelige me:rutJoylle:r for delt ddlc gud:o.klling
p~ ca. 7 og ca. 12 hkg. hvilket fih rclaliv ... tor illdny
dcbe p~ gCllncI11Mllbrcsu!t;:uCI. Begge dl""" for~øg er
beliggende I S}doMjylland, hvor der faldt lllt:get ~Iore

lIedbor ....llIi~llgde:1' I '>OrltlJleren 1980.
1 \980 er da il..~e opnået merudb~ Iler for art\ cndcl ...cn
af Cycoccl (·~"lr:t. h\lIket er i stær~ Ol(xbællllng td
resultaterne I 1479. Inor Cycocel medforle et ~lglllfi

kan I merudhy Ile: p:'i. 2.7 hl..g I..e:me ug e:n forkorlnlllg pu
Ineden......trJ!;cngde: pa 11 cm. I 19 O h'H "'lrafllrkorl
nmgcn gellll('m:-nllllg "æret q cm,
I forsogcnc I plan II. labcl25. er dCf'lUrrc gennem~nit

lige merudbytter for hælstoftllforscl end 1 plan 1.
Alhge:'d har 150 :-.II l:a. hahdelcn af forsogene gl\l't
samme eller ...Inrre merudbylle end I 0:-.1 udbragt p:'i.
en gang
En dehng. <Ir de I!lO kg N har under dl ......l' forhold I de:
fleste for,og medfart en udb}'tteforogebe, som dog
il..ke I alle ILlfa~lde er rentabel l forhold til 150 kg 1'\.
h\ ilket anlyder. ;It deling af de stmre k\-;dstofmæng
der under 1Irel'" \ick:-lvilkår har me:dfurt en mere
afbalanceret væk~l. cnd hvor (for) ... tnn: b:d:o.IOf
m.t::ngder er udbragt på en g;1ng.
1 gelllH:Jll:-nll af materialet er der lIlgCll stilli"li:-.k :-.ikre
for:-.kdle pil udbnngningsmådcrnc. Årcb ~pcciclle
væblvilkJr med begyndende lorl..e I "lJlIersa.-'<1en i
forsommeren og -.ene:re rigc:lige nt'tllx)r... m<t:ngder
umlddelb:trl efter den sldsle bæbtofudbnnglllllg er
sil..l..en og...iI. tlr..agen tIL al pnnclppct I " ..Ior. hlle.
.. lort< I de: fle"le ll1fæld~ har 'ærel den nll~..1 fordelag
lIge IIlddmg...form I IQf(O. h\(l(inlod "hlle:....tor. lille ..

le:lIde:re:de: til at v.t:re de:n bcd:-.le dt:lillg i 1979. Am'cu
dd~e: af Cyn)l:cl ehlra har heller ikke i plan II haft
",wtistisk sikker virkning p5 lldbyllcnivc<lllct.

Delt kvælstof til rug.
Sporgsmålct om delt b æblof Id rug blcv taget op i e:n
Il) forsogssene l 1979. Iwan og~ mdglk \"ækstregule
ring. me:d slrMorkortlllngslllldlel Terpal.
I 1980 er opg.,ne:n forl ...al. me:n nu Illed all\endelse af
Cycoccl ekstra. da der mod for"entning i foråret 1980
iH.: forcl:'\ 1I11adcls III at amende Tcrpal i rug. Mldlel
er siden godkendl III am endelse I denne kornarI.
Fop.<.ogene: e:r anlagt med 6 fællesparceller. hvor der I

h\cnl.lldell genlagt:l~t:er fore:lagcl v<.t:kstregulering \cd
udsprojlning af 2.51 Cycoccl p ..tadium 6-7. hVIII..l'1
\ar omknng nudlen af maj. Dc tllslræbte og anfortc
datoer for I..,a~btofudbnngnlllgI tabel 26 har kunnet
mcrholdc:<. l fONlge:lle I \980
Så\ cl med som uden Vid .. l re:gulenng har den opllmale
kvælstofmængde 'cd udbnnglllng afhele mængden på
t'n gang ligget pli omknng 120 kg "l' pr. ha i hahddcn
af fnr ...ugcne. Derimod har en 2-delltllførscl af 160 kg
N "gel merudbYllel for lknlle k\tdstofmængdc I dc
fleste af fors,'gcnc. I gl'l1llcm:o.nil af materialel er de
fundne forskelle i merudb)'lIcr for ddillg kun signifi·
kant j afdellllgcn, h"or der er anvendl væk~lregukrlllg.

Va:l.. ... lregulerillgen med Cycocel har c1ler~ ikke haft
lndn) de)..,e ra udb~ ltere\ultaterne l 1980, og indflydel
sen påleJcs.'Cd"'lilbojehghoot'lI har \i~ret nnge. SlT1ifor·
I..on lungen har 'æret af ~al1lmc 'lturrd...e: ,:>om r 1979,
h\(lr de:r ble:\ aJl\e:ndl I erraL ..om del ar mcdfnrte l't
"lUen mcrudb~lIe pil gl'lI11em... tlltllg 1.9 hkg kerne

1.'\7



Tabel 27. Dell hælstoJgødskning og \lækslregulering i
villlerbyg (/55).

Tabel 26. Delt hælslOJgodsknjflg og I'ækslregufering j
rug. 1/54)

Delt kvælstof til vinlerbyg.
I 1979 gennemførtes el mindre antal forsog til belys·
nillg af en l-delt eller J-delt kvælstoftilførsel ved
samtidig anvendelse af vækstrcgulering med Terpa!.
Opgaven er fonsat i 1980 med 7 forsog. hvis resuhater
er vist i tabel 27 sammen med gennemsnittet af de 2 års
forsøg.

27 13 27

4

26,4
14,0
20,6
12.1
18.7

.\

27.9
15,5
22.2
13.3
20,0
22.8
24.5

hkg kerne pr. ha
1980

Byg
Anlal forsøg 2

Ugooel 26.0
60 N i NPK 23-3·7 15.5

120 N i NPK 23·3·7 24.6
60 N i NPK-suspension . . 14,'.1

120 N i NPK·"uspension . 24,8

H~'ede

Anlal for<.oE-

Ugødet
60 N i NPK 2)·)·7

120 N i NPK 23-)-7 .
60 N I NPK-suspension .

120 N i NPK·suspension .
180 N i NP K-suspension .
180 N i NPK 23·3·7

Den tilstræbte og «meget tidlige e< forstegangsud
bringning vcd dclt godskning har i de 4 af forsøgene
måttet udskydes til ca. 1. april på grund af vejrforhol
dene. Der er i forsøgene gennemført de påbudte be
kæmpeisessprøjtninger mod sygdomme.
Det har i alle forsøgene været rcntabelt at anvende op
til 180 kg N pr. ha. men ligesom i 1979 er der ingen
sikker forskel på mcrudbYllerne, om kvælstoflilførse
len er skel ved engangsudbringning eller ved cn 2- eller
J-deling.
Derimod afviger resultaterne fra 1979 derved. at Ter
pal har været uden sikker Virkning på udbyllct i 1980.
Forsøgene med udbringningslider for kvælstofgødning
Iii vintersa.x1safgrooerne fonsælIer.

Forsøg med NPK-suspension.
I ~rene 1975 til -79 gennemførtes el stort antal forsøg i
byg og vinterhvede med sammenligning af kalkam·
mOllslIlpctcr og ell flydende. trykfri kvælstofgødning,
der markc<bføres under betegnelsen N-30. Resuha·
terne viste. at hælstofvirkningen af den nydende gød·
ning generel! var en smule dårligere end fast kvælstof
gødning.
, 1978 blev forsøgsarbejdet med flydende goonillgsty•
per udvidet til ogsa at omf<Jlle afprøvning af NPK·
suspension med samme forhold mellem næringsstof.
feme ~om i fast NPK-gødning, men med N-30 som
kvælstofkilde og dermed en anden sammensætning af
kvælslofindholdct end i den faste gødning. Typens
kvælstolindhold består således af 50 pct. amidkvælslof
(urca) ug 50 pet. ammoniulllllitral. medens hele kvæl·
stoffet i NPK-gødning forefindes som amtlloniumni·
tral.
NPK-suspensionen produceres af firmaet Elias B.
Muus. Odense.
I forsøgene anvendtes de første r sammensætningen
21-4-10. men p!\ grund af en del komplikationer med
fremstilling af så kalirig en suspension er opgaven efter

Tabel 28. Samme"ligniug af jaslog flydende NPK-
god"i"g (156)

26,6
22.6
27.3

Il

26,5

26,6

29.5

29.8

26,1
24.0
2S,9

47,4
1.3

hkg kerne
pr. ha

1980 1979·80

hkg kerne
pr. ha

1980 1979-80

25,0
21.9
27.8

25.8

26.4

24.9
21,9
27,6

2S.S

27.9

45.7
0.7

67

IO

61

51
65
67

61

64
57

67

II S 43.9 43,6

46
57
60

106 27.7 27,0
114 18,2 18.9
114 20.2 22.2
11 j 20,4 22.4
115 23,3 24,3

112 27,4 26,2
121 17.8 18.8
121 19.9 21.8
121 20.3 21.5
122 23,S 23,9

113 0.5 1.2

SS

46
55
56

51
62
64

63

58

61
55

Slratængde
cm

1980 1979-80

Slråla:ngde
om

1980 1979-80

Alllal for!'0g 13

Uden ~'æksrregulering

Grundgødct 113
80 N i kas. ca.B/~ 118

120 N i kas. ca. !l/~ 119
160Nikas.~)/4 120
80 N ca. 1/~-80 N. ca. II, 122

Med \lækslregulering

Grundgødet 109
80 N ikas. ca.!3/4 114

120 N i kas. ca. 2-1/4 114
160 N ikas. 2V4 115
80N.ca. 1/4·80N.ca. 1/5 117

Anlal forsog

Uden \lækslregulering
Grundgødet
100 N i kas. ca. 't,/~

100 N i Ims. ca. 't,/~

80 N ca. I00~ 100 N
ca. 2514

80 N. ca. IO/~ + 30 N.
ca. !V4 ... 70 N. !Ol,

Uden vækst regulering 119
1.5 I Cycocel ekslra·).
s(adium 3-4 114

•) 1979: lA I Terpal

Med ~'ækslreguleritlg

GrulIdgødet
190 N ikas, ca.%
180 N i kas, ca. 8/4
80 N, ca. 1°/.:; + 100 N,

ca. !~/4

80 N ca. 101, ... 30 N.
ca. zV4 + 70 N. ca. ~'J/,

Uden vækstregulering
2.5 l Terpal. ~tadium 6-8
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lirmaeh Oll~"'e' \Iderefort I 1980 med 'PK·suspensIon
23-3-6 udcn \tg og. Cu. 'tOm sammcnhgnc.. med den
fabrl .....frem"llIkdc 1.'\·3·7 med Mg og Cu. Gennem·
~nlhn.·..ullalernl' af'" for')og I h\edc og 2 I bH er \ISt I

label 2~.

I h~g Ila r NPK-~u:--pt:Il~innel1 gi\cl ~a"IIlH" udb)llc
';Olll fa"l glxll1illg. I hvede har dcn :lInid·ba~ercdc

NPK-~ll"lx'll"ion \ed alle 3 kvælstofmængder givet ca.
2 h"'g "'ernI.' 1lll11drl.' CIld fa iiI NPK·godl1lllg.
Udh) Ilcfor... kcllel1c \ cd 120 og 180 kg N er I"''''C "ignifi
k:lI1h'. men lendell ...erlle I result:Hcrnl' 1 1980 afviger
I"''''e fra dl.' forl.'gaendt' ar... forsog

Andre forsøg.
Lo"'all h... r der ng...a \lcrd arlkjdct lIle:tJ ddt I..\,d ... lof
Ii1rm...c11l1 h}g efler andre planer. men lIllder \ :ck"lfor
holdene I 1980 har dCIl delte kva+~lOflilfM~d IHe
Illcdklfl Il(Jbylleforogd~c. De... udel1 er der gl'I1IH"II1I\~rt

el :--h)l'l alllal fnr:--"g Ialldel over til I..onlrol pfl plarnca
naly ...cr. udtaget l a1r11lndchgc brllg"marker. Dl'n ;lI1a
Iy ..ercdc afgH1dc har O\ervc'Jcnde været h\l'de. og de
gClllIClIIfllflC fur"'\)g \ I"er. al der kUli I cll"'dlc ldf.dde
er mali I11crudh~ lter fur de ofle bct)dc!lgc gudning...·
mængder. der har \ærel anbefalet TlIfnrt på grundlag
af plalltl'anal)!>(,Il'ii 3m I!>lllnger.

Fosfor- og kaliumgødninger.

0konomiforsøg med fosfor og ka
lium.
Delllll' fm"'l)g ,crtl.' bk\ påbegyndt I 1969 med det
form:i1 ,Il hely l' "I..01l01111cl1 \ed all\endcl ...e af fo...for-
og "'allumg<xillIll!! pa del fo ...for- og I..aIiUllllll\l'au. der
er g..ddl.'lldl· på de nl'..te landbrug \h1tl\cnngclI \.Ir

bl .......~lrg ... llIJ.lcl. om dt.'n ~lIgende I..\ælqof.lll\l:ndd...c
nO<.hcmhggjonle cn llb\Jft'ude forugcl"e ;.lr fo...for- og
I..ahulllfmhrugcl. der l\)rhlc\ rct I..on.. t<l1l1
Dcr l:1' gl'II11l:m arclle udf(lrt cl mcgcl ... Iorl alllall<:H·..og
i argmdcrr!c byg. roer og græ'. og da "'pl1rg... rn5kl Cl'
blc\ct godl ol·ly... t. betragte... for"<lg ..opg,l\l·ll egenlllg
~lllll ~lr""lllltl.'l, Dcr gClllll·mforc., ImIdlertId "'ladlg l'll (Id
for"lg. 11\ Ilkod \ I"'CI" dCll rOrt ...al\t' ll1terl· ......l· fllr "'1'X)rg..
malet Olll hClhlgl ... m:c""lg fo...for- og kalillman\l.'lHkbt'.
ror...\lgl·t1l· udfNe, '0111 I-ånge dobbdtfof',(lg 1llt.'<.I 15
og. .'0 1..g.lll... for og SO og 100 kg kalium I \ ar...:cd og roer
og dl' dnbhdtc ma:ngdcr ni græsafgroocr Der anH'Il
dl'" norlTlale 1..\ ;chloflTl;cngdt'r lil for.."g..art'alerne.
D('rud<.l\er grundgNle-. fo...forfo,...ogcne mt'd 50 "'g.
kalium pr ha. og I..allumforsogcnc grulldg(ldl.... rnt.'<.I15
kg 1'0..1"01' pr ha. MagnesIllIn og mlkron:cnng'i"'lOffer
lilfore... dh'r bchm

Forsøg i byg.
I 1980 foreligger der "'UIl resultater af for'tlg udført l
bHt. iall 16.....J1ede:... at ocr IIU gellllern 12 ;ir er udfort
lait tlS; fO,...\lg i dCl1l1c afgroo~.

Tabel 29. OJ.ollomJ/onøg 11/l;'d /oJ/or- og J.olmm Iii
~'Of'sæd (/j7J

FO....0gsJr Anlal forsog
Gmnemsnllhgt

RI FI KI

1969 . . . . . . . . .. 121 6.5 6.7 9.0
1970 ....... , ... 116 6.6 6.5 9.5
1971 92 6.7 6.9 9. .1
1972 MI M 7.1 9.~

1973 69 6.7 ~.O ~.5

1974 50 6.5 7.1 9.7
1975 50 6.4 7.7 10.9
1976 37 6.2 5.6 10.9
1977 ~ I 6.4 7.4 1.1.0
197 18 6.4 9.1 12.0
1979 IO 6.5 8.6 12.2
Ino 16 6..1 10.0 10.0

1969 MO 6M7 6.5 7.1 ().7

Udby Ile og merudb)tle
hkg kerne pr ha

Grundg Il P JO P Grundg. lOK 100 K

1969 ...J .... 1.1 1.7 -D.l 1.0 1.2
1970 .n.l O." 1.0 37.2 0.6 0.9
1971 44.0 0.9 1.4 44..1 0.7 1.0
IQ72 "'1.7 1.1 1.8 "'J.2 0.9 1.1
1<)73 44.0 1.0 1.5 44.7 0.8 1.1
1974 50.5 1.0 1.5 51.5 0.6 O.~

1975 .18.1 1.0 1.3 39.0 0.8 1.1
1976 28.4 1.2 1.7 28.6 0.8 1.5
1977 43.7 1.2 I.M 4.1.1 0.8 1.1
1978 JM.6 0.9 1.4 41.7 0.1 0.4
1979 41.7 1.0 1.5 41.6 lA 1.7
19~O .19.8 1.1 1.4 40.7 1.1 1.6

19"9-~0 41.5 1.0 1.5 41.9 0.8 1.1

I label 19 med uob) Ileresul!alerne fra de enkelTe, r Cl'

\)\er~( opfOrT Ol' gClIllemslIItllge reaktiOnsTal. fosfor
'i) re:· og kahumtal på forsøgsarealerne for goosknmg.
Udbyllenivt'uaet I for:--ogcllt' vanel'er ell del fra ar iii !ir.
men Ot'1 er hellucr"'d:-.ewa:rdigl. at merudbytternc for
fo .. for og "'aliurn lil lrod:-- I,,:rfor er af megt'l mcr
...amme ~\()rrel...c ...orocn de cnkdle år. Dis:-.e gelll1em·
.. nitlige merudbytter i byg er imidlertid afen swrrd ...c'
ordcn. som med de nugældende prber for fo~for og
"'allUm j S3mgranulcrede godIlInger. Ikke mere gl\cr
rentabilitet for lllforsel af blot den mllldste mængde
fo,for og den nllnd,te 1Il<t:ngde kalium. beregnet ud fra
g'xlmngcme'i l-ar.. \ Irknlllg.
Opdeles forsogenc denmod efter fosforsyretal. ffi ... der
et mere nuanceret IIldtr~k. 1:.n s,5dan opdclmg af de 12
ar:-- for...og er \ l'il I label30.
Del fremgrlr af wbellc!I'i U"i,.'NC af'init med jord~lllal)

..eres,uhaterne. at dl'i"C l hOJ grad er koblede. Idet
lI1alcriald eftt'r CII opodl1lg cfter I"osfor~yrctal og...5
'ortcn..~ efter rcal'..!HlIl:-.tal og kaliullltaJ. SamtidIg liDI"

teres der og~.l 1 nogen grad efter jurdhonitt't. ioel de
la\c..te Jordanaly ..ctal gennemgående findt.... pa de lct
tcre:iordlypcr. og. delle l\lrholo er ho\edar..agcn III det



Tabel 32. Placering affmfor lil byg (/58)

Der er det slorste udslag for tilførsel af kalium i
gruppen med kalIumtai under 7. og her er der okonomi
i at anvende op mod 100 kg K pr. ha. Godnmgsvirk·
nmgen er praktisk tagel ens ved kaliumtal 7·10 og ved
I-aliulTltal over IO. og \' ed begge ni\ eauer er der kUli et
ubetydeligt merudbylle for at øge mængden af kalium
rra SO .il 100 kg K pr. ha.

Der er Ine I 1980 udfon forseg med fosfor og kalium
III bederoer eller III græs. Men de tidligere års forseg i
disse afgrooer viser. som for b)·g. at der også her er god
overensslemmeise mellem fosforsyre· og kalIumlalle·
nes slerrelser og udslaget for tiifon gødning. og at
kra\ene til fosfors) re- og kaliumtallen~ 'itørrelse iov.
rigl ikke er hOJcrc for dyrkning af roer og gr::rs. end del
er tilfældet for byg.

De udførte forsøg med fosfor og kalium underbygger
derfor, at analyserfor fosforsyre· og kalium tal gO'er god
~'ejledning for ansællelse afde relle mængder affosfor
og kalium. hvorfor der under mange forhold medfordel
vil/e kunne gennemføres en mere nuanceret gødskning.
Forsogenes resultater bekræfter til/ige. al de mængder
affosfor· og kaliumgødning, der gennemsnitlig am'en·
des i landbruget. har været fuldl tilstrækkelige lil at
dække afgrødernes fosfor- og kalium behov trods en
fortsat oget k~'ælstofanvendelse.

1

41.6
O.B
2.4
2.B
2.1

3

34.7
0.4
0.6
1.5
0.3

hkg kerne pr ha
1979 1980 1979-80

,
46,8

1.6
3.B
3.7
3.4

Anlal for<;()~

Grundgodet
15 P udslroet
30 P ud~tmet

30 P placeret
15 P placeret

Udbringningsmåder for fosfor.
Forsøg med placering af fosfor.
I 1979 blcv der påbegyndt en forsøgsserie 111 belysning
af. om der !.Ave! på kortere som længere sigt kan
anvendes en reduceret fosformængde. dersom fosfor
godningen placeres.
Forsøgene. hvis antal hidtil har værel begrænset, an·
lægges i byg på landbrug med egen Combi·såmaskine.
og hvor det er muligt som faslliggende forsøg, der
seges gennemført i mindst 5 år.
Forsegsplanen kan også anvendes lill·årige forsøg. og
den omfatter IO mængder fosfor, 15 og 30 kg I' pr. ha i
superfosfat. der dels udslroes og dels placeres. De
sæd\'anilgejordanalyser på forsøgsarealerne er I denne
seric udvidet til også at omfatte bestemmelse afjordens
fosfonndhold efter fosfattal og resin·fO'>formeloden.

Tube130. Okononlljorsog med fo,fjor og kalium lil byg
/969-JO.
Opdeling af 653 forsog efler fosforsyrelal.

FI Ft Ft 8.0
Under 6.0 6.0-7.9 og derm'er

Antal farsø, 226 218 209

Gns, Rt ......... 6.2 6.6 6.B
Gns. Ft .......... 4,3 7.0 10.7
Gns. Kl 7,7 10.0 11.9

hl..g l..C'mC' pr h,
Grundgodet 37.4 43.4 44,5
15 P 1.4 O.B 0.7
30 P 2.1 1.3 0.9

Grundgodet ........ 37.9 43.7 44.9
50 K ........ 1,1 0.6 0.6

100 K 1.4 0.9 0.9

Tabel 28. Oko"omiforsog med f040r og kuliwn Iii byg
/969-JO.
Opdeling af 653 forsog efter kalium tal.

Gns. Rt 6.3 6.6 6.7
Gns. Ft . . . ..... 5,5 7,3 B,4
Gus. Kl 5.3 B.3 IH

h~g ~C'mC' pr h,

GruIldgodet 38.6 42,\ U7
IS p 1,2 1.0 0,8
30 p , ....... 1,7 1.5 1,2

Grundgødet 38.5 42.7 44.4
50 K 1.3 0.7 0.4

100 K ......... 1.7 0.9 0.6

lavere udbytteni\eau i gruppen med de laveste jorda
nalyseresul18ler.
Opdelingen viser, at der I gennem"nil af mange forseg
er god o\'erensstemmelse mellem fosforsyretal og mer·
udbyuer for tilfon fosfor. idet de storste udslag tyde
hgt er opnået I gruppen med lave fosforsyretal under 6.
Her er merudbytlerne omtrent dobbeh så store som
ved fosforsyrelal mellem 6 og 8. og der er økonomi i al
anvende IS kg fosfor eller lidt mere pr. ha, men ikke
som Ildligere op til 30 kg, efter den stærke stigning i
fosforpri~me igen til host 1981.
Ved fosforsyretal over 8 er det karakteristisk. at der
kun er en lille forskel i merudbytterne for de to
fosformængder. Merudbyttcrnc for den lille mængde
er af en slørrelse. der formentlig altid kan forventes
som en umiddelbar elTekt af nytilfort. let tilgængeligt
fosfor. også vcd højc fosforsyrelal.

Kl Kt Kt 10,0
Under 7.0 7.0-9.9 og derm'er

Anlal forsøg 199 197 257

I label 31 er \ ist en lilsvarende opdehng af forsogene I

byg efter kalIUmtaI. og der fremkommer her samme
alllænglghed mellem analyselaIlene som \ ed opdeling
efler fO\fo,,~ reta!'

I.l()



1 tabel J2 ~r \ I ...t resultaterne af de 2 Ars forsøg.
genncmfort på arcalcr mcd fosforsyrctal fra 5.0 ul 9,7.
Der er I nere af forsogene opnået relatlvl Slore og sikre
ud'llag for f(l.,fortl1for~1. og placeringen har I gennem
snll af for"ogcne mcrc cnd fordoblct J-årsvJrkmngcn af
den mllld~te fo~formængde. Denne er hen·ed kommet
på udbytlcI1I\ ~au med dcn dobbelte mængde. 30 P.
hvis \ irklllllg h;lr \æret uafhængig af udbnngnmgstck
nik.
For'logcnc fort.,ætlcr.

Forsøg med fosforgødninger og udbringnings
måder.
Med baggrund l dc gunstige reslIltaler. der er opnåct
med nedfældrllllg og placerlllg af NPK-gødrung. har
der gennem en årrække været gennemfort for~og til
særlig bclY"'lllng afudbringningsmådcn" Oclydning for
virkningen af deJs fosforgødning alenc. dels kombina
tionen k\æl~lof I fosfor. Disse forseg er sogl anlagt
på arealer. der er \ urderel som værende ~ærlJgt fo..for
Irængcnde. cnten på grundlag af erfanng eller efler
jordanal)sere~uItater
1 1980 cr for'l"g:~planenændret lede<;. at et forsegsled
i den hidtidige plan med udsproJtnmg af n~dende ,
gOOnmg og NP-godmng er udgået. J stedet er mddra
gel plal.:cnng af Inplesuperfosfat sa.lede~. al planen
foruden dcnne fO'>forgodning nu omfattt:r 'lupcrfO'.fat.
dels udstroet, dels placeret. samt fasl ;-":P-godning
11-23 I form af monoammonfosfat placeret. Som ren
kvxl"lOfgudlllng er anvcndt kalkallllllorl~alpder.

Udbringningen af de fosforholdige g,xlninger er udf('lrl
afel rCJ'ichold fra landskontorel. og placeringen "ffasl
gødning Cl' foretaget l ~amrne arbejdsgang ~om korn,,"·
ningen.
Gennem\llll\rC\ultatcrne af 7 fOr'<oøg 1980 cr .,ammen
med gcnnt·m\nll.,rc....ultatcrne af de 41 for..,ug. • 1975-79
\ l'it I tabd JJ

Tabel JJ. CcJbmupmader for fo!>for til byg. (159)

hl! lerne pr. ha
7 forsøg 41 forwg

1980 1915-79

100 N I ka'i ud;;rroel 29.3 32.8
100 'I ka, 30 P I .,up.. udqr. 2A 3A
100 1 "a.... ud'ltr. ·30 P i
tnple~llpcrfo'lfal placerel 3.]

100 1\" I ka'l, udr.,lr 30 P l SUp.
placeret 4.3 .1.5

85:'\ l "a.. ud'lr. -15 j\" og 30
P i XP 11-2.\ placere! 6.5 3.6

Der hilr 1 fon.ugcllc l 1980 været belydelige udslag for
tilfur.,c1 af fn,for trods pæne fOllforsyretal på disse
særligt udvalglc fnr"ogsarealer. Ogs!! i denne serie er
de sædvanlige Jordallaly...er udvidet med beMemmelser
af jorden~ fosfonndhold efter fO'lfallal og re<-l11-fo",for
metoden. og der forekommer at være bedrc ovcren,
stemmel'oC mellem udslagene for ulfort godIlIng og
dISse to analyr.,emetoder. end der er til fO'iforsyretal
lene.

Placenng af 30 P 1 lfIplesuperfosfat og superfosfat har
gl\l~t henholdslvis 0.9 og 1.9 hkg !..eme mere end 30 P I

superfO"lfat udstroel. DI'l~e fo,...,"elle er indbyrd~...gni
fikante.
Det er tillIge det betydelige merudbytte. 6.5 hkg kerne.
der er opn el ved ~mli(!lg placering afb de fo<;for og
kvælstof i den faste P-goonmg 11-23. Resultatet
aIlIyder. at der under \ isse forhold kan være en kombi
neret \ir"ning af ~amtidlg placering af bæl~tof og
fosfor. men opmærk'iC)mhedcn henlede~ på. at place
ring og ncdbnngmng af 15 kg ~ i delle forsogsled og...
kan halve medvirket III en merefTektllnder \ækSI\J1kå
rene i 1980.
Fars'Igene fort~æ((er.

Magnesium.

Forsøg med dolomitkalk.

Ajs/Ul/ende beretning.
I 1975 ble\ der til belysmng af base\ Irkntng og magne·
slumvlrknmg i dolomit kalk anlagt en række forsag på
arealer med lavt magncslUmmdhold. og i 1976 ble\
fo~ogsopga\endlvidet med yderligere et antal fo[')og.
Den anvendte dolomit!..al!... der repræsenterer en
markedsført engelsk vare. havde en ha~virkllillg p~ 94
pet. og et indhold på 10.7 pcl. Mg som ikke-v;lIldoplu
..e1igt magnesiull1karbonal.
Dc fa~lliggelldc forsøg har været gennemfort i 5 J\r
efter følgende plan. og de ,idMC anlagte forsøg fra 1<)76
3fslullCS således med mdev:crende år~ rt:~ultater.

3. U!..al!..el.
2 l kuhur kalk 'ed for\(lg~nlæg l form af:

b. Dolomllkalk.
c Jordbrugskalk.
d. Jordbrugskalk + 100 Mg i ki~nt ,ed anlæg.
c. Jordbrugskalk ~ 10 .\1g I klcsent h ...·crt år.

Dcr cr med de an ....endte 2 I kuJ<;ur kalk i dolomit tIIføn
220 kg Ikke-vandopløseligt magnesium. Mg. pr. ha
~agnesium I klesent er som magne<;lUm,ulfal vand
opløseligt.
Gennem~nilsresullaterneaf de forsog. der er gennem
ført I byg. Cl' vi"l i tabel 34.

Fabf!134. Forsag mefi fialoml/kalk. korn (160)

1_ lr 2. r 3. Ar 4. år 5. lir
25 forsog 5 for\(Jg 25 f0rs0gl4 forsøg 11 forseg
1975-76 1976-77 1977-78 1978-79 1979-80

a 28.4 37.1 40.S 40.8 <W.S
b 0.4 0.1 0.1 0.5 0.0
c 0.4 0.6 0.3 0.3 05
d 1.4 0.6 0.6 0.1 0.0
e 0.5 O.q 0.3 0.2 O.q
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Tobel J5. Forsøg med d%m Ilkalk

G..." Roer Kartofler
6 forsøg 197&-79 pcl. M~ i 20 forsøg 1976-80 pcL Mg, \O forsøg 1976-79

grl1nt lørstof tAprot. tørstof rod tørstof IOp IOphU'SIO( knolde torstor

a 615 102.3 18,6 0.20 462 89.2 236 0.32 286 65,1
b 7 2.5 0,2 0.21 8 0.5 l 0.36 6 0,6
c 14 1.1 0,1 0.20 .1 0.8 2 0.32 2 0,1
d 6 - I.7 0.1 0.2\ II 1.4 5 0.35 4 J.2
c 18 2.0 0.2 0.2\ 17 2.3 2 0.34 I 0.4

l 2. forsogsår var der kun få forsog. hvor afgrøden var
byg. fordi det efter forsøgsplanen var tilstræb!. al
rodfrugt skulle komme ind som 2. forsøgsafgrøde. Af
resultaterne i byg gennem alle 5 forsøgsår fremgår det.
al forsøgsbehandlingerne med kalkformer og forskel·
lige mængder af magnesium ikke har medført nogen
entydig påvirkning af udb)'t1cl i denne afgrøde.
GCllncmsnilsrcsullatcrnc i de øvrige fOflJ.ugsafgmder
gennem de sidste 4 forsogsår er vist i tabel 35.
Den dominerende afgrode er roer. men hverken her
eller igennemsnillet <lf fnr'lClgcnc i gra:~ og i k<lrtoner
har der været nogen sikker virkning afforsogsbehand
lingerne i nogle af forsogsårene.
Ved vurdering afmagnesiullltilforselens belydning bor
inddragel. al magne~ium under mange forhold har
større indflydelse på afgrødckv<llilcn end på masse ud
bylte!. For derfor på anden og hurtigere og eventuelt
bedre måde at la indtryk af magncsillmvirkningcn i
dels dolomit kalk. dels i jorclbrugskalk + kieserit, er
der i alle slæt af græs saml i roelOppen i en del af
fors()gene i bederoer gennemført undersøgelser for
indhold af magnesium i torstoffel. Resultaterne af
disse afgrooeanalyser er anført i label 35 ved forsøgsre
sultaternc i græs og bedcroer. Det fremgår af disse. at
der kun er en usikker påvirkning af magnesiumindhol
det i græstorstof. selvom del tcnderer til &lmme linje
som i roelorstof. hvor magnesilllUindholdcl cr stær
kcrc påvirket af forsogsbehandlingerne. idel dCI cr
højest og omtrenl ells i de forsøgsled, der har met
tilført magnesium i den cne eller anden form og
mængdc.
Forsøgsbehandlingernes indflydelse på forsøgsjorder
nes kalk- og magnesiumtilsland har været fulgt siden
1978_ men da ell del af forsogsarealcrnc er udgåct i
årcnes løb. vises i tabel 36 de gennemsnlllige jordanaly·
sercsllltatcr ved forsøg:>anlæg og ved forsøgs afslutning
i 21 forsog. der har været gennemført al1~ forsogsår.

Tabel 36. Forsog med dolomi/Åo/Å. jordbulld.wmolyser
udruget H!d /or.w~g.wtllæg og ~'ed ajS/ulf/Illg

21 forsøg 21 fOf1;Og
v. anlæg 1975-76 \', afs\. 1979·80

RI Fl KI Mgl RI Ft Kt Mgt

a 6.1 6.3 8.5 2.9 5.9 6.6 8.6 2.8
b 6.1 6.2 8.5 3,0 6.0 6.6 8.4 4.5
c 6.1 6.4 8.3 3.0 6.1 6.7 8.5 2.9
d 6.1 6.3 8.2 2.9 6.2 6.6 8.6 .1.3
c 6.1 6.2 8.J 2.9 6,1 6.6 8A 3.4
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I del ukalkede forsogslcd a er der el fald i reaktionstal·
let på 0.2 enheder fra J. til 5. forsogs§r. I de ovrige
forsogsled er reaklionlal1ene i 5. år på ni\'eau med
udgangspunktct før tilførsel af de 2 I kulsur kalk pr.
ha. Siden jordprøvcudtagllingcn efter h0:>1 påbegynd
les i 3. og 4. forsøgsår har reaktionstallcl efter tilførsel
af dolomilkalk i ror~0gsled b på intet tidspunkt ligget
højere end 0.2 cnheder over del uk<llkede forsøgsled,
og de 2 l kulsur kalk i jordbrugskalk hævede det
genncm'initlige reaktionstal med 0.3 cnheder. da for
skellen p:\ ukalkcdc og ukalkel rorsogsled var højest.
MagnesIUmlailene i forsogsled a og c, der ikke er tilført
magne!oium. er i begge forsøgsled faldel med 0.1 enhed i
løbet af de 5 år. Den stærkeste sligning i jordens
magnesiumlilstand er skct med lilføn;eI uf dolomitkatk
i led b. hvor magnesiumtallet i de scncre år har ligget
1.5 højere end ved forsøgsanlæg. hvor der med dolo
mitkalken blev lilført 220 kg ikke-vandopløselig l Mg
pr. ha. De 100 kg Mg i kieserit i forsøgslcd d er i den
vandoplm;c1ige form udsat for slorre udvaskningsri
siko end magnesium i dolomitkalk. og virkningen af
denne engungsmængdc på jordens magnc:-iumtul er nu
på Illveau Jlled den årlige tilførsel af IO kg Mg i kieseril
i for')"g,loo e.

De g('11//('m/orre forsøg til belysfllng 0/ bosevirÅning og
magnesillf1lvirkning i dolomirkolk viser. (lI dennI! kalk·
form har en nog<'t langsommere og lidI ringere påvirk
ning o/jordens reaktionsral end almindelig jordbrugs
kolk (.~kri\'('kridt). Derimod har d%mitka/keu en god
magnesium virkning. både .l"Omjø/ge a/delhoje magne
siumindhold og den tungt udvaske/ige/orm. hmri delle
findes. JH'Or~'('{J d%mirkalk bliver en billig og under
visse jorho/d ogsIJ <'/I hensigtsmæssig magnesiumkilde.

Vurderer \Om I.o/I.ning.fjorsøg. 'lisa resllltareme. at
kolkril/arsel ikke har nogen sikker posiliv virl."ing ph
a{f:rodemL's udbyue. sålænge real.lionslOllenes højde
iÅÅI! <'r el sptJrgsmtrl 011/ jordsrrukrur.

Mikronæringsstoffer.

Forsøg med indkredsning af man
ganmangel.
Ved bcskYllcl~~pmj'niJ1ger mod meldug Tllcd man
ganholdlgc lUIdIer fremkommer lil tider m~rudbylter.

d~r il..\..c: c;~ne!', at "unne begrundes i mcldugangrebels



1980 1979

Tubet 37. tlldkredming uf mungunmulIget (J61)

Ved opdeling af f(}r~øg~materialet efler jordtype er de
højeste gennemsnitlige mcrudbyttcr frcmkommct på
lerjord. hvor re<lktionslat1ene nalUr1igl er højere. men
mangantallellc også lidi lavere. Da en opdeling af
forsøgent: ena mangantal. Mgl. imidlertid ikke vi:-.er
nogen sammenhæng mellem merudbyllerne for man
gantilførscl og lllnngantal. synes en højjordbundsreak
lion at være fuldt s& god ell indikator for mulig
manganrnangel som lave mangantal.

omfang. Da deue forhold har reJsl spørgsmålet. om
der p,1 Ild"punJ..le:r I væk~tpt:riodt:n kan forekomme en
skjull m<lnganll1angcl. ble\ der i 11)79 påbegyndl en
forsøg~scric lil hdY~lling af denne probkmslilling.
SpNg:-rnålcl bl('v belyst ved lIdsprøjlning af 4 kg
manganslIIfut omkring tidspunktet for ukrudlsbcb;m~
pelse i sidste halvdel afmaj. og forsøgene gennemførtes
j bygarcalcr pa sand- og lerjorder, hvor der erfarings
mæssigt ikke har oplrådt mangan mangel.
Resultaterne vis le. at der i almindelighed ikke forckom
manganmangeJ. medmindre: jordbundsrcaklionen var
særlig høj. Men dt:n megel enkle forsogsplan gav dog
ikkt: l1ogdlilfredsslil1cnde svar på, om fundne merud
byllcr for sprøjtning med manganholdige meldugmid
ler alene skulle tillægges en meldugbekæmpcndc virk·
ning.
I 1980 er forsøgsplancn derfor blevet udvidellil og:-å at
omfatle del manganholdige meldugmiddd mancb, ud
sprøjtet på :-.tadiulIl 3-4, saml ct manganchclat. der lige
som rnangansulfal ikke har nogen rneldugbek'\'Ill
pende virkning. men derimod indeholder rnang,lll i t:1l
organisk bundet form. der er s<-erlig It:loplagdig for
planterne.
I tabel 37 t:r visl rt:Sullalerne af ialt 41 forsøg I 19HO.
fordelt på lerjord og sandjord. og hvoraf de JO er
gennemfm·t efler den udvidede forsogsplan.

0.3

Multi- Fetrilon
111lcro Combi

Indhold. %

2A 2.4
1.5 1.5
0.5 0.5
1.5 1.5
1.5 0.5
0,01
0.3
5.0
5.0

fvlagnesium (Mg)
Jern (Fe) .
Kobber (eu) .
Mangan (fI.·fn) .
Zink (Zn) .
Molybdæn (Mo) .
Bor (B)
K \'ælslof (N)
5\ovl (S) .

De fem første metalliske nænngssloffer forelindes l

(.'hdlatt:ret form. d.v.:-,. e:n organi:-k komplek:-.binding.
der medfører b,idc <;I(\rrc optage lighed og storre tål
som hed ved udsproJlning p~ planter, ligesom cheIlalc
rede mikronæl'lllgssloffer og:-.;\ har en længere plalllc
tilga.:ngelighed vcd udspmjlJling på jord.
Forsøgsbehandlingen fremgår af tabel 38. Med de lave
indholdsproeeJlter og r~ anvendte kg pr. ha af lludlernc
er dt:1 kun meget :-.rrl<' 1lI:l:11~dcr. der tilføre:-. af de
enkeile nærins...:-I(Jffl'r.
Forsøgene t:r udfllrt pa arealer med et forventet hClJI
hvedcudbytle ved bl.a. oplinwl h,d:-.wfg()(bJ..ning. og
plantebeskyltcl"e.

Udspmjtningcn af m:.llleb har medfon ca. samme me
rudbytte på lerjord og sandjord. og da merudbytlet l

begge tilfælde er højere t:nd for ud:-.prøjtning af man
gan~ulfal.er der forment lig lillige tale om en meldugef
fek!.
Sandsynligheden ror at denne antagelse er rigtig.
kUllne bekræfles af. at rnangam:helatet, der ikke skulle
havc meldugbckæmpcnde virkning, ikke medfører no
get sikken merudbylte på sandjord.
Forsøgene fortsætter.

Forsøg med bladgødskningsmidler.
På gødnillgsmarkedcl udbyde::-. i disse år bladgudsk
ningsmidler. der indeholder et cller nere mikronæ
ringsstoffer i chellalcrct form (se senere), salllt for
nogle typers vedkommende tillige el eller flere makro
næringsstoffer. Et produkt afdt:n f(lr ..tnævnte type har
været afprovet i fonm"'l,knde fon,,,g~serie.

Godningsmidlerne har hidtil været udbudt til gartnen
og frugtavl. men anbefales nu ogs1\. anvendt lil land
brugsafgrøder på højt udbyltt'nivt:au ud fra den be
grul1dd~e. at mangel pu mikrona:ringsstoffer under
iøvrigt gun:-tigc væksl\'ilkår kunne blive en begræn
sende faklor for udbytte og kvalitet.
I 1980 er afprøvet 10 bladgødskningsl11idler i de af
firmaerne anbefalede mængder og anvelldelsestids
punkter. Produkterne ha ....de f(,lgcnde sammensæl
ilIng:

6.0
3.0

l'
6.5
).0

18

6.4
3.3

12 " l.l

6.9 6.9 6.8
2.1 2.5 J.7

hk~ kerne rr "'45,. 45.0 48.2
0.9 0.8 1.1
1.4
1.2

h"~ "erne pr hil

38.1 39.4 41.3
0.2 0.4 0.1
1.2
0.3

Sundjord
Antal f(lr~og

Gns. Rt
Gns. Mnt

Ubehandlet. . .
4 kg mangansulfat
2.5 kg maneb .
2 kg Jll~lfIgtlJH:hcl<lt .

Ubehandlcl
4 kg mangan .. ulfat
2.5 kg maneb
2 kg manganchelal .

Lerjord
AnI;}l fnr");\'g

Gns. RI
Gn!'. Mnl

14.1



Tubel38. Bladgodskningsnlldler ril h~'f!de (/61)

ppb sdrn hkg kerm
li.I~mt halm pr. ha

((XXI hkg
kom· kerne

,,-ægt. g pr. ha

Udbytterne i enkehforsogene har varieret fra ca. 50 til
ca. 75 hkg kerne. men de gennemforte forsogsbehand
linger har ikke i nogen af forsøgene haft sikker indfly
delse på udbYlleresultatel eller I()()().kornsvægten.
l enkelte onenterende forsog i 1979 med Fetrilon
Combi blev der heller Ikke konslateret nogen udbytte
virkning af bladgodskning med mikronænngsstoffer.

Kalk.

Forsøgsbehand1tngerne har lige som tidiJgere år ikke
haft mdnydelse på kemeudbyttet. Denmod viser ana·
Iyseresultaleme. al del er muligt at hæve selen indhol·
det I byg til del for husdyremæringen on"kede niveau
på 50-100 ppb Se eller mg Se pr. Ions kerne ved ud·
sprojtning uf 2-5 g Se i form af selenit pr. ha.
Tilsætning af spredemiddel øger selcnoplugelsen V!t:

'ienlligl. hvilket yderligere bekræftes af den dobbelte
dosis ~prcdemiddel \ed samlidlg anvendelse af
ukrudtsmiddel.
Det relativt sene udsprojtnmgsudspunkt. Madium 5.
eller I - IO. juni. som er nodvendlgt for at få en
Illstrækkehg optagelse af de meget små mængder se·
len. er dog Ikke særligt foreneligt med det normalt
bedscc "dspunkt for ukrudtssprojtmng. Forelobige
under..ngel~r \ l!'.Cr Imidlertid. at selemt med fordel
og' kan an\'endes "ammmen med andre typer hekæm·
pelscsmld1er. f.eks. parathion og Bayleton.
Stigningen i halmens selenkoncentration har \æret
mindre end i kernernes ved alle fOfSøgsbehandlin
gerne. Om problemet rcstkoncentrationer i jord og
deres mdflydelse på efterfølgende afgroder samt dyreli·
\el anfører dr. Gil;~1 ielsen. at derefter 4 års tilførsel
af 120 g pr. ha pr. år ikke fandies restkoncentralio
ner af betydmng i nogen af de målte organismer i
økosystemet. Yderllgere påpeges. at sclcnoplosningen
er langt mllldre giftig end mange af de udsprøjtllings
mIdler. der iøvrigt anvendes i landbruget. saml at den
biologiske halvenngstid for seJen i dyr og mennf.'Sker
udelukker fare for lallgtidsforgiftning.

Forsøg med kalkmængder.
p baggrund af en fortsat diskussion om det onskvær·
dIge rcakllonstalsni\eau. ble" der i 1976 påbegyndt en
række enkle kalkforsøg med det formAl at belyse
bel)'dnlllgcn af forskellig kalklilstand. kalkforbrug og
beho\ for kalkulførsel under forskellig jordbunds-,
sædskifte· og godsknmgsforhold. Forsøgene er anlagt i
almllldelige sædskifter. og de søges gennemført forelø
big I 6 år.
Som kalkIlIngsmiddel er an\endt harpetjordbrugskalk
(,kri\'ekridt). og "ed fClrsogsanlæg er der udtaget en
fællcsprø\'e for hvert forsogsled til bestemmelse af
tekstur. reakttonstal og planlenæringsstoffer. H"ert Ar
efter høst udtages prø\'er til bestemmelse af reaktion·
'lal I de enkelte forsøgsled.
I 1980 er der \iderefort 17 fOf",og af de oprindeligt 21

Fra lalldbrug med ~e/enproblemeri Jyil1epmdukliol1ell
har der \'æret interesse for al udl/yue resullOleme af
diue jor~øg i praksis. Der foreligger dog efldn" ikke
godkendel\ejra myndighederne Iii a"ye"delse ufselen i
marI.. brug. II/en med baggrund i de gennemfør/(' forsog
og ulldersøge/\'er forekommer der rimelig/. af der bley
abnel mulighed for at problemer i forbindelse med
husdyrenes cmærmg med selen ogso kan loses yed en
forbedring af markafgrodernes se!enindhold.

41.9
0.1
0.1
0.2
0.4

00461

28
33
46
47
61

il forsøg i979

Ubehandlet 11
2.5 kg selen 33
2.5 g selen spredemiddel 52
5.0 g selen 53
5.0 g selen ~spredemlddel 75
5.0 g -.elen -+ spredemIddel

ukrudhmldde1 KJ

7 forsog

Ubehandlet 47 60.1
3 kg MultImicro. stadium 5-7 48 0.3
0.75 (..,g Multimicro. stadIUm 10.1 47 004
3 kg Multlmicro. Madium 5-7 -

0.75 kg Mulumiero. 'tadlUm 10.1 48 0.3
2 kg Fetnlon Combl. stadium 5-7 47 0.1
I kg Fetrilon Combl. stadIUm 10.1 47 004
1 kg FerTilon Combl. stadium 5-7 -

1 kg Felrilon Combl. ~tadium 10.1 47 0.3

Forsøg med udsprøjtning af selen.
Afsluttende beretning.
Siden 1972 har der i samarbejde med landbrugsafdellll'
gen. Forsøgsanlæg, Risø. Værel gennemført en længere
række forsøg og undersøgelser af metoder for selentiI
forse! lil forøgelse af afgrodernes selen indhold.
Et resume af udviklingen i delte forsøgsarbejde er
~cnc~t be~krevet i Oversigten 1978. Hovedformålet har
værel at linde frem til gødskning~metoder. der uden
uheldige bivirkninger fører til afhjælpning af selen
mangel. idet selen, foruden at være cl essentielt næ
ringsstof for husdyr. tillige er et stærkt giftstof. Deri
mod an~es selen ikke for at være noget plantellærings
~tof.

Forsøgsarbejdet er afsluttet i 1980 med re'lultateme af
analyser for selemndhold i kerncr og halm fra 12
rOf<;og 1979. hvor der på grundlag afde foregående års
for')ogsresultaler er anvendt meget reducerede mæng·
der selenoplosning. deb uden. del" med spredemiddd
samt ved Indblanding i ukrudlc;middel.
Udsprojtningcn er foretagel p stadium 5 i Feekes
skala. Analysearbejdet er som tidligere forestået af dr.
agro. G. GIssel ;":ielsen. Risø. og resultaterne er viSI i
label 39

Tabel J9. lfdsprøjlntttg af relen (/63)
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aniagie. og hvoraf 2 forsog p Lolland-Falsler er
anlagt I år senere end de ovrige.
ForsogS3fgmden var i 14 af forsøgene korn. heraf 9 4.
års fors"g med byg. hvis gennemsnitsresultater er vist i
tabel 40 sammen med de foregående år~ rl.'Sultater i
byg.

Tabel 40. Kall.mæ"gdrr. byg (164)

I. Ir 2. Ir
1977·78 1975-79

18 rOlWg 16 rorsøg

Ukalkcl .
5 I kulsur kalk

IO t kulsur kalk

%.3
0.0
0.1

%.7
0.5
0.7

J. ar
1979-80

12 rorsøg

45.9
O.J
0.9

4. Ar
'980

9 rorsag

39.0
0.2
0.7

reaktiol1stallene fra r ul r m vurderes med forbe
hold.
Der fås el mere korrekt billede af udvik.lmgcn l reak.
tionstallcne frem gennem !irene i de enkelte fon.øgsleu I

label 43. hvor der er opstillel de gennemsnitlige reak
tionstal fra IO forsag pc1 de ~afTlmeejendolllme fra 1977
';1 1980.

Tabel 43. KalJ...nU{.'ngda. RI

IO rorsøg Rai:lionslal. RI, dter hMI
pi samme ejCfKklmme t9n 1978 1979 1911O

RI w:d anlæg 6.J
Ukalkel. . . . . . . . . . . . . . 6.7 6.5 6.6 6.4
5 t kulsur kalk 7.2 6.9 7.0 6.8
IO I kulsur kalk 7.4 7.1 7.2 7.1

Det ses af oJY.'tillingen. al kalklilførslen ikke har haf!
nogen sikker virkning på bygudbytlerne frem gennem
årene. og lilsvarende resuhaler er opnåel I de o\'rige
forseg med kornafgrøder i 1980. 'i<Jm har værel hvede
og havre. Ligeledes er der i et enkelt for'i(lS i græs
ho~tet helt de S3l1l1ne udbYlIcr i alle 3 forsogsk'd.
2 af4. års forsøgene er i 1980 gennemført mt.'d bederoer
som forsogsafgrooe. Heller ikke i nogen af disse er
udbyttet påvirket af kalklilfon.len. Resullaterne af
disse 2 forseg I rocr indgår sammen mc..'d 7 forsøg i
1979. 2 forsog I 1978 og 5 forsøg i 1977 l de gennem
snitsrcsultalcr. der Cl' 'liSI i label 41.

Reaktionstallene på de samme ejendomme viser et lille
fald ved udtagningen i andet efterår. en lille sligning lil
tredje ef!erår og el lille fald igen til efter3rel 1980.
Kalktilforslen skete i alle forMlgene p pløjet jord sent
eflerår 1976 eller i enkelte tilfælde lid ligt forår 1977. og
disse ned- og opadgående bevægelser i reaktioll"talle·
nes niveau kunne eventuell skyldes nedpløjning. hen
holdsvis fornyet oppl"jlling. Men i alle tilfælde er
forskellen mellem ukalkel og kalket afdeling endnu
nogenlunde ens. og de opnåede rcaktion'italshævnm
ger er efler begge kalkmængder tæl på de sligninger.
der kan forventes efter korcliske beregl1l11ger.

Jordbundsundersøgelser.
Omfangel af jordbundsundcrsøgdser, udført i de lan
dnkonomiske foreninger. har de seneste 2 ;lr været i
lilbagegang. og i beretlllngs:'iret 1980 har anlalld af
bestemmelser afreakllonslal. fosforsyre· og kaliuml:.!l.
tabel 44 været ca. IO pcl. mmdre end i perioden
1974-78. En del af 1irsagen henil kan være de 2 rs 'lene
hoslog megel besværlige forhold iovrigt l efter1irspc·
riodell, men ellers er dcl cn gcnerel udvikling. al der
udtages et væsentligl færre anlal jordprøver pr. arCOI'
lenhed end tidligere. Til gengæld genlage.s jordbund
sllndersøgcl~crlle med en lidt større hyppighed. og
nedgangen i antal jordanalyscr pr. år er således ikke
udlryk for. at landbrug~jordernes reaklions- og god
ningstilstand følges med mindre opmærksomhed.
Anlallet af prøvcr til bestemmelse af magnesiuffilal og
kobbenal har været kOnSlanl I en lang årrække.

Tabel 44. Jordanalysa /980. antal

Talxd 41. /{alkmæ"gder. roer (165)

hkg pr. ha
16 rOl'S0g 1977·80

Rl<
hosl rod lerslof" lop

Rt II. anlæg 6.3

lallet. ........ 6.J 534 104.3 455
5 l kulsur kalk 6.8 9 1.4 7

IO l kul'iur kalk .. 7.1 10 J.J 19

Tilførslell af kalk har heller ikke i bederoerne haf!
sikker indnydcl~ pa udbyllel.
Derimod har kalklilførslellllledfort en hurtig og sikker
stigning i jordbundsrcaklioncn allerede fm det første
;lr. således som det fremgår af tabel 42.

TaiJf..'! 41. Kall.mæ"gder. Rt

Realnionslal, RI. dler høst
21 rs.19n lSrs..1978 14 rs.197912 fs.1980

I. Ir 2.I( 3 Ir. 4. Ir
RI Fl Kl Mgt Cul

Da der indg;lr el forskelligt antal forsøg I de gcnncm
snilligc reaktion ..lal for de enkelte ;ll'. skal kalkvirknin
gen vurderes for hvert år for sig. og bevægelserne i

Ukalkc,.·.t.
5 I kulsur kalk

IO t kuhur kalk

6,1
6,6
6.9

6.3
6.g
7.1

6.3
6.7
7.1

6.4
6.8
7. I

Bornholm 1.677 1.452 1.452 4 4
LoII. Falster J.045 .1.0.17 3.0J7 \.096 251
Sjælland 20.140 16.025 16.052 1.341 365
Fyn 20.346 8.844 8.865 773 92
Østjylland 2M20 25.1.12 25.1.1 I 2.240 2.]g9
Nordjylland 28.173 25.694 25.6J8 4.808 5.016
Vestj)'lland JJ.J56 30.679 .10.601 2.7JI 2.619

Hele landel 1.15.157 110.86J 110.8J6 12.993 10.1.16
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Da lIlcltamcntel til udtagning afjordprmer til be'tem
md\e af n:aklionslal ofte \ II \ække mlsranke om. al
jordbund..,realtiom:n er for la\. gl\er de \ lSI e
reakllonstal. tabcl45 næppe cl repræ,entali\l udlr~l

for landbrugsjordernC' It kalkuisland (I.

Denmod vil anal}<;eresuhalcrnc for godning5lal1cne.
der heil ovcncjende ~tallllller fra <;}'itemauske jord
bundslluderscgcbcr af hele marker dier ejendomme.
\ ære Ilogenlunde repra."Scntallvc for \(lre landbrugs
jorder. Godnlllgsrallenes proccntl3ke fordelmg I de
enkelt c land-.dele lan derfor gl\e et mdlr~l af god
Illllgstllstanden I de fOr\kelhge eg.ne.

R('8.1.110n~lal

5-5.9
6 6.9
7 7.9
R-R.9
Q-9.9

IO og dero\er

22
11
12
11
5

IO

IR
14
IO
8
4

IO

15
lJ
IO
1
j

13

11
9
6
5
4

IO

Il
1
4
J
]

6

12
9
5
J
]

4

4 2
20 13
25 27
19 IQ
lJ 16
1 IO
5 6
2 J
l 2
l
J

7 1
I )6
17 31
14 12
] 6

l J )
R ]
9 l
J l
] O
1 I

5 9
16 29
28 JO
JO 11
13 6
4 J
2 l
I l
\) I
O O
l 3

Kobbt'Twl
0-0.9
1-1.9
l-l,!)
3 3.q
4-\,9

5-5.9
&-6.9 , .
1 1.9
8-8.9
9-9.9

10 og derO\ er
---------

Dcn proccntl'..kc fordelmg af rcakuon\wllcnc I de en
lehe landsdele vIser mgen Sikre ændnnger Indenfor de
"'~I1e-.le 7 :\r. h\Of der har været all\clldt den llllVæ
n:ndc rnclO<:Ic til bc')tcmmclse af RI. I dc Oc')tl' lands
dele er procent jorder med kalklrang dog 1 de ~elleste

år opgi\cI noget I;l\en~ end lidIigere.
Fo:-rnr,yrclallcllc \'iser en svag, men kon~ckvcnt :>Ii
gcndc tillie I allc landsdele gennem en opadgående
forskyd11lng af antal prØ\er på de la\'l' llI"'e<Juer. Samli
lilg har der de ,el1l,:,le år været lcndcl1", III. al antallet af
meget hUJl' fo')ror<;yrctal har 'æret aflagcnde 'iålcdcs.
at en <,tadlg 'itorre procentdel af fosfors)'retallenc lon
centreres 1 l1l\eauerne Ft 4-10.
Kaliullltallene \anerer en ~mllle fm ar lil ar. I YC'lIJyl
land er fordcllllgcn på de forskellige 111\l'aucr meget
kOIl':>lalll. h\onmod der I dc ovnge land\dele er el
'itadlgt fald l procenlen af de meget lave lahullIlal. P.
Fy Il \.11111 10\1- og ;";ordjylland er der tillige ell "ag
e.,llglllllg I antal megel høje kaliumtal. Il\llket romlenI
lIg har rclaUOlltil el \!Ilrre l\æghold. end pa de ",t lige
uer. Nar delle forhold ikle slar igennem I VC\lj) !land.
er ar\agen. al megel hOje kalIumlaiikke kan faqholdes
pa de donUJlerende Jordtyper 1 denne land ..del
\1agnc\lunllalkne har ht=ret "Ilgende l j~II;.lI1d (\g p<l

F~n op gt'llnt'm 70' eme. Pa Sjæll;md og. I.olland
Llhter h.tr fordelingen værel ret kone.,tant 1 1980 er
magnl.'\lUllllallene<; fordeling I Ve\lj~ lIand u..t'ndrt'1 I

forhold III de ..cnert' ar. h\orimod der de 2 ,ene-.lc ilr er
'~d 1.'1 rcl mar~alll raId i m<lglll.....lUmtal1clli...... lll\e~lU I
0'1- og "ordj~lkll1d ...aml pa Fyn.
Kobhcnalknl.' \ I't(' op gennem 70' eme en 'l;cl"k
forhednng af de nord- og \~Ij~,~el(lrde"~(lhhenl1

'1<.Illd. Idl.·r ~obbcrlal1elle her er ~(cget med godt 1
enhed Igellllt'11l perioden_ På Oerne derimod har kob
henallene \ 1'1 en faldende tt'ndt'l1' med el <,tadlgt
,wrrc anlal lohner!;J1 i p:ruppeme under Cut 1.9

4
.1
]

)

)

l J
]1

28
17
1
]

l
l
O
l

o
6

18
13
IR

]0
40
]9

9
J
O

15
15

O
10
]0
22
l-
Il

l
Il
19
] l
15

O
4
R

14
15
15
l)

R
1
j

Il

]

6
13
24
24
l j

1
4
J
l
2

IO
2J
J4
]J

8
2

66
)4

procet1lisk1980.

\) \)

O -
] 6
::; IO

Ib 15
18 16
14 IS
12 IO
9 •

5 =-
16 13

\) l
I 1
7 15

l::! /7
1li- 15

o l
) 4

19 19
.lI JO
23 24
Il Il
5 5
J J
] l
l l
J l

] 1
8 15

18 J6
31 29
lQ 10
Il .~

49 bl
51 J9

11
]

Il
JO
J6
] l
6
]

l
\)

l

\)

l
J
9
l
IR
I~

J.\
7

5
10

]

5
1.1
]6
.10
]4
4\)

60

o O
O l
l ]
] b

13
12 17
17 20
I; 15
12 7
9 5

22 14

O \)
l l
l 4
7 12

14 I~

\) \)

l l
15 4
JO IS
22 .12
19 JO
6 9
J J
J l

l
l

o
9

26 2
·H B
21 2.1

2 05
6l:l B
32 77

Kul/llmwl
() I.q
2-J.9
4 ~.l)

b 7.Q
R 9.9

10-11.9
12-13.')
14-15.q
Ib 17.9
18 19.9
20 ug dermer .

.\flJK1U!_\Il1mtal
(}-{l.9 ,
1-1.9
2-2.9
3-.1.9.
4-4.9

7ubel 45. Ju,dalla(I'Jewullalc,
jordelinr,:

Rt·"J..liotl'itul
ender 5.5
5.5 5.9
6.0 6.4
6.5 6.9
1.o-H
7.5 og. drrovcr
Med lalltrang
Uden lalklrilllg

Forjimyrewl
0-1.9 .
:2 J.l) .
4 5.9 , .
6-1.9.
8--9.9.

IO 11.9 .
I~ D.q.
14-15.9
1&-11.9.
l~ 19,9
lO (J~ del'(n er
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G.

Frø og Industriafgrøder
Af o. Juel

Cdb:g"'Ill:lr~t:rnl:: bIc'" godt cl:lhlcrcl i 1979. og \xk.
"lell fnrhallt: 1IIfred ...... lillcndc eftcr da:k~æd('n" h()sl.

Q\CnllllrJngcll var god. men det tNre og "oldt' forår
fop,m"l.'(k \æksten. og der Op"'IOJ Ilert" ~It:dcr wrkc·
pleIle!'. Ncdbmcn l juni retledr.: op pa afgwdcrnc. der
legIlcde 111 normale udbytter. Men den VCdVJfende
regn n.....uhcrcdc I en for kraftig vegetativ vækSl og
dårlIg (x·'!UVlllllg. h\orfor dt: opnikde rroudh~lIcrge
nert:1t ligger undcr liå""gellllcrn"'IllI1CI.
B:dgplanlc:rnc Fa' under hahd<.'!cll af normalt ud·
b) lic. 1,:cr \af det I..ala<;trofalt for h\ldkloH·r. h\or
mange marker m Ul' opgl\~ Illden h05t.
Indenfor græ..~erne noter~ (,:a normale udb}t1er ho...
31m r"Jgr"l:'" med hoj pt:p.l ... tcn .... ,anlI ho'! hundcgræ'l
og cllgrapgr;t.... UdbyllcllIn.:aucl for de mTige Hi under
tiap"gcllllcm ..nillel. og for eng'\ Inge! er der tale om ca.
cn halvcrlng l forhold til gennem.. nHtet. tnd\llkrt:'
notere" l:t\e 'plreprocenter. I<,..t:r I t:'llg<'\lllgcl.
Indu..tnplalllcfllt:' m. en ret lang..mll .. tart i del knllgc
og IOffC \cJrhg. og ~om h(J~ de mnge fmarler cr de
oprl:lcdc udhytler genereli .. kuffcm!l'. Var- og \'Inter
rap<; lcd under den megen Iledbor med udbredte <;valll
peangrcb ,(lill folge. og de ()pJl.~cdc uubylter llIå bcli.:g
ne" "(1111 IIl1llucJ lil under Illiudcl. ,T:rlt.:rlle klarede .. ig
bedre. malt l fruudbylIe. men kvalllcten har van:.kcJigt
ved al le\(' op III de; handelsmæssige kra\ De beskedne
arealer med kOl11men g.n gexk udb~ Iler af en IlIfred...
stllll'lIde k\..thlet.
For IqSO ft'rehgger re.. uilalc:r .If 216 fo,",,,g. gennem
fun l f"r.. kcJhg,,· fmafgmder. f'or,,'gcllc er fordeh "om
\i"'l l label I og I de anfon\" ~lfgn'<lcr

Tabt'! I.

Antal forwg
Ud\-algrt for

pl3ntebesk)1ldsr

Eflcr hU"'1 af de cnkelte for..og... lcd er der udlagl'l
pr(\\cr til \~Hldbe~tell1mc;lse saml en prm·c pa 2 kg III
pro\·eren~nlllg og analysenng. Pnn eudlagnlllg og ana
Ip.ering ...ker eflCf rl.'glcr udarbeJdet arStal~fnlkolltrol

len.
Fm de enkelte forsog foreligger s~lede~ r~ultaler for
rellhed. ~plreCvm.·og Indhold af ukrudt. Lalld~koJltorel

fllr Pbntt.:avl har i de enkelle fOf',og bcregnet kg fru pr
ha med del for den enkelte art normale \andindhold:
12 pc!. for klo\erfro. JJ pcl for græ,fr," q pet for
\ inler- og \ MWI')', og gul ~nllep. 6 fKl for \almuer og
IO pc!. for "pIIlal (J~ radi ...

Frøavl.

Rød- og hvidkløver.

Bor til kløver.
P(I/lcn"')lringen ho.. kl,'wf begun"'tlge<' afborfor..}'nin·
gen, Il\orfor t'1I utl1slnd.J..dig IXlflllfur,d kan mcd
\ irke III at ....enke fruudb) tic!. I tldligcre /lorgochk
IlIng,for""g er der Ikke fundel "Ikre ud .. lag for bortll
... kuddet. h\(lrfor plancll ble\ ændret l )(nq med del
'Igle. al IIIdkredl,l' Cl e\entllelt optlmalt ...pmJlclld ..
punkt
J henhold lil re,uh"lernc i l:lhcll t.:r ,It..'r ITllel, der lyder
pa.•1t l1d ... punktcl for udl,pwJtntllg afSulubor har haft
Ixl~dlllng fllr cO'cklen Ved bt--domrnd","' ar fI...... ulta·
Icnte m.t dog Illt.·dtage... al bIClIll ... lrtll!!.. \llkarelle \ar
lIle~d Ullorlll.l!l' I IQ7Q. og \;c\..'lfnrholdcnc I IQ80 \ar
de (l:Jrll~... 1 1'l.:1I kdige for 11\ Id k10\ erfm·pnxlll k(iOllen

Cbc:hundll'l . 790 806 70
)O kg Solllbor ca. JI.~ Il ,- O--'
IO kg Solllbor ca. 1u/.. 16 77 12
IO kg Solubor ca. lilI;, 7 79 9
IO kg Solul'xlr ,.-a. 'I, l 54 l
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HVldkl0v~r

2 fOTh0g 41018
1979 1980

Kln\erfru.lIkr l .1
Gr;t.:.. fmarler V .11
V.1rrap' . 'lO 46
Vlllt,..'rrap' O 6
Radl ... l O
KOllllllell l O
Pnllclnafgrndcr 14 O

lah 1.\0 R6

FOr..(Ig'lllltcrc-.....ell ..alIIler ..ig ":er om v:lrraps. men der
1I00en..... tlg...1 en oget for~"g,akli\lIel llldenfor gra..... fru.
tnor der cr udfort 12 for"ng Ilere elld l Ilnq.

Tah'" 2. Sol/lbor ril klover.

kg renI frø pr. ha
Rod·
kl"~cr

4 forsøg
197q



rabel 4. Forsøg med k ~'ælslof og væksfregulerillg i
frøgræs (167)

Grdg. 1531 570 390 959 621
I N ikas 287 171 205 186 154
2 N ikas 68 227 199 269 209
2 N-4 I Terpal 396 277 241 283 177
I N-<f'4 I Terpal ~274 278 218 220 217

roosvingel alm rajgræs
I fs. l fs. 2 fs. sr~
1979 1980 1979 1980

kg rent frø pr. ha

GræsarIer.

Flydende ammoniak til frøgræs.
Med en såkaldt punktllcdfælder, d.v,s.. en nedfælder.
der ikke udfører nogen harvning. er der udført 6 forsøg
med flydende ammoniak sammenlignet med kalkam
monsalpelcr til ila!. rajgræs og alm. rajgræs. halvsildig
og sildig. I de tidligere forsag vaf der en tendens lil al
alm. rajgra..-s. sildig. betalte bedre for nydende ammo
niak end for den faste kvælstofgooning. Denne tendens
gør sig også gældende. dog ikke så lydeligt, i indevæ
rende års 4 forsøg. hvor der er el beskedent merudbytle
for anvendelse af nydende ammoniak vcd det høje
kvælslofniveau.

ita!.
rajgræs

I fs.
1980

hundegræs
3 fs. 5 f5-
1979 1980

engrapgræs
3 fs. l fs.
1919 1980

Tabel J. Flydende ammoniak Iii frøgrCl!\' (/66). Grdg. 1359 499 456 908
kg rent fro pr. ha l N ikas 173 160 621 329

alm rajgræs. alm. rajgræs. 2 N ikas 108 177 869 377Itahensk rajgræs halvsildig sildig
2 N +4 I Terpal 122 180 922 372l forsøg 2 forsøg I forsøg 4 forsøg 6 fOT'li0g

jQ30 1976-80 1980 1980 1978-80 1 N +4 I Terpal 112 106 699 375

Grundgodel 933 642 696 642 675
60 N i n.a. 257 195 240 421 .j()7

120 N i O.a. 266 218 228 538 552
60 N ikas 294 271 229 440 399

120 N ikas 432 336 178 525 520

Af tabel 3 fremgår endvidere. at i del ene forsøg i alm.
rajgræs. halvsildig. har flydende ammoniak givet cl
højere udbyIle end kalkammonsalpeler. især ved de
120 kg kvælstof pr. ha. I såvel lidiigere som indevæ
rende års undersøgelser i ital. rajgræ~ er kalkammon
salpeter den flydende ammoniak overlegen.
På baggrund af disse resultater samt allerede gennem·
førte forsøg i alm. rajgræs. tidlig. kan der med el vist
forbehold konkluderes. at man bør foretrække kai·
kammonsalpelcr lil ital.- og alm. rajgræ~. tidlig. men at
der er en tendens til en bedre virkning af den nydende
ammoniak ved udbringning i alm. rajgræs, halvsildig
og sildig. Del bør dog tilføjes. al den anvendte punkt
nedfælder ikke er pli. markedet.

Vækstregulering i frøgræs.
Til belysning af den udbyttem~sigeva;:rdi af vækslre
guiering i frøgræs er der udført 15 forsag i 5 arter og
ved 2 kvælstofniveauer. der er fasIlagt pli. grundlag af
de enkelte arters behov. Anvendelse af de 4 I Terpal
medio maj har medført en stråforkortning i alle arter,
der dog reagerer forskelligt med den største effekl hos
hundegræs og alm. rajgræs. tidlig, der blev forkortet
med ca. 15 cm. Hos alm. rajgræs. sildig. var der en
effekt på ca. 5 cm. Ifølge resultalerne i tabel 4 er der
ogsA opnået de største udbytier ved anvendelse af
Terpal i hundegræs og alm. rajgræs. og i henhold lil
enkeltresuhaleme i label 167 i tabelbilaget. er udsla
gene i de 5 forsøg i alm. rajgm.-s i~a:r påvirket af
forsøget med den tidlige type.
I engrapgræs er der også et positivt udslag for anven
delse af Terpal. men kun ved det lave kvælSlofniveau.
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hvilket også ses hos alm. rajgræs. Derimod cr der et
~ligende udbytte ved øget kvælslofmængde i hunde
græs. Forsøgene i rodsvingel og ita!. rajgnes omhand
ler kun 2 enkehforsøg, hvorfor disse ikke skal omtales
na:rmere.
Som konklusion af de 2 års undersøgelser kan det
anføres. at den væsentlige effekl af Terpal på hunde
græs indicerer ogcde udbYllcr ved stigende hælstoflil
førse!. Der er en tendens til, at del samme er gældende
hos alm. rajgræs. tidlig.
Dct ~pinkle materiale er ikke tilstrækkeligt til en
nærmere belysning af evcntuelle forskelle i l. og 2. års
marker.

Andre forsøg i frøgræs.
I Slagelseegnen~ Utndboforelllng omhandler forsøgene
4107<) og 4IQR9 henholdwis ~ortsforsog med 6 sorter
af engrapgræs saml efterår..;- og fodl.rsplojning før
'iålllng af dæksæd og hvid kløver med engrapgræs.

Avl og omsætning af markfrø 1980.
Avlen foregår ved el ~amarbejde mellem landbo- og
husmandsforeningerne og Danske Landboforeningers
Frøforsyning. Den tilrettelægges og ledes af DLF.
I beretningsåret har der været knap 4.500 aktive av
lere.
Omsætningen af markfro sker gennem brugsforenin
gerne. grovvareforeningerne og Landbo- og Hus
mandsforeningernes Frosalg. direkte lil landmændene.
Lokalt er samarbejdel organiseret ved et fælles udvalg
nedsal af brugsforeningerne. samt lal1dOO- og hus
mandsforeningerne i omr1l.der. der normalt dækker en
landboforenings virkeomr!tde. Dette udvalg tilrette
lægger salgs- og oplysningsarbejdet indenfor de enkelte
omr~der.



Salg,l'l.,flllarkfn.\ h.lr I af',glc S<'\.~Qn andragct 2,7 mil!.
kg 111 kuh.:rt: ll\cr hdt: land.:t.
Udo'cr dl' offi'ldl, bC""clIlmeJ...er a om....ctlllngen af
markfm ho... OLl-- underkastct nedcnnævnte med
I:mdho- og Illl'lllarltJ...forenlllgernes KOlltrollld"~llg af·
laltl' bc...lcmmd...t:r
KOlllrolud'algcl aftak'r Illed DLE Inilke ...ortt:r, der
optage... III il' I tlg "alg. og 11\ ilke analy\Cnomler. der
'ikal g.ddc (50111 ft:g.I,:1 ... trellgere k'alltel ..kra' end de
offit:ldle.)

d, algel 1ll11IJl;lgcr de ollicelle analyser af alle P~lrtICr.

h'oraf der ek ... pcdl"rc.... og. har jO' f1g.t \ ldlg;kndc befo
jel-.c:r 'lied hen ... ) n III kontrol af "!cl... I.: .. bcrnt..... 'Irl.:"-llll
hcd
KOlllro!ud,algl'l konlrnllerl'r. al da. 11,1'" Slahfmkoll
twlk'll I henhold III cr'l13tnmg"Ordmngen I.:on... lalefer
cr"'laIIllIlF"'rllgl for et el.: ... ,Jederel marl.:fwparll. udbc·
lale"! er..lallllng III alk I.:nllen.: af partlct (er... tatlllllg...be
lob under 1;0 I.:r udbetale... dog il.:l..d.
Fnr.L'CJllllp,arbeJdd med landbrug'iplantl'r fnregar i
...amarbcJdc mcd Dan...k Planlefor:edllng NS Da ;Ir·
ocjdc" med forbcdnng. af gr~\:....nhlrl.:"'rlallter, rodfrug
ter. gn,nlfoda- og IIldll ... tflplalller.

Industriafgrøder.

Sortsfors0g.

Tubd 5. Sorta afwJrrap.\ (168-170).

Vårraps.
I (abel:" er anf~'rl rl'..uhalefllC fr;t afpr<l' 1l1llgt'1l af 1.\
\arrap...:-.nrtl'f fordel l pil.' phllll'f line og Gulll,cr er
:ll1\cndl "'Olll 1II;1!t:...orlcr
De opn:kdc udbylll'f er II.:I..C p;J hUjde rnt:u de 11)..,\;1
felldc for 1979. hH)r man kUlll1l' 1l0lCfC mcget gUIl"'1IgC
':ck"'l"ilkiir. der IIlcdf"ltc dl' Illdtd ~tor<;l(" rap..udbyt
ler Dc meget fugtige, cjrforhold har i...ær 'ærd ugull
...1I~t: for de dohheltl:!\e "'urter. der I alle _, planer har
e:l'~("l '.. 'cre udtl\lI.:f l'lld dt: cllkc:ltla'e.
OhclI1dholdet er' og"'1 p.1\ Irl.:l'l af \æhtforholdclIc. tlg
der er for alle ...(lrIl'" 1I1l(t:rl'l en oheprOl..'enl. Ixrq;nl't I

( ..l' aren_ der nu 1x·ll·gnl·... "'(llll 1II1def Imdde! Lille 11;If

U..Iret "tg bed...! med hl'II'~ II III ohelIldhold. og hOfhl'l
fra nllmmeNlrtL'1l ~\ 7~15~4 I plan III har LlIlc llg"';1
gl'Cl del ...IUf... ll' fnllldh~ 1lL' , forhold ul dl' andn:
t1nbhdll .. ,c ...Orler
I plan I hggt:r Willi pa udh~ udHljd(' med m:ile...orlcn
Uulll\('r. 1111,'11 I plall IIll;1r Brlllor gl'd el mcrlldh~lll'

pa 57~ kg fn\ I forhllld 111 Uulli\cr... 2St) kg. Tr(l(j.., CII

"nl're t1hL'pwl"!:1l1 l Lhllhlr. dl'lI I;nc.. lc 1 dl.' afpr\HCde
U ...('rIer. llOlCfe... Cl h(:I~ddl~1 Illl'rlldb~lIc mali 1 I.:g
011(' pr h.l_ I plan III pt.'gL'r l,l-b... I r('tlllng af cl
lldb~ ltepOtClllld, da er hg Illl'd dlt'r h'l.lere elld Gulli·

I land h a ,ll1f'1I1 ,11""aflilll\\lll'rne for dl' afpnHl'(h:
\ arrap,,\\nl'r

7i.Jbd 6. Ar.warwllO/lL'T I mrrap.\_\lJrtL'T.

Forholdstal for kg 0111;: pr. ha
1977 1978 1979 1980

o l.'nlcltl,l\. il \, t.\1 mdh(lld af('ru..a,~n:
00 dllhlx-Ill.n. li' .. tt\lll1dhnld af cru':..L..~rc lig. gIU~(l'o,lll<)1.ll

Plaf! /. 17 jor'iOg

Lille .... UO -lU 2022 760
Gulli'ef O -10.8 222 J3
Lora ... ... 00 -11.7 9 IO
Olga O 40.0 15~ 32
$,75154J .. 00 -10.6 '0 q

W,lh O -10.1 222 58
LS[) 1/7 44

Plan II. 18 forsog
Line . .00 -10.7 2110 781
Gulll\ef O )9.9 2l:':Q 'lO
~1ar~ .00 39.6 II 16
Oli\ia O )9.8 l rn 'lO
Lcrgo (5, 7'1516) 00 39.9 IS li
Brutor O )9.0 574 172
LS[) . 1/7 48

PlulJ III. 17/im"J.:
Lilie 00 -lU 2063 782
Gulli,cr O 40.3 269 7S
Chri~ta O -lO.O 19) 44
S" 7;1544 00 -lOA I·n .~4

II.:Ja!l es\ 7-1507) O -lO.7 352 117
LS[) /26 51

% olie kg frø
I tørstof pr. ha

kg olie
pr. h•• Gullivcr 1)0 1.10 1.17 100

Olga L!O 123 142 100
Oln la 118 125 DS 100
Brulor . 109 124 1-10 100
Chm,t:l 120 126 100
Willi IJ2 16S 100
:"11.:13.. I-IS J(X>

Lille 142 16-1 100
~.f:lr) 1-15 15S 100
Lcrgo 1-1-1 163 100
Lnra:-. 169 100
S, 7515-1.1. 159 100

Som del fremgar af IJhellen, Illa Gulh'cr belcgnc.....mn
,der.., stabil mcd hen ... , II Iii udb~ Ile af kg olle pr. ha
Dt'fIInoo ud\1~r I3ruI~f betydelige udbyue\anallOncr
malt m er den fireJnge ('Il'nodc.
Ved ':lIg Jf ..urt N'f lllan I;lge I belragllllllg. at ra
grund af del b\e glul"O"lllulallndhold I dc dobbeltla'e
I) per. er "kra i1f d, ......e llIt're ,degnel III opfodnng. end
..."ra frem<;tlllcl af de enl.:eltl;l\c ...orler.

Dyrkning.
Bor til vårraps.
I I1dhgt'ft' ullder ...ugeht'[ med om Iii 'arrap... har da
'ærel ikkc Ilegrundedc ud... \ mg l de npn:ietle re--ultatt'r
Hor 'ar IIlfnr! pa pL.llllcrlle... I; I,.'m .....ladium i form af
Soluoor

149



Delle foranledIgede til udarbejdebe af cn plan Mll!1

..lIlfort i tabel 7. hvor der er taget hensyn Id uden
land,ke undc::r'iogdser med udbringning på såtids
punktet ~ammenlignet med udsprujtlling. når plan·
terne var ca. 15 cm heje.

Tabel Z Bor Iii ~'arrap3 (lll).

'<
olie i
lor- kg frø
Slof pr ha.

17 forsøg 1979
a. Ubehandlet. . _ ~ 1.3 2231
b.2 kg bor I bora~ ... \ ...tnmg ~ 1.6 63
c. 2 ~g bor I lubor \. nmg 41.5 24
d.l kg bor I lubor. udsprojtet 41.0 7~

LSD

14 fONiog 1979-110
a. Ubehandlet _ 42.9 2904
b.2 kg. bor i borak.. v. .,:mmg 4J.I 26
e.2 kg bor I Solubor \. sånlllg 43.2 ..13
d. 2 ~g bor l Solubor. udsprojtet 43.3 64
LSD 43

Magnesium til vårraps.
HIer den angl\'ne plan I tabel 8 er der J 1980 udfort 9
for~"g med magnesium lil \årrap,;. Magne:o.ium i form
af klcscnt. udslroct \led s:\ning. og magncsiumsulfat,
ud"pmjlCI. da pianierne \'ar ca. 15 cm hoje.
Dette ar... re-.uhulcr bekræfter de udhgere undersogcl
ser, ud fra h\lIkc det kan konkludero. at der iHe kan
notere-. udb) lteforskel1e mellem de provcde magne:si
ummængder og udbringnIngsformen
Ocr er Opn:ICI el merudbylle \ct.! tilforsel af magne
\Ium. h\or der forekommer forhold\\ I'" lave magnesl'
umtal. d.\ .s. under ca. 5. Ud fra enkeltresuhalernc kan
anfores. at merudb) tiet ere'gel \ct.! cl \tlgende indhold
af kalium I jorden

Kalium til vårraps.
I henhold III udcnland~"e un\l:-nmger er raps en god
betaler for "tore kahummængder. Delte er 'logi beipIt i
7 for...ug I \ arr... p'" efter den anfone plan.

Tolx'l 9. Sugende mængder kaligodning Iii ~'fJrraps

(/731.

% olle kg frø
i IDf'510f pr, ha

Cd.. lagclll· e-r Ikke- signifil..alllc. ng rcsultalerne ..101ler
iUe de uticnlarr(hke arn'isningcr om I)gr..-de udb)'lIer
'cd "llgclH.k kaliumtilfor..<'I. Det bor rrlJægge". al der i
fON'ge-lll' g.ellcrcll er noterel pæne til Ih)je kaliullltal.
1l\II"l'l l "Ig ...eh lUe IlldiL:crer Cl .. torre udbytte \ed
1111'1,,,\,1 af "dlHllngndlllng

Som det fremg r, er der på baggrund af de 24 for...ng i
1979 og IQ80. opnået de hOjcste udbytter ved at ud
sprøjte 2 kg bor i form afSolubor, d.v.s.. 10 kg Solubor
pr. ha. på plalltcrllt:... 15 cm - studium. Merudbyttet er
forholdsvis bc~kcdent, men med en pri... pii 7,75 "r. pr.
kg Sohlbor bliver der ca. 125 kr. pr. ha til dækning af
arl>ejdsomkosl ningerne.
Ud fra cnkcltrt~ultatcrne ma del anbefalt:... al liJf(lrc
bor, hvor bortalIelI sandjord er under ca. 6 og I lerjord
under c.... 8. End\ldae bor der tilfores bor lil/arholds
vi ... nykalkt.'de jorder i god godnings"rafl. også med
hen~yn til bor, Idel den udbragte kalk kan hindre
optagelse af jorden" borindhold.

Tabel 8. .\1agl/e'iJum III mrraps (/72).

7 forwg /980

a. Gnmdgmlet
b. 100 K
c. ISO K .
d. 200 K
LSD

41,4
42.4
42.2
42.4

2357
74
47
n

2572 GrumJgudcl 45.2 44.9 1529 1566 1745
50 100 " 45.4 44.5 498 64.1 579
60 140 'J 44.6 4.1.8 564 80.1 71.1
44 180 :-: 44.1 4.1.1 593 86.1 775
53 210:0.: +1.1 4.1 . .1 707 945
45 LSD 133 139

Tabel IO. StIgende mængder kmdslojlil mrraps (174).

Kvælstof til vårraps,
Der er SIden 1973 udfOr! 105 for'oCg med 'tllgende
hi.l.:bwflll ..l.:lIgder lil \'lirrap:.. Pli baggrund af de Il)e
..mter... c\'cntucl1c 'illorre kvæl... tofbchm ble\ planen
ud\ldct III 220 kg bæblof pr. ha I 1979.

'"olle l

lor·
.ol

9 jimog 1980

Grundgodet -t 1.8
20 Mg i kie...ent. ud lmet . . 41.6
IO Mg i kie<.cnl. ud lrnet 4 Le)
IO rt.lg I magncslUmsulfat, udspr. 41.7
5 Mg I magncslum'ilulfat. udspr 41.Q

LSD .

21 forsøg 197f1-80
Grundgudel 42.6
20 'Ig i ki~nt. ud... lmel 42.6
IO Mg I kicscrll, udstroct ~2.7

IO Mg I magneslUmsulfal. udspr. . 42.6
5 Mg i magnesiumsulfal. udspr. 42.7

LSD .

150

kg fro
pr. ha

2247
50
81
76
6;

% olle i lor510f
to (s. 23 fs.
1980 1979·80

_. r", P' 1»
IO f!to. 23 f\. tOS f~.

1980 1979-80 1973-80



Rc<;ultaterrlt: afde 10 forsøg i 1980 peger i retlllllg aren
I~kOll(1mi"k grænse ved de 220 kg kva~l:c.tof. hvilket er
nogct mere elld det <lnbd:llel"cwærc..lige ud fra de
tidligere .1r~ ul1c..1t:r"'Clgcl~cr, h\or der ikke var okono
IllI~1.. da.:knitlg for ogel kvæl<;{ortilforsel ud O"'er
150-IRO kg pr. ha.
Ar...agell III deut Illa nnl- "Ige" i de megel 'tore
nedbMM11a:l1gder. ng dermed lIdva~kning. i indev.c
rende \lck'b;c"oll. Ved den OkollOllllske bcregl1lng b~)r

mali i:lgllagc dcn faldendt..' olleprocenl ved øgel bæl
slortilfm·,el.

Placering af NPK·gødning til vårraps.
I et 'tort anlal forsøg i byg, hvor placerillg af NPK
godnmg blev sammenlIgnel med ud<,tnll1ing. kunne dt:l
k('lll,l.ta1cn:,_ at placeringcll ogede godningseffcktcll
"Hml uaOl:cngighedel1 af dc r~dt..'llde \'ækstvilkår. Med
del "Igle at ulldersøge. om del ~aJllllle gør sig gældende
i ...·5rrap,'. hlev dcJ' udfltrl 2 fONlg i 1979 og 5 for~og l

19RO. I 1979 ~å~ ingen ud ,lag. hvorfor planen blev
ændrel fra 140 og 180 kg N pr. ha III 100 og 160 kg :-.; I
NPK 21--l-1O.

Dcr ~e~ ikke nogen signilikant for<;kelludbyuCI ved en
~ammcl1ligll1ngaf ~k~rlægnillg rJled eflerf~llgcnde ta:r
sklllng og direkte t<crsknillg lil llllrmal Ild. Derimod er
dcr el generelI udhYllcfald ved al ud ..a.:lle tærskning:>.
tid'punklCI. Del bemærkes. al olieprocelllen '~ge:-. \'cd
at udsætte 1'l:r'kl1lllgell. Del hc,l..edne l11alcnalc er
Ikke tilslra:Udi~t grundlag lil cn generel anbefaling af
læJ'~klling pOl md. idel en ..,ådan metode \11 \<cre mere
\l(j..,at for ')pild \ed kraftig blæ~t end l<cr~l..llll1g efter
~k§rlægning. Yderligl..'rc llllder~,~gel,er. CVCllllldl i for
bll1del:c.t' med el :l.:lHlrel hll"llHl"1yr. vil være oll')kcligl.

Forsøg med proteinrige plantearter.
I 1979 illdledte" ell treårig ul1der'{lgd~c af mulighe
derne for en mh idl·t dyrkning af protel1lngl~ planlear
In med det "'lgll' ,ti \~ge <,e1vfor~Yl1lllg..,gradI;'11ar pro
lelll.
Året<; 14 fONlg er lil"'lncbl gC(lgmfi~k fordelt, ,å de
repne<;elllelw de radende kI1l11<l11:-.l..e l)g JordhLllld~·

nHt:,~ige li)l"hold. 1\1 baggrund al" de megel \an~kelige

h",tf(lrhold !.;an der klin refcr('rc" III 7 for,øg

TaIJ!!I II. Placclrillg af XPK 2/-4-/U lill'orraps (/50)

* olie kg frø
i tørstof pr. hil

Tabel/3. PrOfeti/rige planrearter (176).

% olie % rå·
l prOlelll

lørstof I "'1'1>1.

kg rå
kg fro protein
pr. hil pr. hil

Som del fremgflr artabellell. kan der heller ikke 11980
nolere.. nogen bedre effekt af godnmgen \t:d en plar.:e
ring i forhold til normal udbringnillg. \ofalcrialct cr for
spinkel! ul en endelig konldu."l(lll. hvorfor yderllgerc
afpf()vllingcr er nlldvcndigc.

5 for.w,g 1980
Ugødel
100 r..: l NPK. ud5,trnel
160:" i NPK. udstroel
160 ~ i NPK. placercl
100 N l NPK, placeret
LSD

-l5.J
4.1.8
-l2.7
-l2,!
4.1.8

1390
505
546
5.14
4.18
347

7 forsog /980

LlIle vårrar~ . 42_2 - 1780
CandIe drr)h' . .1R..1 - 1141
Oodil kogeært . 25.5 .1501 75\
Diana he:-.teh<l11nc . J 1.5 J~.23 IU07
LSD 870

8 jimog /979

LillC vårrap.... 44.2 22,9 2270 47.\
Candie \/5rryh' . 41.5 2.1.0 1714 359
Bodil kogcærl . 13,9 4106 827
Diana he<;tebollne . 29.2 5129 1259
LSD 492 111

Høstmetoder i vårraps.
Til belY"inillg ar siHcrhcdcll ved for')kclligc hostmeto
der og -lider 1 \arrap~. er der udfClfI 3 forsog efter dell
allgi\ Ilt· plan.

Tobe//2. //oslfl/eWda t \'(Jrrap.l (f 75).

a. SkårlagL tær"kcl ca. 10 dage .;enere
b. Tær'ikcl direkte samme Ild som <t.

c. Tærskel direkte ca. 1 uge "iellCrC cnd b.
d. T.l:r<,kd direklc ca. 1 uger ~ellcrt' ~lld h.

UdbYlIerne ligger Ilogd under ~id"'1e ar..,. og he"lc
bonne er og:-.a i .ir den IH~jst ydcnde prolcinafgmdc.
Ved bt'dol11lllebe af prolcillUdbyl1CI hul' det Iagttages,
aloen fodring,rnæ''1ge værdi ikke er cn~ for de 4 arter.
Il\orfor dcr udfnrC' fordoJ('llghed~·og fodnllgc;forsog.
Endvidere anal~'ere'i der for diverse fedl,~rer. amillo
'yrcr og Iræ"lOr. Erler afslutlllng af den lrdingc ror
"'ogsperiode, vII de opnåede re!',ul!ater :-.amlllell lOCO
r('~uJtalern(' fra de dyrkllingslekl1i~kc llnder"iøgd~t:r

ved Statens Fon;ogsvirksomhed danne grundlag for en
bedomnlcbe af arlerne~ egnelhed "Olll allcrnal ivc pro
teillafgrøoer.

42.6 44..1 2402 2708
42,4 44.2 80 191
42.7 283
42,8 408

<t.

b.
c.
d.

% olle I torstof
3 forsøg 9 for!'ug

1980 1977-80

kg frø pr. ha
3 forsøg 9 forl)"g

1980 1977-80 Skårlægningstidspunkter for radisfrø.
Ulldcrsøgcl~eflle lTled at klarlægge del relle: ~kårlæg

ningslid:.punkl ~a1111 Rcglones evellluelle Ind nydelse
p:l frøets spirccvne bIc .... indledt i 1979. Herudfra kunne
konstatere<;. al Rcglolle ikkc Im::Jl1rrlede ~pirt:e\ nell i
radisfro.
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Tabel /4. SI\brl(('gflmgl"fid~pu"J...ll'r for radisfro. rabel 15. Bt'kæmpe/w ajuJ...rudl i J.../ører {/771.

% nor· % ab- kg r~nl

mal~ norm~ % dod~ fro pr.
spir~r spirtr fro ha

kar
ror

kl(n~r

IO 263
IO 38
IO )6

........ 9 22
IO IR

9 14

421
-'5

497
20

393
.1

507
24

371

49

J fim"g 1979-80

Ubehandlel .
R~glonc 2.5 I ca. ' 01/ 1~ og
Lcgume.\ M ~ l l/~

4 formg /979 O

Ubehandlet.
Reglollc. 2.5 l ca. ~IYI':

4/onog 1978-80
L'behandlel
Legumex ~t. 8 I ca. !·/1lI

J fono~ /91W
l'hdli..II1dlet
Legumc\ \1. I ;':/]11
Regtonc. 2.5\ 1'1/1:

LegulIlt'\ M. S I l/~

1l1".:Jgran 480. 3 I !1I/~

Rctdonc 2.5 I 1"'/11 0i!
Legumc'( \1 S J l/~

11 for\O~ 1976-80

U~handlet

lla-.agr.:J1l ~gO. J I ca !'Y~

8/onog 1978-80
Lbt:h.mdlct .
Lt:g:umex M. 8 l ca. l/~

Formg lir. 730/5

Skarlagt. normal Ild 77 1-' IO 983
Sk rIag!. 1 uge ~lIere 85 9 6 65
Skårlagl, 2 uger \enere 78 14 8 226
l':ed, i<;net. normaltid 81 IO 9 324
Ne<h i\nel. I uge ~enere 79 II IO 211

2/orsog 1979-J10
SkArlagl. normal ud . 84 II 6 1322
SI-Arlagl. I ug... \enere 84 11 5 "I
Ne<h I~nel. normal Ild S- S 5 114

Andre forsog.
Forsog nr. 21029 I Rillg... tedegncns Landboforenmg
omhandler lld ... punkt for bæblnftilf"r...e1 til dæk'iæ
den for kommen Dæk~ædcn cr ..,aCl på alm. I-ornræl-
keaf<;tand ng dohbelt afr.,tand. Der noten:: ... cl faldendr.::
udbyttc ,"cd al fn.:m ..kynde J,.,a=1'.tofgo<hl-ll111gen

Delle af', fOf'og bel-ræfler ::.id... te ar... rt:<o.u!later med
hen'i)'n til Reglnne. men d? \'an~I-ellge hn"tforhold
glH~r Ikkc mulighec.J for at klarlægge hosltid5pUnklC1'.
IIldn) deJse pa "'plre... ' nen. I det noget ~I-ednemalen
ale er de ... toNe froudbytter opnåel H.'d h,,.,, ul normal
tid efter amcndd ...e af 3 l Reglone pr. ha

Sygdomme, skadedyr og ukrudt
frø- og industriafgrøder
Af liam Kr/!)WIst'n og II. E/heJ... Pl!dcr\{'11

Ukrudt I bælgplanter.
1 kloverfroafgroder kan ukrudl ..arler ...om I-amille.
agcrga~eurl. \!orl-enæb, skræppe og ranunkel \ære
meget gencrende. og bt:kæmpeh.en er ofte 'an .. kcltg.
I label 15 ~ fe--ultaterne af ! fo.....og i 1980. I I

rodk/DI'er og I l 'mdklm'er i 1980. edb) Iten" eauel er
meget Ja\! l jret~ forsog. og mgen af de gennemførte
ukrud"'..proJtlllllgef har medfort mcrudb~lIe. Der er
ikke forelaget ukrudlr.,oplælhng I de :! forwg. den mod
er der gi,cl I-anll-Ir.::r for midlern~ p::hlrklllng af klo
'er1x~tanden. IIeIler Ikke pil deltt" område er der
nogen fOT"kcl p:i de gcnnemf"ftl: ..proJtlllllger.
De sproJtnmger...om er prmct I ,qSO. har lidIIgere
h~re{ prO\cl l andre fOl"5og~planer. 1 tabd 15 er sam
mensullel rer.,ullalcrnc for de enkelte pncparater ..am
let o'er nere;ir l gennemsnit l'r der ikl-e npnaet
merudbytte fnr d......'c .. proJtmnger.

J forseg nr 6RORI er der malt ejlal'irJ...nillg i e"grap
græs efter sproJlnmg mod ukrudt i Il' idklO\er. De
amendle nudler ... ar RegiOn('. Ll.·gumr.::'\; \.1 og Da~a-

~ran 480. Ingen af de pro\ede midler har p:hlrkel
udt'lyltet af engrapgnes næ' nc'ærdigt. Der er gc=nnem
fon analy~c for indhold af enång og alm. rapgra.~ i
frmaren. Kun efter "pmJtnmg med Basagran 480 var
der et ildl højere lIldhold af disse uønskede gn~~r l
f[(naren end i ulxhundlt'l De ~vrige behandlinger
'l'iIC Cl mdhold -.om ubehandlet. lo\ngt \ar mdholdet
af dl"'!.e græs<;er megel 1:1\ I 1 fOf\oget

Tah('/ /6. lJek.æmpt·/\c af meldug i engrapgræs (J 78)

SproJI~ kl ~nl
dalO % meldug fnl pr
Cl! ca. '/~ ca !f,. ha

-' for'iog /980

L"bchandlet . 4 34 834
B<l~ Jeton 25 WPO.5 kg :Yl ., O 5 IO
Ba~ leton 25 \\'1' 05 kg !'VIU• lt-/~ O OA .17
l3i.1~ lelon 25 WI' 0,5 kg '''/4 O 4 10
S\(,,"180C'(- 5.5 kg 'V4 O IO IO
Tnmldal ......0.5 I 'I, O 9 4
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J'abcJ J7. Bd.ccmpdst' afmddug 0: skadedyr i/rogm',{
(179).

Sygdomme og skadedyr i frøgræs.

'Iahd [6 \ I~c:r fc.ullalcfm: ar J r(lr ..og med bcka::mpcl..e
:.Ir mdJug l l'l/grapgræs. Dn er proVCI rorl)keltigc
.. pn1j!elldcr med BaylclOll 25 \VP ~alllmellllgnt'l tJH:J
Cl .. \(nlpra:p:InH og TnlllldaJ Dell oed ..1C clTek! o\cr

I taOd 17 "C" ";I\el fm.... llg..plan "Olll rl.....u!t.ller df 15
fllr"llg med lIId"reti-.tllng af dl::! rigllg\lc [ld ..punkt ror
"pmjlning tlHld ..)gdommc og ~kadL'd)'r l rmgrcc...
De 15 for""g rN<lckr "lg p:'l 5 gra;.. rnlarler. ng .. f
tallene f(lr meldug rrcmg:lr dcl. at dcr kun har va;rc[
l;llc 0111 <" age mcldugangrcb I arc, .. fONlg. Dl' opnåede
IlIcrudb) Ila fur ..projtllmg med Ba) Ielon 25 \\< P cr da
I'~"i.l Ik-...k~JllC

for mt'ldug er OPO<'l(.'[ \t~d <.;projtnmg tIll'd BaylclOll 25
WJ' båd C' d'll'rå!" og for:'lr l gennC'Ill""l! af de- 3 fOf,ug
Cl' der I..Ull "III" ud .. lag ror beka:mpcl ..e af meldug.
Mcrudhyllc[ kall hll\Ctt..t1gclig[ hcnfurc... [il cl ..rde tre
for..og. h\or dl'r \ar cl belydeligl Illcldugangrcb og
dafor og"'l merudb)lIer p'" ca IO JX" f<'Jr "projlnlll
~C'll.

S~ulp(,I"/ld('biIJc (ca. 15 "( for<;wrre!J pa griJfel i
rupI!Jluml(. /JillaIIc IUlUlW hul i _\ÅlIlpc:rm' og Jægg<'r
nogle jO ({'g heri. .1:"l.:J({'glllltg.)/IIIJI{'m<·I1<'IIY(/('~ imid1<'r
I/d ogsa uf IJ"IIJpe.l.:olm.l'lJ,l.:l'll. da ullhrl/1ga mat1J.:l' (('K i
dl' ('l/kl'//(' {kulpa.
Foto: F LU/d

Tlkt'llIllI!! .lr Il'llIlrolhll1ll mod ..k.l<.led)r h~lr l1l~dfort

h...... l..edne lllaudh) Iler l rorhold III "pn'jllllng med
B.tyk'lOtl 25 W1' alene. AlI1hu~h - cl ") 1I1l'tI.. k pyrl'
thrnltl - har gl\-C! l'l ml'fudnyl!c fuld! p'l hllldl' Illcd
r<.'lllt rot h1011,

,'f label 17 fremgar Og";l re.. u1talernl' af J !Ir.. fOf'.lle:
efta denne fON)g ...plan. Der er gellllcmfl,rt IO for..og l
rIJ(J~\ingd (lg Il fOf">og l ('ngrapgra '. "Olll \ I..er, al der
I..un C'r 0pl1a~1 ..må p;\' lrklllnger af udo) IIct ,cd d~

gennemrortc ~halldllllger I gC'nncm"'llIl ,lf 5 ror.."g l
hUlldegrwl og alm. rajgra'<; er der opn:u:1 hdl ..lUrre
udbyltcfomgd..a udell al d~r dog er I,de 1'I1ll l11erc cnd
5-7 PCI
Fnr..ogenc bllr fnrba~lIl..'''

972
~

~7

.5
eJ 11
)2)

kg reni
'mpr ha

o
O
O
O
O
O

8
O
O
O
(211
(201

% meld.
ener

sprøjt n

U.5 ~g

LU 1
0.25 I
0.5 kg
1.0 l

IM<.
rlllg

0,5 kg
LO l
0,25 I
0.5 ~g

1.0 1

RlJlJ\l'IIIt:d

3 JIJr\(1~ J980

.1 L"I:1chandk!
b 13.1) klon 25 wp d '/..
c...om b . fellllrOllllol1
d. "(lili h - A IIlbu...h
c. Ib) kWI1 25 \\'P cl II,..

f. "~1Il1 \' ~ fCl1Ilrothl(lll

J::lJgrapgræ,\

6 IVr\"p- 1980

a. lIbeh'lIldkl
b. Rl)klOll 25 \\'1' d. IY~

c. \tIm o - fCllIlrulhum
d "'l'llll ti ... Ambu .. h
c 13.1) Il'hlll 25 \\'P d, 1ft,

r "~llll c • rCllllrolllll11l
I.SD
(I lUll! t<'I"'11I

JJIIII(/<'1o!1"(('\

J jorl(lt: J/Nm

a L'lx'h.lndkl 0,2 +16
b Ih) Ichlll 25 \\'1' d " {l,5 "g U.1 ,
<- "lili h - fC1l11rl'lhlOJl 1.0 1 0.1 I~

d. "(lill h - Alllhu..h (>"~5 I 0.2 .1
c Ila) kll'll1 25 \\'P d. II" 0.5 kg 0.2 •r. "0111 l' kI11!ftllhl(11l 1.0 I 0.2 17

:lIm I'(/j.l,:.m'\

3 jl/r\cl.t: I/NUl

.. U~h,ltIJlt'[ n.2 1322
h B,l) kltlll 25 \\ P cl

" 0.5 I..!! 0.1 .~

" '1)111 o , fl'llllrnlhlllll 1.0 I II I.
d ...nlll h + AmOu ..h 0,25 l O ~q

c. Ib) kIOn 25 \\'P d. II;, 0.5 ~g O.~ 4)
f ..\lill l' I fl..'tlllrothiOll 1.0 I 0.2 q.l

J...'/IKIl'/llgd

JJonøs: IWjfj

a L'l:l\:handlel 570
h. B,l) ICIClI1 d 'i, 0.5 I.. g .14
c. ...nlll l'I + fcnl [wl !llon 1.0 l U
d "1'1111 b + Amhu,h (J.~5 I JJ
C. 13.1) k'OIl 25 \\'1' d II;, 0.5 kg U
r. "lIlli l' ~ fel1llrolhl\lI1 1.0 I .\

15-'



Dcoe·
nog

% meld.
tofter

sproJln

kg reni
fr.

pr ha

Tabel 18. 1Jl'J,;æl1lpt!lse a/ splIdkorn ; jTøgrtt'S (/80)

Anlal kg rtonl
komplanler rrø

pr. m~ pr h.

Af tabel 19 fremgår resultatcrne af 5 fOf\øg med
I:>el..:.\:rnpel,,;l' af li. ~·11i. I rods\ Inge!

! engrupgræs er gennemfort ct for'oug med :"laTA p IO

tid ..punl..tcr. Re<o.ultalet Illdg r 1 gcnnemsnit'iberegum
gcn for 5 fnr",'g O'er 3 ar. -..om \I'ier. at TeA har haft
g.od cffcl..1 mod h\ edopildplumer. og der er hostet Sol

merudb~tter for behandhngcn.
l fON)g er gennemfort I alm. rajgræ'i med 'onmn og

uTA. Spildkontcl er her \intcrbyg. Del SWNc mer·
udbyllC' er opn;iel efter onronbehandllllgen.

Alle de prll\ocde behandlinger \iser god effekl merfor
..pildl..nrncl.! rodsl'iflgel har splldkomel \æret hvede. 1
gcnnem~nit har både NaTA og F("nll1 givcl ct ncgati\l
merudb\ Ile.
Fer\'lll ~r IHO\CI 1 5 for....<lg (l\cr 2 år. Ah spildJ,.orn er
lxl..c:t'mpel. men udb~ Hcl ble\; ll..ke uget efter ....proJlnin
e:en.
i gennclII";lIlI af 7 forsog o\cr J år har TCA gl\t~t en
2.00 dfel..t O\erfor spJldkornel \00 begge 'lproJt,tider.
;;'cn der er I..UIl små udslag I udbyttet for behandlin
gen.

:? f\ .1 f,

1) 803
.1.0 kg 1 10
3.0 kg 1 .1.1
.1.0 kg (1) (}4)

J.j kg I 65

539
32
)9

1679
88

I
161

44
5
O
.1

100
9
I

..H ... 5 f,

1\ 729
O 14

b f, ~ f,

18 702
3 24
I 5

J.j kg

.1.0 kg
3.0 kg

.1.0 kg
).0 kg

.1.0 kg
5.0 kg

10.0 I

Engrapgræs

5 [u"ug /978-80
Cbehundlel .
TeA ca. 2l1. j

TCA l:U. lIVII!

/978---<i0

Ubehandlet
TeA ca 'illi
TeA ca lIVw

Alm. mjgra'\

/ /orsog /9HO

Ubch~ndlcl

l'\ilA ('a. lIVl"

1'\aTA ca. IIVI(I

Nortroll ca. lIVI"

/979-80

lJbchandlel .
rer\olll ca llYw

Rod'lI'ltlgd

/980

Vbchandlet .
NitTA l:a. l/IH

NarA l:a llYIU
:"la"IA ca IFII

Fer\ III c,,1. If'H( I .! f,'r'l'g

RodSl'IlIgel

IO [orsog /978·80

a. Ubehandlet 0.1 1011
b. Baylelon 25 wp d. IY~ U.; kg O I
c. ;"am b I fcmlrothion·) LU I O .1
d. '>Om b I Ambu~h 0.25 I (0.1 ) (J;)

c. Rl\letoll ]5 WP d Ir> .. 0.51..g 0.1 22
r so~ e + femtrolhlon·) 1.0 I 0.1 14
l) lUll ., fOf'-<'E

ElIgrapgræ.~

" [o"og /97/I-IJO
a. lJbchandlet IO 1077
b. BaylclOn 25 wp d IY~ U.5 kg .1 6
c. ...001 b I fcmtrothlon·) LU I .' 18
d. ,om b I Ambush .... 0.25 I (1 ) (.'4 )
c. Ba}letun 25 Wp d. l~, .0.5 kg (13 ) ( 16)
r som c - fellllrothion·) 1.0 I (1.1 ) ( .lU)
( I d. \j fnr'l'g. c og f 7 f(lr...'g
el Jln~ parJlhum

HUlldl!græ~

5/orl"K IY79-80
a. Ulxh'ltldlct I 560
b. OllylelOlI 25 \VI' d. IY~ 0.5 kg 0,1 b
c. ..om h + fellllrothion .. LO I 0.1 34
d. som b + Al1lbu~h 0.1; I 0.1 II
e. Baylelol1 25 \VI' d. II" . U.; kg 0,4 II
r ,,;om l' I fCllllroth,on 1.0 I 0.3 16

Alm raJgra'~

5 [o"og /979-80

a. Ubehandlet .. 0.9 1303
b. BJY lelon ]5 Wp d. y, O.; kg 0.1 .'5
c. 'Olll b l fellllrothlon . 1.0 I 0.1 40
d. 'lom b + Ambush 0.15 I 0.1 "i
c. Baylctol1 25 wp d. LI"~ U.; kg 0.1 7J
f. som c - fCllllrtlthioll LU I 0.1 101

J en.'?,rUPRræs er gennemfort J fOf'>(,g. nr. 41086· 41088
i Slagelsl!l'gnens Landb%rel//llg med beka~mpel,>e af
'ikadcd)r. 2 pyrethrOlder, Ambu'ih og Sumil'ldlll 20
EC. cr -wmllll'nlignel med et fcnnrolhionpr;cparat.
SprOjllllllgcrne er gennemfort midi i maj. ! IO af
forsøgene er dcr ho~tc( nlerudby Iler på ;-7 pet.. men'
der I del lrC'djC fOf'S"g \ar et llcgali\l OlerudbYllc ~f

tll~\ arelldc .... torrelse. Dc J midler har gi\et nogenlunde
cn'l ud,lag. Der er lI..ke &JOrt ob'CrHlloner o\cr. 11\ Ill..e
skadcd)r der C\oClltuell har været lil stede.

Ukrudt i frogræs.
Bekæmpd« af _\plldkortl I frogn:~ er pro\ el I 5 fors.og I
1980. RC'lultaleflle fremgar af tabel 18.
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rabel 2U. Clilllmerbot\('r t \·armp.\ (/82)

Skadedyr i vårraps.

1 l()~O er der genncmfNI ti for~(\g ml'd lx'kæmpd~~' af
glitl1111('rho"~l'r l viirrap~. J ~yntl,ti~ke pyrethroider er
.,allllllerlllgnl·l med r11e[ho.\~t·hlorog fenilrDlhi(lll. P.t"
sultall'flH.' frt'mg;'\r <lf tahel 10.

FCfvin t:r provcl i forskellig do~crlllg og med llbælning
af Sdlcrillg Il E - en pel\drering~olie - ~om :-.kulk
foroge dTd"ell af Fen in.
Ocr har i gcnncm:::.nit af 3 forsøg \ <tre! 55 bih.ah.r" pr
m': for 1Hh!. Bed~t dfd..t t:r opniit'l med 1.5 kg Fervll1
til~a! olie. I gelll1em~l1il af 5 for"og ('r der ingen fon.kel
p:l de f(lr~kcllJge behandlinger" merudbytte. Del all
drager godl 10 Pl'L i forhold Id uhdl<lm..lle1.
For~(lgene h(·\r f(lrl.,ælle~.

Ukrudt i vårraps.
1 1980 er d<.'r gcnnemfort forsag med bl'b:lllpebe af
ukrudt i våmtp., efter 4 for~og~plal1er.

I tabel 21 :-.e.. n:.,ullaterne af IO f(lNl~ med for:::.kclligc
midlcl'. :::.001 {~r brugt \ed rapsens s3ning. Kun Treflan
er ll1arkedsforl. I gerlnem~llit af de IO fnr~t.l!! har der
været lIS uh.rlldbplanter pr. Jll1. ~orn de pmve<le
midler har reduceret lil 40-70. De oprI:lcde lllcrudhyl
ter er be~kednc...1(lr"t erlcr RS 401/402 med knap 5
lXI. Detle middel Cl' pmvet for for"lc gang. og reslllta
tct ('f lovcnde

Der er kUli ho~td ...må merudbyuer for behandlingen,
uanset hvilkct middel der er anvench.
Rcsultaterne af år('t~ for~ng lyder pt at pyrcthroider
har god dTckl over for glimmcrbo"sl'r. ResultatefIle
vi~er ~amtidig. al delte skaded~ r ikkl' fih. nogen .,HJrre
bctydning for vt\rrap~ell i 1980. Delle ..k~ leif..... forment·
lig, al rap~en kUlllle vok<.,c fra et angreb linder årels
\ æbthelinge]..er. Det regnfulde Vejr fra midten af juni
')tanclscde dCI gllllllnerbøs~eangreh. ..(lill var linder
udvikling og saHe ~;Hnlklig skuh i rap~cn.

l forsøg 55034. "(lill ikke indgfir i genllClll'illilstallclle.
er der opnået clmcrudbYlle for Ilere af de gellllemfllfle
bchandlinga. I delle forsog er der rorelagel en vurdc
l'lllg af gllllllllerht.lr,,:-eilngrehet gennem jnrdprcl\cr. ud
tagel af PlilTlIe\,a:rn:-CCllIrCI i Lyngby. Pr(Hnne angi·
\'t~r. h\<Jr mange larver og pupper. der fandIe... i jorden
eftcr mpsens afblomStrlllg. De gelllll:mfofle ~pf(-lj!nill

ger har !ledbragllllængdel1 lil ca. del halve i forhold ul
ubehandlet.
I forsøg 78024 er pnwct sprøjtning med Ripl.:ord på
Ilcre tidspunkter i juni måned. Glimlnero(l...r"eangrcbe!
O\ersteg iHe l pr. plante. og udbyttel ble\ Ikke påvlr
h.t'! efter behandlingen.
Fonlogcnc bor fort"ælle~.

724
89
77
90

kg renI
frø pr.,..

.573
18

l

KVIk·
aks pr.
m 2 førh",

83
1.5 kg 17
1.0 kg 35

55
J.j kg 21

I.Hg d.O l 6
1.0 kg' .1.0 l 12

/ jorsog /979
Ubehandlel .
FervIII .
Fenin

Tabe//Q. lJekæmpC'!sc o/hi~ / rod.w/lIge! (181)

198U
Ubehandlet
Fenill
Fervin l Scherillg 11 E .
FC'rvin I S<.:llefing 11 E .
LSD

Glullmcrbo..scr pr
rar~plallle

for 3 dage IO dage kg renI
l>pTlljl- (Orr l. cfter I. fm pr.

nillS 'pfØJtn. ~rmJln. 1m.

Tabel lI. Ukrudt / I'Orrapt (/83)

Anlal
rapspl.
pr. ml

AnTal
ukrudl\p1.

pr. m~

kg reni
fm pr.

h,

6/or.HJg /<NW
a. Uhdlilndlt'l 1.0 0.9 0.9 2227 IO jiHWg 1980

h. Fellilnllll1oll. 1 g. 1.0 l 0..1 0.6 12 a. Ubehandlet 17.1 118 2046

c. Amou.,h 0.25 l 0.1 OA JJ h. Terido... SOO EC ..... 2.5 l 154 42 JO

c. Rlpcord . 0.5 l 0.1 0.3 4 c. G 5544 .4.0 I 158 67 58

e. Slllllll'ldlll 20 Ee 0.5 l 0.1 0.4 5 d. RS 4011402 .. 6.0 I 165 42 80

f. Nkthoxychlor JO EC 5,0 l 0.1 0.5 45 c. Trenan ...... 2,0 1(170) (45) (4)

LSD LSD ..............
() llbN'g.

Felllll'llIIlIOII er Uthpn'ljlel 2 gange med ca. R dage..
melkrnrUIll. mc!l" tll: m rige rludler kun er II(hpn1jtel
en gang. I gellllem..nil af de 6 fnro;(lg har der \'a~ret l
~limmc:rb(Mc pr. rap:::.plalllc fllr sprøjtlllng. der skl'te l
lidcn 6.. 17. Jlllll. Angrebet af gllllHllCrbt)sser har I\...ke
udViklet !'.lg oVer delle Ill\eau. Dl' gellllemfl'rk be
handlinger har reducerel angrebet af glimmcrhu~~cr.

og erfekten har holdl ~ig indlil (kn optælling, :::.om er
foretage! ca. IO dage efter ~rl'(ljll\lllgens gellllemfo
relse.

15 jon'og /979-80

a. Ubehandld
h. Terooo" 500 EC 1.5 I
c. G 5544 4.0 l

6 forsog 1979-8U
a. Ubehandlet
e. Treflan 2.0 l

lJl
.15
58

169
67

2262
79

IO'J

2220
82

1\5



~lulpt:galm}'g h:a 5
fOr<;lorrC't) pJ bc-.og i
rapsbIomsI lunerne af
I og 2_ generalInn lan
fnr.lNge \IOr ,bdl: I

'inll'rr.lJY- I drr31""
kan 2 generauon
undemden 'ære ~ene·

rende 1 randen ..f
marlen
(FolI': F I lOd)

Teridolt 500 Ee og G 55+* har I ;::irel.'l fnr",og reduceret
anlullel uf mp... planler en smule i forhold lil uhehalld
Icl. Dissc 21lml1er er prøvet i 15 forsøg ovcr 2 år og
Teridox 500 Ee \ i'lcr en lidi hedre uJ...rudlsefTekt I

genncm ..nil afdisse forsog. Til t rod ... herfor har merud
byttet værel ...Im... t efter G 5544.
Trcnan er pmH:1 i 6 for">og o\er 2 ttr. ~'11dlcl hJlr gm:t
en rimelig etre!..1 ug Cl bb!"edent merudbylte.
Alle Imdlt:r b('lr prclVC" yderligere.

I l'lbclll ...c" re-.ultaterne af D forsøg. h\or Ikna...a1ox
er pro\t:::l del<; alene og dd... i blanding med Bladcx. Et
Il)l pra:paral. BUllsan S. <,om endnu ikke er marJ...cds
fØfl. er pro\ct for r,"..tt' gallg. D~uden er pn)\el en
hl<tnulllg af Dc\nnol 2 E og TreOan. Denne blandlllg
l'r ud"pn1jld og Indarbejdeiljorden fM rap"'cll" ...a
llIng.

fabd 11, UJ...rudr i ~'urrups fl84)

led h 'pr hge dlcl .... lIIng. kd..:-J 'pr på rap' m l --1 toladr. 1«1 t'

'pr I'f md.lfh for <"Jnmg

21/0""'1 1979-80

" Ubehandlel 124 2040
c. Bcna,,"1o\ 1.0 kg 54 269
d Ben35alo:\ 0.7 kg

.17 224
Blade:.. DA "g

IJ /0"08 19f1O
a Ubehandlel 155 92 1796
b. BlIllsan S 2.5 1 161 4.1 87
c. Uena<;alox 1.0 kg 162 .18 20.1
d. fil'll •• <"alo,\ - 0.7 kg

168 n 226Bl..dc'< .... 004 kg
c. Dc\ mml 1 E 2.0 I

(14.1) (37) (140)
I reOan·) . 1.01

LSD 105
()" I"f'\ol'~

19 (Cnl
fro pr

h,

Antal
ukrudl'pl

pr. m'

Anlal
f'dPSPI.
pr. ml

Pi/eur! i ~'arrop'i po lo~', humu5rig jord. Po denne
jordrype hor jordmidlerne, wm OfH'ell(Jc5 i rilkllJ'willg
lil5uning, oj;{' {'n ncd,,01 effekt. SproJwwg med blad
midler J...OII l'il'f(' ('II bedre løsnillg.

Den lX'(hte effekl o\-crfor uJ...rudlcl. og det 'llCrstc
merudh)"tle er opm1el efter sprojlning med Ikna'ialox
og Jkna:-.alo,'( + Bladex. Disse 2 behandling.er har
reducerel mæng.den af u!..rudl fra 92 uknldl'oplantcr
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pr. m 2 I ubehundlellil ca. JO. Dcrcr samtidig opnået el
merudbyllc på godl IO pet. Disse 2 midler er provcI
o\cr 2. r, og I gennemsnit arll (orsog har blandingen
med Hladex gi\et den Ixxl"te elTekl o\erfor ukrudtet.
Tiltrc)(Jo,. hcr(orerdet opnåede merudbyne Ikke heil p
højde med del. som Benasalox alene har kunnet vi~.

BUIl'<al1 S· el 50 pct. middel - er ud~projtel strah efter
TUp'ien... 'i11ning. ElTektell mod ukrudtet er lovendc_ og
der er opnkt el merudbYllc på ca. 5 pet.
Devnnol 2 E blandet med Trenan har været med i 5 af
de 13 (or:-'lg. l3landingell har vi~t t:n god elTekt mod
ukrudtelog et mcrudbYlIe på knap IO pet.
Alle behandlinger bor pro\'es yderligere.

I raps kan korsblomstret ukrudt som agersennep, ager
k I og gul sennep \ære generende. Bekæmpelsen er
vanskelig. Idel de neslc ukrudtsmidler. som tåles af
rap~...amtidig er uden :-wrre effekt mod andre kor.,·
blom:-.trcdc planlcr.
I label 2J :-.es resultaternl' af 5 forsøg i 1980 med
anvcndcl"t; afblfusten mod kor<;blornslret ukrudt. Gen
nem nere 5r har 16 kg bl;hlcn i 400 I vand. svarendc lil
en 4 pct.·oplosning. lo'ærel brugt mod den form for
ukrudt i rap".
I genncm ...nit af de S for...ng har der værel Ilol kor ...
blom"'lredc ukrudt!>planler pr. 01 2 i ubchandlel. De
forskellige sprojtninger med bHislel1 har reducerct
mængden betydeligt. Den bedste effekt er opnået efter
2 gange ..prujtning med 16 kg blåsten. idet her kun er
levnct 20 korsblomstredc ukrudlsplanler pr. m.:'. Sam
tidig er der I delle forsogsled opnået et merudb~ tte på
3S pl"1.

Benasa/o." er provct for forste gang til delle formål.
Der er ~pnljlel med I.S kg pr. ha. hvilkel cr ell højere
dosl~ end midlet all\'cmlc~ med mod almindeligt

Angreb al skIl/pego/myg i raps. De ulIgrl'blll' skil/per
springer op letr sklirlægning og ager ,~pild(,l.

(foto: A. From !Vie/scfI).

KOl"\hl'>rII'lIl:1 ulrudt 
Olger..ennep. agerkål 0t:
liddllc I..lln gcncre
,årr.lr' llhllrhgl. Di'
n,....tl· ulrudhlllldler.
som t!lle' ,lf rap-.en. har
for "lig dTd.1 mod
di,'>C ulruJI-.arl('r. Bil
ledel 'l~er lIgers...nnep l
en ml'lt' t'fln ...pWJI
nmg ml'tl en .I poct .
bI1~lenopl""mng. dt'r
ht'r har \lrl..t'l ronnn·
llg.t
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Tabel 23. Korsblomstret ukrudt i !'arraps (IH5). Tabe! 24. Kvil.. i vilrraps (186)

Anlal
korsbl.
ukrudt
pr. m2

k.
reni
fm

pr. ha

ArIl81 kvikpl.
pr. ml

.n
ell. If~ host

antal kg reni
rapspl. frø pr
pr. ml ha

5 forsog 1980 J forsog 1980 J f, 2 f~ :> f~ ]f,

a. Ubehandlet 114 1341 Ubehandlet. 134 82 222 1433
b. D1å<;h:n .1 X 16 kg 52 241 Fefvill . 1.5 kg 2J 61 227 151
c. Blåsten .. 2x lo kg 20 491 FCfvin , 1.0 kg ~

16 54 271 276d. Blåsten kog....all ...... lx8-gkg 43 .155 Schenng II E. J.O l
e. Benasalox ......... 1'" 1.5 I..g Jl 575 PP 009
LSD ......... 3.14 Lissapol 0.1 q .. 2.0 l R 46 241 J27

RS 501 J.Ol 25 34 240 .109
IJ forsog 197~-li0

a. Ubehandlet 191 1390 3 jorsog /979

b. Blåsten . ........ 1X 16 kg IJ6 222 Ubehandlet. 26 4.1 2283
d. BHislell .. l..ogsalt . lK8 8 kg 139 299 Fervin . 1.5 kg 2 4 lJ7

Fervln . 1.0 kg 4 7 202

ukrudl. Effekten mod korsblomstret ukrudt har va:rd

god. og tiet opnåede merudbYlle har været det <;lC)f<;tc i
forsøgs~ricn. DiSse resultater er opmuntrende. og
midlet bør pnwc:o. yderligere lil delle formål.

I for<.og 22036 er pro\et for ...kelllg.e behandllIlger ml'O
btå~tt'n mod agcr:.ennep. lkna,alm.. 1.5 kg. og na\ Il hg.
lkna~alo., + Blade.\. har her VI ... l ('n bedre ef!ckt end
blå<iten. Merudbyuernt' Cl' bctYdellge for '111c de pm

vcde behandlinger.

l label 24 ~e<'o re<iultaternc af J for\ng med hckicmpcJ..e
af k vil.. I rap!t.
Fenin Cl' prøvel dels alene og dcl~ I blanding rm:d en
penelreringsolie, Sehering 11 E. fervin T olie har
givcl bedre cfTckl mod kviUetl og gi\el Cl swrre
merudbylte end Fervin alen!.:.
PP 009 i blanding med 0.1 pct. Li!)~apul t'r pmvd for
første gang. Delle middel har visl dcn bed!)le elTekt
overfor kvik\..e::n H:d den forste optælllllg. ElTcklen er
stadig udmærket \cd optællillgen efter host. og det

Blåsten er prøvet til den nc bekæmpelse i de :,enc~tc J--t
år.
l gcnncmsnll af IJ for!)"g (J\"l,:r J ar er ~mmenligllet I
sprøjtIlIng med 16 kg blåsten med I :,projtning med cn
blanding afbltblell ........lim. sall (8 I lSkg). I gennemslllt
af de IJ forM~g er der opnad helt ~.mllne efTekt af di":'!\'
2 sprøjlllinger. men Cl lidI ... Iurre merudhylh: dter
blti.~tel\ ~ <;alt.
En tihæt ning af alm. ~It til bl<b.lell hilliggør <;pl"()JIIII n·
gen og gN ...amlidig behumllingcll mindre aOw:nglg af
de veJrmæs<;lge bClingcber.
I II forsøg mel' 4 år er sammenlignet log 2 "'r')f(lJlllln
ger med 16 kg blåsten. Der er opnåd en lidt bcdre
efTekt ved al 'iprøjlc 2 g'lIlge og \amlidig cl hclyddigl
større IlIcrudhYlle end efter en enkelt heh<llldling.

Fervin blcv pnwel lil delle formål i 3 forsøg i 1979.
Effekten er i 1980 ikke på højde:: med det. som midlet
visle i 1979. Delle skyld~ formentlig. at rapsen var
senl udviklel i 1980. og derfor fik kvikken mulighed for
at vokse frem og bli\'e til nogen gene i årets forsog. Til
lrods for den lilsyncladenck ringere effekt er merud·
bytterne i 1980 fuldt på højde med det. <;001 1979·
fors{1gcne vi~le.

Forsøgene b,'r fCJrtsætle~.

upnåede merlldbYlle er større end del_ som er opnået
efter Fervin + olie.
RS 501 er ligclcdc<; prøvet for første gang. Dette middel
"iser den bedste effekl overfor kvikken \ ed optællingen
efter hust. Også efter denne behandling er der større
mcrudb) tic end efter Fervin + olie.
De 2 nllnlmCrpræparater er ikke milrkedsførte endnu.

Ukrudt i vinterraps.
I tabel 25 'es resultaterne af 4 fOf!-.øg med bekæmpelse
af uk rudI l vllllerrap<i.
l gellnem:-'lIIt \ar der i ubehandlcl 185 ukrudl~planter

pr. m 2 vcd foriirsoptællingen. Denne ukrudlsmængde
er reducerel IllC"1 med DUli~an S • el 20 pc!. middel·
som er prøvet for første gang. Delle middel har levnet
41 ukrudtsplanler og samtidig gIvet cl belydeligl mer·
udbytte. Be~landen af rapspJanter er reduceret fnl 52 i
ubehandlet lil 38 pr. 01 2 . Reduktionen skyldes navnlig
2 af de 4 fors\lg. hvor deler noteret. at der i ugcn efter

l forsag 7033 er provet for~kcllige midler lil bekæm
pelse af flyvehu\tre i raps. 11Ioxall. Fervin + olie og
sumx har reduceret mængden af tl)'\'ehavre betydelig!.
Der fandtes 12 nyvehavre pr. m1 i ubehandlet. Til
lrods for al beslanden er reduceret væsentligt med
dis~ midler. er der fundet tl)'vchavrekerncr i den
hostede råvare af rap~fro.

pp ()()l) til ...al Lis~apol har reduceret mængden af
Oyveha\fc lilO. og der er ikke fundet flyvehavre I

råvaren efter denne behandling. Samtidig er der høstet
et merudbyllc på ca. 10 pc!.

1121
176
404

220
154
127

... 1X 16 kg
........ 2Xlokg

/I forsog 1977-~0

a. Ubehandlet
b. Blåsten
c. Dlåslcn
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Ikn~l"'alo\ IHlr ll ..t ('II ... l..ufTclllk \ Irknlllg o\l.'rfnr
ukrudlcl, Il!: IlH:rudby ltl.'l er da og..a Oll'gel b'.....h·dl.·lll
01..'11;1<,,,10\ er lId"rn~lel I oklohcl'
Irdlan har gl\CI ('Il effekl pa ukrudtl.'l omlrcnt "Olll

I~l""ll, men JIlcrudtJyltcl har 11..1..1.' \,l'rl'l ...;t .. lori

h'lr"'llgenc hi,lr ft)rh;I;t1t"

Dc :lllfnnc pn...cr omfatter i\..\..e 1ll01ll' og omko'lnl1l'
ger ul ud...pmJllllngcn.

Ft'lIltrolhlOIl l I ca ~Okr pr. ha
Ambu...h 0,151 95
RIJ1CNd 0.5 I 120
Sunllcldm 2.0 EC 0.5 I 125
l\lcthox)'chlor JO EC 5 I 150
'1 n.~·Oal1 21 - 1~5

T re!lan - oe\ flllol 2 E II • 2 I 220
Bcna..alu' I kg JJO
Ocna'lalo\ Blade.' 0.7-0.4 kg 260
B1a"lcn 16 kg 'lU
Fcnm 1.5 \..g 540
rcr\ln ~chcflng Il E I kg I] I - ~10

La.'lso 5 I - JJ5
Nåli\ JO kg - 1.10
PLK-Dalapoll 74 Hg - 40
Ker\) 50 I kg - 160

2. fOf'log med ~alA an\cndt \ed rap'lcll'l 'lamng \hcr,
<.lI \ 1f\..lIl1l~en pa dette (ldspun\..1 I\..l..C er på hOJde med
amendcl...cn lok«lht'r.
Aflalx:126 fremgM -,amtidlg.:tt dcr 11 fo,.."g er pm\CI
Kcrb 50 og en blandlllg af ARD 9.1/07 I Carbclanlld.
Bt'~gt' bdlalldhllgcr har reduceret m.t.'lIgdcn af \ llllcr
b}g og gi\cl mcrudb~ttt'rpil JO·50 1')1,:1
Kcrb 50 er pm\CI I 5 for..ug mer:! ar og har her gi\CI
en god elTekl mod \ llltcrbyg. og et nll'rudb) tiC pa god'
15IKt.

I label 26 ...e" rc"ultalcrnc;tf.\ for"'(lt: mnl tld.:t:Illflt'I,,:
af spild/..om ajl"lllfab.l'f? I \ IIllerr;!p..
Den bcd~le cnckl 0\ afor \ intcrbygpl.lIlkfllC er opnat'l
lllcd PLK-DaJ.,poll 7~. '>om kUli Ihll' !c\llct J af 61
plarllt'r pr. 111:, Sarnlldig har dCIIIH.' hchandhng i gen·
IIcm ...nit onllrc::nt fordoblC'l lldb~lt('t 1 \Illlerrap"l,
Fer\'1Il har hal\iercl ma:ngden af \lIltcrhygplal1ter og
gt\ et el nlt:rudby' tie pa ca. 50 p<:l.
NaTA ud'projld l oktohcr har Jr.:\ Ilet 1.1 ,intcrbygplan
ICf og gi\(:1 cl mcrlldbyllc p:i ca 60 pet.
I gcnncm~nl1 af 6 forsog o\'cr 2. r er dcn bed... le dldl
mod "11l1t'rh}g og dCI l<ol{lr<;!C merudbytte opmld \'I,.-cl en
behandling. mcd Dalilp(ln midI l okhlhl.'r.
1or~ogenc bor fort:-"''ett~.

Dc lIlarkc(hfnrk midlcr mod l<okadcd} r og ukrudt l
rap"', "'001 Cl' pmvl'l i årel:-. for"'\~g. \..ll~lc{.k l 1980
fC'llgellde:

Antal planlcr
pr m'

optah forår kg reni
~ fro pr

.e' -5
h.

" 2 iS.= ~ E•

_..
Anlal planter pr. m~

no", ukrudt ~g rcnl
fro pr

'l! b
h.

o '" '"'O .2 'O .2

Lcd h-J 'pr 1I!;1' dier -"\11Ing. kJ l' 'pr 1 \l~1(lbl'r, led l 'pr l'):

md,lrt> hl! ';UHl1r

() ~l1111 rl"'llg

7abd l ~ /Je/..æmpef.;<' af u/..rlldt f 1'/lIfarup'" (/10)

I abd 16. 1h'/..æmpc:/~(' ul\pdcl/..om OJ.! ukrudf i l'U/fn
rupI flX10

4 Jonm.: IYH()

a. Uhch,lIu!lct h9 51 199 1~5 742
b. La.... \) .5.0 I 45 42 III 117 491
1.:. I cndn,\ 500 te .3.0 I 50 44 86 112 447
U. Buli ...lll S ...... 9.0 I 51 .1}l 11 41 461
c. 13<:na":llo,\ . I kg 69 45 213 149 27
f. ') rd1:m .2.0 I (75) (44) (118) (12"1 (2OU)

<'pwJtlllng.l,.·n faldl C~l. 70 mUl rt'gn 9ulI"an S er i\..\..e
mar\..cd..rurl cndnu
TCfldu\ 500 re. '(1m hl,.·lkr lUl' Cl' rnar\..l,.'<I.. fllrl. har
gl\t'l I,.·n l.'O"'\..t pa u\..rudtl.·t "'l)m L'....1,.1. og Ixggc midler
har !:l\l,.'t llogt'lllulldc ..... Itllllt' ..tof(' merudtJ~ttt'

J /vrWR 19IiO H- , r, H, , "
UtJdlamlld hl 36 42 1153
,".iIA IO kg ok 1 ]J , )8 6)8
PLK·Dalapon 7~ :! kg .01..1 ) 7 44 1045
Ferl Lil 1.5 kg ok 1 JO 11 41 5tJb

6 jimm: I Y7''J·80 • I, ,,- tot-.. .,-
Ulx:h .. ru.lld ..... " .. , 45 .' I M 1992
NaTA IO kg , ,ol..I 7 12 h8 2~~

PLK-D.i1~IPOII 7~ 1 \..g . .1.11..1 2 10 75 563
f"ef\lll 1.5 kg ol..I 16 ' - 74 332-.'

2 ji.mog 19HO ! f.. ! f, :; f,

U!:lchalldkt 49 30 710
l'..:<iIA 10 kg , , 32 30 5~O

i'J:iIA IO kg ..okl. 18 29 155

2 junol[ I VNO ! f, 1 (.. 2. f, .2 h

Ubt::hamlkt 41 .16 40 1451
Kerh 50 t ~~ .. ,o\.. r 15 41 693
ARI) 9Jo[)7
carlx:I;lmld I kg .\ kg .. ll\..! 14 \O )4 ~20

j /orwg Il)79-!i() <, I, ol 1\ ~ I, ~I'.

L:hcIMnd!c1 )4 .'1 67 2279
Kerh 50 1 I..g okl.-dcc. 7 I~ 76 J4b



Valg af uJ..rudtsmiddel bor afttemmes efter den
ukrudtsj1oru, der forekommer ptJ det areal. som skal
sprøjtes.

1 label 27 ~ de markedsføne ukrudlsmidlers effekt
overfor de almindeligste ukrudtsplanter. Tabellen an·
giver den procentiske virkning. d.v.s. at et højl tal er
ensbetydende med en god ukrudtscffekl. Belraglt:S
tabellens lodrette kolonner. fås el udtryk for. hvorledes
del enkelte middel virker overfor de forskellige
ukrudlsplanter. På den vandrelle led ms el udtryk for,
hvordan den enkelte ukrudtsplanle p.h irkes af de
forskellige midler.

l label 28 ~ en O\ersigt O\'er de midler. som er
anwndl I dc forsog. som er omlalt I foreg ende afsnn.

Tabel' 7 I:.jJekt i pct på ukrudt i vlJrraps (189)

HAgerkål<t 30 36 59 93
Agerstedmoder ... 46 49 28
Fuglegr<es ... 87 54 76 86 93
Kamille 99 80 89
HMældec~ 90 94 57 72 58 54
Pileun .. 91 60 72 91

• f.s. = før sånmg skal mdartlCjdc:s. \.5. = lige erler såmng. er -
efter rapsens frcm:lpmng

-
-
+~

M MM
~ ~~

q ~.

Praepanu og - - -Ul 00
~ ;l qN -dosIS pr. ha

~~
q .2 .Q~c c •• • ! a ~ ..

'" '" ~'"• • .' c
.... .... ....d .ll .ll+

A..end"",''''') r... r... r.• ,... d- c.f

Tabell8. Anvendte nudler ifrøafgrodl'r

Handelsnavn eller fo~ssnr Virksomme SlotTer

ARD 93/07
Oasagran 480 .
Bcnasalox
Bladex
DJAsten
Dutisan S
Dcvnnol 2 E
Fervin .
G 5544
IJloxan .
Kerh .
La~so .. .
Legumex M .
Lissapol
NaTA
Nonron
PlK.Dalupon 74 .
PI' 009 ..
Rcglone
RS 401/402
Schering II E
Suffix
Tendox 500 EC
Trenan ..... ..

isoproturoll
bcntazon
bena:Lolin + dlchlorpicolinsyre
cyanazlIl
kobberltulfat
accl3nilid
napropamld
alloxydim-natnum
hutam
diehlolob·mcthyl
propYlumid
alachlor
MCPB
sprede·klæbemlddel
TCA
cthofumcsal
dalapon
pyndyloxy·pheno;r;y-propionsyrc
diquat-dibromid
butam + alachlor
penetrenngsolie
benzo) lprop-elh) I
chloracclallllld
tnflurahn

Ambush . .
Bayleton 25 WP . . .........•..........
MClhoxyehlor 30 EC . . . .
Rlpcord . .
Sumicidin 20 Ee
Tnmidal

permelhrin
triadlmefon
Illt'thoxychlor
c)pemldhnn
femalcral
nuanmol

Terpal . elhepholl ..... meplquat-chlond

160



'·ON.Jg m~'d spildfro lif

\, rrap\ I ICner En cf·
fd,lIv 1)(:lll:I1l(l('be ("r j
del IC fOl'\\'g opn!kl m«!
4 l ArClll pr. ha
SpmJlmnF-cn blc~ gen·
m:mfUrl. da a.·flC'rn(" \ar
ca 5 ~'1Il 11II)C'

Sl"rln"ld,'[ lm.ld",t'
~"'\';II"P l.Hl 1011',' ~c
nC'fC'ndC' 'cd (~C'1 rap'"
d)rlnlll]!., Angrchllc
plnnlcr. dC'r l rC'g1cn
f,'rcknmmC'f \pf('(,II. r.lr
h, Idgr.l 1Il1,fanlllllgcf
på ~læng1cr Oll- "uj('·
grenc I \) [te ~Ia:ngkr

d;mnC" ,'ampc-n, ,lOrc~,

<.of!(" h'lklnolde (sl..lc'
1Ou("r)
rOIO A horn '1("I\('n
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H.

Læplantning og markvanding
Af Frode Olesen og Frank Bennetzen

Jordfygningen i april 1980.
Af Frode OJeSt'n.

Dcn 19. apnl mdtraf en landsomfattende jordf}gmng.
som var karaklcmllsk ved ~in intensitet og de <,æreglle
\'ejromslændighedcr. hvorunder stormen ud"iklcdc
..ig. Del ~lwnnt:S. at fygrungen bercrte ca. 250.(X)() ha
nysåct kom og Tap.... Di...se arealer har lidI et tab i form
afhumus og plantcnærmg. og ophobning afdrhc:salld I

grofter og kanaler. langs "eje og hegn. \aT lil megen
gene og medforte store udgifter ul oprensnmg og
bortkor~l.

Situationen umiddelbart efter SlOrmell g,w anlednlllg
til diskussion bl.a. om jordbearbejdning ng hellsigl~

mæssig udbednng af sk'ldcr på ~åbcdc.

Landsudvalgc! har' cd udsendelse af ... porgc::.kcmacr
og \ed jordanul>ser sogl al tilvcjebnngc Cl ovcrbhk
O'er fygningen .. omfang. 'ikadeVlrknlllg og de modfor·
anstaltnmger, man i de enkelle ornn'der har fundet
mest formålstjenlige.

De forudgående vejrforhold.
Vejret i del kollgc og. lorrc forår har I hOj grad
begunstigct den findelmg og udtorring af jorden. som
er en foruds.'Ctllmg for fygningens opst1len. I 59 dogn
fra den 18. februur til den 18. april faldt der i gennem·
...nit for lundet wlt kun 37 mm nedbor og i hele april
indlil den 18. kun IO mm.
"'arts m ned h:l\dc cl ston antal blæstdogn med tor.
ostlIg vmd og perioder med relati\ streng frosl.
April havde de første uger mere rolJge \cjrforhold.
mcn \Cjret var fra den JO. til den 17. hOjlr)k.o;;pnegcl.
ton og solngt med ck.stremt store temper;lIuf\\ ingnin
ger. - op til 20 um dagen og. nattefro.;;t adSKillige
"leder.
~edborcn \amt tcmperalllrcns yderpunkter er i tabel I
vi-q som genlH'msnlt for et antal repræsentati\c målt'
<;tatloner ~1Iddellemperaturernt' er ha Udlr)K for de
enKelte uger... !!cnnellNlItlige mmimum og makSimum.
mem. de ah\(llulIe tcmpcraturgrader er gennemsnit af
hcnhold~\I~ de hOjcMC og la\este lemperalurer. der I
cnkelte dogn er registreret \ed de f>amrnt: "lalioncr.
I dagene efter den 19. "'ar vejret forh'll tort, koligt og
~olrigt med nallefrost. BOrIset fra ubetydelig nedbor
umiddeIbarI for og efter f) gnlllgen faldt der iKk.e
\;:esentlig regn for dt'1l 25. april.

\62

/a""/ I. ,\'cdbor og lClnperalur 1 // 1_:11.,

Pcnodc ll/,-Y. '/._1./. l~.-H/.

~edbor mm. 8 2 l
C. middel afmaksmlUlIl 4.7 7.3 \2.3
C. middel af mimmum 0.\ 0.9 1.9
C nbsolul makSimum 11.2 H.\ \8.6
C absolut mmimum 1.8 0.2 l.3

Fygningens karakter og varighed.
Ln lr) Het, "om var ilNlg tll SlOrmen, dannedes over
Stod,holm-områdcl nallen til den 19. Baromelerstan·
den var her 960 millibar. lI ... lIket anghe-. ill \i.Cre del
laH:"'k lufttr~ k. dt=r nogt:ll~illde er målt i denne dcluf
S\l:rige. Dc kolde luflma...~er. som fra N.W ..Irom
mede ned ovcr DanmarK. be...ægede sig allerede ved
midnat med en hao;;llghed af 12 m pr. !'.ekund ~lg ml."{1
111tageIlde vilHblyrke til hen p:l eftermiddagen. Almel1l
blev (kr over hele landet målt middelvindhalitigheder
p<'l. 20-22 Ill/~ek. ~varel1dc til vil1d~lyrke 9 (~tnrmellde

Kulmg). I \ind"lud ble\ der ved Vandel og KiI~lrllp

m;\1t "'lI1dhaslIghed af "'lOrm'\tyrke (25·27 IllA,eK.).
Del pludselige tempt"ri.llurfald med dt"1l indtrængende
kolde luf! be\irkt'dc en ..t:crk omroring I luflen og
kraftige opadreltedc h\ If\ddannclser. som fra mor
gl'n ..tundcn loftede det fint'. wrre '\lo... lag fru markerne
h"11 0r I luften i ....1 hidtil u..et omfang. Frit ny O\cr
Kalll'gat ble\ der '\ålede~ I JOOO m højde iugltagd 'lto\'
og line partIkler fra fygnmgcn l 1\ord...estjyl111lld. lig på
SJ.dland faldl der ((sorIC" haglkom. De \olumell
m;ev'lgt ... torc 5tO\ masser. som blc\ transportcrell ~Ior

hOjde. "'Kal ses I sammenhæng med den ....~rlige \ arme·
lurhulen.... '\Om I delte tilfælde fulgte med stormen.
Slm .. k)ernt: I luftt:n ga\ unllddelbart IIldtr)'k af en
k'lla.. trnfeaglig "'lluution. som takket "'ære tldsbe
gr:cn..mngen fik Cl bedre udfald end for... enlt'1. Maten·
alclrano;porten og af~libningcn m'er de n) ..aede \ r
sa.-dsmarKer var dog meget betydelig - gencrelt 1-2 cm
()\...., "lore sammenhængende arealer og plet\ IS mdlll 5
cm ru -..:erhgt ud...alle "leder. og da stormen \ed 18-20
tiden lnjcde af. var dcr \1..'<1 \eje. hegn og marksk.el
dannet \anddn\cr af mdtll 50 cm hojde. I mange
marKer \3r der fjernet s~ megen o\'crjord, al bygker
neme lå frilae:1 I sårillen
I nogle egne faldl der lidt nedbor forud for fygnlllgcn,
det gælder bl.a. SydH~"'lhJland. h\'Of f~gningell forst
s.'ltle lIld over middag og derfor blev af korlere \arig·



hed elld l ,nrdj) liane!. rygnlllgcn mcld~ cfler forhol
delle 'It h:l\(' <;trakl sig O\l'r el tidsrum fra 4·5 tllner td
hUJ"t Ul-lO IIll1cr. DcnlO. og 25. aprillllulte... \tX.Illogle
indlilnd ..... latloner \ indha"'lIgheder mellem IO og i7 ml
<;ek. 11\ dl..el medfortc ydi..'rhgere jordfygIlIng. i Vend·
S) ", ...l'I og Nord<';J~ellillld. lIlen" der andre steder faldt
be... l..cJnt' IIw:ngdcr regll

Analyser af drivesand.
III bdy"ning afændrtnger Ijorden"'ld"'lUrog indhold

.... 1' plantellærlll~ er her \ 1"1 ~naly ...l·rl·...ulialer fra trl'
marl..er. h\'or der cr udt;t~et ...anlhi.lrerlde 1(lrupr\l\ er .11'
marl..mertladcll ug dl'1 ;lfblæ<"te dml· ...,"li.1

Iabel J. )ordtJ//a/na

I ekHur

lImkl t\!!.l1lllgt·1I ... I.. ..·r der en ...(lrlerlllg af jnrdl'lh

1X'... tanddele. AnalY"'l'rne fra Sindal og IIJcrm \'I ...cr. al
dri\e...andel "'UIIl \t:lllcligl har et lavere llld hold af fine
,ordllt: ... tanddl·le cmJ marken I 1·5 cm dybdc. men ...
1t'1.. ... lllrcll i dc In jordpnner fra SI..JC1"ll af ul..endle
!!runde er oml reni crh, Vcd tidligere lejlighedcr er tier
...om regel kun rundel megcl hcgr.cn ...edc mængder A
nænngs~lOrr('r I dme\and. hvill..el da og...a gælder
pro\oen rr<t SlIldal
Fkrt: andre allill)''''t:r. bl.a. ogsJ af pnnerne fr;.1 Hjerm.
\ N'r Imidkrtld. al dm erne l år ofte lIldeholdl rel ... lorc
nw,:ngdt:r llænng.....iIlte. 'oChom humu\ og lerpartll..ler
"'Wrl -.et er fnr ... \ undet. Dette I..an ha\-c ...amJllenha:llg
med Ild<;pun~lel for godning"'!ilfnr ...c1clI O\ernadi...1..
udbragt. 1';.1<;1 l..un<'lgodlllng kan undcr f)glllngen ... Iide...
I !lundre partikia af den slorrcbc....om tran'iponere...
lang.. jordoverOadcll og ancjres <;amlllell llIed fyge<.;an·
c1e\. Herom Vidner et tilfælde fra DJur.,land. hvor der
den 18. apnl \.u·udbmgt NPK·godnlllg uden ned han .
iling. og h\ol' l..ont·elllralionen af tOlal-l..\xlslOf I dn-

Omfang og skadevirkning.
Fra lait gO plallleavbl..on... lllentcr foreligger der lIldbc·
rt'llIlII!!er OJII f)g.nlllgl.'n ... omfang og <;I..ade\lrknmg. I
sq af <k returnerede ...pOr!!l",l..emacr er anfnrt ... tcdfa.>
"!cde cl..-.cmplcr pa ~I..adedc ,Ireillcr. ..om er bc"llgUgCI I
anlcdlllng af fyglllngell. I de 0\ rtge llldocretnlllger har
II I..on"'lllelltcr besl..re\ et l~, glll1lgen I deres omrtidl' ",om
alllllrlddi~ udhredt. i l1ere lllf,elde anfi.)rt::-.. :11 1/4 til
3/4 afdc lil ...:icdc arc:l1cr h:lr \:I;rel Ud"'lll for v:l.....cntlig
afbl:c nlllg, mens IO lIldbcrcllllllger omtaler f)glllngen
..0111 prclit forekollllllcnde ... Ikr I>t.'!!l"<t.'n ..et Il! elll..dle
lilfælde.
I talx'l 2 l~r :Infmt en ...amllll'lllællLng af de konI.. rcte og
dol..urncnl ... rede sl..adelllfa:lde. ~om dog er el utll<;lrxl..
I..ehgl Udlr)1.. for fH~nll1gt:lI'" udhrt:dc1-.e. idd der i de
O........ te IIlf:dd{' kun l'r mddragel grell,· ck ..cmpler. "'001

har llllrllHet ..ig særhg opmærl..;.,omhcd

rab.:1 J. R('giHfl'redl' jordjy'[nillgnkoda pa mik·dl'

Anlal ha btd
~JC'ndomme be;"':ldlgel hu om...lel

:"nrdJ)'llalltt.. arni 49 679 156
~lbOl~ allll 46 (lil 18~

Arliu ... allll 7.1 5N 96
Rill~l..uhlllg amt 44 9.1.1 16q
Rltx· :lIll1 I j 110 JO
VCjle <llllt 59 469 U
Smuk'm ll allll 15 17.' 63
r) n... allll ()3 650 21Q
Ve... l'j.dl;tnd ... arni 14 160 S7
Frccknl.. ...b<lrg. arni 30 60 60
SIO ..... ll'Illll ... arnt 13 145 .n
Blll"llhultn ... 'lllll 4 40 2

445 j'(109 l..lJO

Dc o/lhacdc arealer forddc:r "'Ig pa iQJ ha \~Ir"'a:d. 1.11)
ha rap.... 241 ha gra......udla:g. og. 17 ha rocr. r)'gnmgcll
har ....a:r fundcl ... Ied I de IradltlollCh lId~ltc omr:tder 1

J)'lIaml III IIIu S) d\ t:' ... IJ) Iland. 11\ or den ble\ bcgræn",cl
afnedhor Vi e nmråda ru "ordf) .. og :--':ord...jælland
h"r hgdl'dl'" haft ma::rl..!J;Jr \ indermioll.
Sl..ønl t1m ...anmg kun har \:I;rel no<helldlg I bt:gm:n...t:'I
OJllr"IIl~. er der Ing.en 1\1\1 om fyg.nlng.en ... n:L..... It.:1l
allmnf.tltem.lt:' I..aral..ler rlcn: mdbcrellere n:e\ller "':1
lede.... ,It der og...a forel..olll afhla:"'lIlng fra bedrc jordt)·
per. i..'ndog fra lerjonkr. Ilah-de!t.:n af de J) ... I..e \<Ir... ,t'd ... ·
..m,:akr. ca. 5~0.OOO ha .... k,mne... :lt ligge i de cro:-.ion:-.·
lrllede e~rle Illt'd ..andt'lk og till ...andedc jorder. hvor
marI.. l·rtll· kan have lidI cl "1\llTe dier mindre lab af
muld ()!! gt,dlllng<;... toITcr

LokalilCI

SlIldal. marI.. .
Indal. dm('

Iljt:rm. n1;lrl..
IIjt:rJll. dmc

Skjern. mark
Sl..jenl. dm" .

\ll'rl11gnlojja

LohhlC'1

SlIldal. marI.. .
Sindal. dme

Iljerm. marI..
Iljerm. drive.

Sl..jern. marI..
Sk1ern. dn\l'

~e ~

~~

~e < E
" ~ j =,;; .i: Vi

1.0 Q.l 76A ~.() 6.6 1..
0.0 29.7 66.0 1.0 2.7 0.0

0.6 5.1.7 31.0 ~.5 4.3 4."
0.0 82.5 10..1 1.7 .'U 2.2

O.J 20.1 71.1 U 1.5 2.1
0.0 15..1 76.8 1.6 3.2 1.1

I .
~

~

" "
...
=

~ E e
E

i ~ 'j < Z

6.6 11.1 11.6 9,0 11.5 12A
6.6 0.0 7.5 1.0 7.J 7..1

j.7 7.D 9.5 1.0 0.9 0.9
6.1 4.7 11.9 0.0 6.4 12.~

5.3 .1.6 5.613.0 20.0 .\.'.0
5.6 4.1 16.419.0 .11.0 jO.O
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fif.!ur l l de l'æTSI medtagne marker b/('l' udsæden
frllugl ,. mrlllell. Kam.'r nu,d bloll('d(' rodspirrr b/('\' ;
nogl(' tilfælde dræbl af udtorrmg og nUllefrv.H.

\ er \ ar IO gange ..turre end i marko\'ernmlt.:lI~ O'>'t::r~le

jordlag.
Godningstabct fra markerne kan også illustrere... \cd ct
eksempel fra Sunds. h\or et dobbeltforsog med SIl

gende mængder kalkaml1loll'illlpeter til b) g (fol'og nr.
6Crl11) ble\ anlagt henhold... \i.. for og umiddelbar!
efter stormen. Pa grundlag af udb)1tctallcnc kan del
udledes. at SO pc!. af den ferit udbragle k\æl'itofgod
Illng er gået labt

Udbedring af såbede.
I mange marker, oftt.: af ... lOr ud'ilr:.t=klling, bk\ der
fjernet megen jord. at ud t::den la hdl frilagt i
...ilnlkn. D",n n) ligt ...:led", og u pirede b)g ble\ nok 1 de
nli.">lt.' tllf..e1dt.' dæl..ld \C."d han ning eller \ed brug af
klla~ttromle....kont delle \ed en genopfn~kel ... lOrm \11
kunne for"'lærke afblæ...nmgcn. Dct kunne ')encrc kon
"'Ialeres. at de udækkede kerner ofte ga\ ell nIllehg.
llndcrllden dog noget t) nd piallIebestand.
Behandlingen ,If marker med blottede rocbpm;'r var for
de neste mere probiemalisk. Nogle kOIl~ukntt:r har i
dbse tilfælde generelt frarådet elll1\er form for t::fh:rbe·
handling pa tmeJ<., af en ahcnhar risiko fm fro.. l...kade.
men.. andre fn:mhx\cr. al der er opnåel gode rC'Sulta
ter af hanning. h\ or rod"'plrerne er mdtil 5 mm lange.
\fgorel'i(, herom bor "'lkken ...om nere kon..ulenter
næ\ner. lnen-c... på grundlag. af \ejrud... lgternc og om·
..tændlghederne I det ",nkdtc tilfælde.
Ocr cr 1 to omr:ldt:r gCllnclllfurt forsog ml.."d efter~amng

af byg. I fON'g nr 7ol·014 er der I en mar~ med
rodfæ..tcdc bygplanler fOf\~laget lsåmng af 75 kg ud
...æd pr ha uden forudgående ophaf\nmg. Den .. ku
drot" mark I for<,ug nr. S8-Olol er om:'>.uel ll1cd Ilormal
ud"H:ed. Der \ar ell dd d~Kle kefn",r. og :-,plrl.."de ~erncr

11,1\ de deh i.. frilagte rnddcr.
Udb~ lIel i de om..5ede og uwrte parceller ble\ I begge
fON)g mcsten Cll~. og for\kdlt"n er statlMi~k ll"lkker,
11\ 1I~C't bC'kræfter dCI1 alnllndeltge opfanel ...c, al bHgCII

1b4

genereh er lål~m. og at et begrænsel tab af spirer ofte
I..an negligereo..
j\'fegen usikkerhed ble\ I fo~te omgang knYllel til
gra..'Sudlæggets skæbne. Idel mange landmænd var
overbevist om. al del meste græsfrø var forsvundet
med !ll",·~k)erne. En dd fro kunne d3 også findes i
grofter og drher - eller !lpiredc senere l IJlslodendc
roel1lar~er. men ogs~ her ble\ \irkningen mildere end
frygte!. Ad..killige marker blev dog. eflcr')< et med halv
fromængde.

Forebyggelse.
Bemærkninger om læhegn'! \irkning under Slormen er
I kOllsulenternes mdberelllmger heil o\ervejende posi
lI\e. De ne-.t'" fremhæ\er. al hegnene har haft ~Ior

betydning H'C! at I1cd",:CIIC \ indha~tighedcn og bremse
de fygende jordpartikler. Tre mdberettere nævner end·
\ idere. ni også etTe~lell af de yngre, treri.t~Hede lov
tra.....hegn har \iCrel1:\lld. og <.tt di~~c hermed har doku
mcntrrct den'... lx'rl.'tllgcl'>C. I Io lilfælde bemærkes
di1g. al den for Jt1rdfygll1ng noget us..'edv3nhge vindret
ning har begra:n...et læhegns \ irkning.
Fra Cl par andre omrader er det obseneret. at fygnin.
gen fik storre omfang ~ højtliggende marker med
lerholdIgjord og uden læhegn end i områder med lette
-.andjorder og mange hegn. bl.a. og fordi jordbear·
bejdnmgen her tradlllOnelt udfores mere sk nsom.
jordbehandlingen er i del hele taget et kardinalpunkt.
Her næ\ nes bl.a. efterharvning efter udbringning af
flydende ammoniak og ~~nere omkring kornsåningen
~om krili!labdl IIIllkr forhold med risiko for jordfyg
Iling.
Tromhng har normalt værel anset for en risikoforø
gende Jordbehandling. men konsulenternes erfaringer
med hens) n til delle har dog \æret megel forskellige.
Fra lIldberelningerne kan citeres følgende eksempler.
Poul F1emmmg Pt'dCJ"'<I1. Års:~~ Mange har foretaget
tromling. h\ill..el hur fOl'tærket fygningenlL J.J. Ja
kobsen. Gnndsted:(~ Kun virkelige skader efter trom·
ling ((. Bent Olesen. Varde: ~< Alle besigligooe. sand
flugtsskadede marler var Iromlet. Der findes in~truk·

tive cbelllpler på. Hl fygningen er sland~et i den del af
marken. hvor tromlingen er undladl eller nfbrudll(.
Iler o\erfor Slår felgende udsagn: A. Funrup.
Vcjle:HSandfluglcn var \ærst på utromlede arealerl<'
Knud jessen. Skl\e:(~Marker. der er s et tidligt og
tromlet med det ~mme. har holdt be<bl (. C.E. Borre·
gård. Hobtebro:HTidhg tromling p relativ fugtig jord
har hæmmet fygmngen (l .
Den glatte overflade p tromlet jord VII uvægeritgt
forstærke \ inden nær Jorden. og tor jord vil kunne
yderhgere puhenseres. Delle udelukker dog ikke, al
tromlen under ... i\se forhold kan rn. cn heldig VIrkning
\ ed at trække fugtIghed til O\'erlladen og frembringe en
...korpcaglig Mruklur....001 på sandjord nok har storst
betydning. når ~tormen ')om her bliver kortvarig.
Dc divergerende iagttagelser kan derfor alle være rig
lige - belingel af tidspunkt og andre faktorer. og
generalisering ar tromlingens \ærdi eller skadelighed



ri~Ul :! "'I"rlll~'n ho.'\Ir·
L~·de Jlhl.~"'Il111~ <lf
muM I'I: ~."lrllllg fr.1
1H~'~~'1 lId'lr;ILlt' ;H\;;llcr

I hll1~'1.kl' f"r~rllIlJ be·
,dr rl1.1rkl"cr-Il.llkn
udt'lukkrru;k .11 ,ll'n ,Il!
tk gr"q' ';Hllhkplll,
"1'111 '1Il,ICIl ,kL.' k..lrl
O\lIC

hor 1\;l,:PPC Iilld~ "'Ied. IHor forholdelIt' iUl' l'l' fuldt
s.rHlln1l'lIllgIH'IIg.e,
G) I/t..' a l en \ 1\ udstrækning lagCI i brug for al hindre
(vglllllg l1g har. ..,om \ed lidhg.:re kJltghcdcr, \"1"1 "'Ig al
\.l'rc 1,.'1 lIdl11.t~rkd al\;t:rgcltln.ldd. Landsud\algcI har
f<lrallit..'dlgCt. ;11 Cl ... peclt'll Jordhllldlllg"llllddt'l Il Her
nm." ...om l'r frcm..,llllct pa "'11\I'I ..c...ha...i... i cl p;lr ar ~r

,",ogl .1(pn1\("1 l enkdle for",'g. Ol' forcloblgc t..'rfanngcr
\- ....<:1'••11 IllIdlCl kan frt..·mbrrl1gc Cl! .. korpedaJlnel<'t', der
fOfllll"l1llig vil \Ir!..c h~Cllll1lClllk pii fygllillg. Midkl cl' i
J9S0 :llHClldl 1 J fopmg i 1"{1LT, hvor fygning ikke er
fon:!..ollllllCI, og. dCII pra!..ll ... kt..' \ærdl bn (,lid ml Iklt..'
f:l .. I ... I.....

RlfIge NC'dlmr. ~kljl('"de jrO\{ og W. 1I)'\cj('(/e marJ...cr O.l:

hu) rifld.\lyrJ...t' udgor dl'! mmllle"ja/d ujllhdcJixc om
\/{l'lIdl);hl'(/a.\/J11l lx'l'ir/...ede, (J/ dl'" jiU"/IO/d"'I.\ J...orH'U
rige s/Om, fiJ... \11 jur/wldJVl5 om/attt'mit' ,'irJ...l1l/lga,
t.Y/er en PUUKit' metl tll'''''C' \'cjrrype mall(' "lild afdl'"
Il('r ak/uclle \H'rJ...t' ulmdl.!ae/l.ru m('(Jjor('~/or fare for
uJblcl'Jllillg}Ta ub,·\'o/..\('d(O areall'r. Jord/lXIlIflf{l'fI dl'"
!9. apn! hlil't'r hcnw! ('I SkO/(,I'k ..eml'l'1 f'tl t'" \l1lla/lOlI.
hl'or der a grulId {il lJf luh'is(> wl'rlig Oll/fUnhl: og
pupasselighcd l,(,d j(/rdhl'hal1d/ill~.

hguI I \11'''''1I1r1t:,l1"
re!,nm"krt'. "p"Ulll" l ~

l1<lltkr "H'r r\1llklllM
fl,r"I;t,~.II(kll liodlhatl
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Nedbørsmåling.
Af Frode Olescn og Frun/.. BennetzcII.

Klimaet og Ikke nund!>t nedborens størrelse og forde
hng ~piller en stor rolle for planlea\ leren. ~m derfor
har en naturlig inlae'l'-C I atl..unnt> m'le nroboren mt:d
en rimelIg nnJagllghed. Det gæld<.;r lUC mmds! I
forbmdelse med marhandlllg. h..or del er nod"endigl
al måle nedboren pli t:jt'lIdommell for al !xregne van·
ding:>behovel ud fra den måhe m..db"r !klllll fordamp
IlIngslaIlcnc fra den nærmeste fordampningsst3lion.
De fleste landmænd køber formentlig. dere!"> regnmåler
i d :-,uJXnnarkcu dier Jigllt:nde dagligvarcforrctning
eller i en i'icnkramforrctning. og der filldc~ i disse
forretninger da og...!! cl rigt udbud af rcgnm!llere I

mange udformlllllger og Iyper.
SId ...! i augu... ' 1980 blc\ der pa rOr"l"g~gårdcnGodth b
l Skanderborg p!lbcg)/ldt en under5ogel~e for at bel~~e

de forskellige n-gnm' IcrlH>ers nøjagtighed og veleg·
nethed for praksi.... J undersøgelsen mdgår 7 forskcUige
regnmålenypcr med 2 af hver anbragt I henholds\ls
0.5 og 1.5 m' s hOjde. M lerne sammenlie:nee; med den
offiCielle regnmåler. ,om \1eteorologl'>k' (n...lIIut an·
\ ender.
Figur J "iser opstillIllgen med regnmålerne I to ræk
ker. De fon.te J regnmålere fra "enslre er alle af
gennemsigtigt pla'itic. cylindri!o.ke. tragtformede foro
ven og med p!lmalct skala. Nummer 4 er og' af
gennemsigtigt plastiC. cylmdrisk. med tallcrkcnfoflllct
fod og top og med påmalet skala. Nummer 5 er af
metal. har s,amme form som nummer 4, men med en

metalskaia monteret p! en korks... ommer. som sidder
nede I c~linderen. f'oo,'ummer 6 har samme form som den
officielle måler fra \1eteorologisJ... Institut (nummer 7).
men er mindre og billigere. Bagest i billedet ses en
sehreglstrerende rcgnm ler, som tegner en kurve over
nedbørsintensiteten. l undersøgelsen indgår desuden
en lille elektronisk måler. som er lirkantet og af metal.
Den lømmer aUlOmati ..k og summerer nedboren. wm
til enhver lid kan :lnæS(.~ på en skala med let anæse
lige. lysende tal. AOæsningsenhedell er på størrelse
med en husholdningstændstikæske, som vin en led
ning~forbilldelse er beregnet til anbringelse indendørs.
Målerne er blevet anæ..t hver gang, det har regnet. men
hyppigst en gang om dagen. 1 perioden fra 20. august
III 25. november er der målt 205 mm i den otlkie\le
regnmakr. Nedborsmængderne målt med de ovrige
målere "lIrierede fra 184 til 223 mm.

ummer 1og 2 \ Istc henholdsvIs 9 og 6 pet. for meget,
nummer J 5 pet. for hdt. nummer 4 og 5 IO pet. for
hdt. og nummer 6 \ 1Ste '>amme mængde som den
officlclle måler. Den elektroniske m ler vi~te 2 pet. for
meget. men har kun \ærel med I undersogclsen en del
af penodell.
Resultakrne er endnu for liparsomme til. at der kan
drages nogen konklUSIoner, og målingerne bliver der
for viderefon l 1981. Sammen med resultatcrne i 1981
\II der desuden blive bragt en mere detaljeret beskri
... e1!.e af de enkelte nedbørs målere.

Tabel4 GelHU!mmllligf m"diflg~behov mm po ,;{lIIdjord i 1980

G".. """'" Kanoner Rocr/Map
Lendsdel

Maj Ju. Jul Au, Sep I lait Maj Ju. Jul 111.11 Jun 'ul Au, S<p I iall Jul Au, S<p I .."
Nordjylland
Mldt- og
Vestjylland
Østjylland
Syd- og
Sønderjylland
Fyn
Sjælland og
LoI1.4Falsler
Bornholm

00 30 O JO O 120 J5 O O 35 O O JO O JO O JO O JO

75 JO O O O 105 35 JO O 65 O O O O O O O O O
00 45 O O O 10~ 35 J5 O 70 O O O O O O O O O

75 JO O O O 105 J5 .15 O 70 O O O O O O O O O
40 .10 O O O 70 .10 .15 O 65 O O O O O O O O O

45 40 O O O 85 .15 O O 35 O O O O O O O O O
70 O O O O 70 .15 O O .15 O O O O O O O O O

Gus. hele landet

1980 61 29 O 4 O 94 34 19 O 5.1 O O 4 O 4 O 4 O 4
1979 5 J4 58 14 O III O .14 51 85 5 52 14 O 71 1.1 16 O 29
1978 54 49 31 16 16 166 Il 61 O 72 6 .10 2.1 IO 69 26 28 IO 64
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Markvanding.

Vandingsbehovet i 1980.
I I~bcl 4 t:r def gi\d en O\eNgl O\·er behO\Cl for
vanding 11<)80. Q\cr-iglcn er hcrcgnd ud fra m51l1lger
af nt'dbor og fordampnmg. udfon under Icdcl<,c af
J}ndC\dd Fnr..ug~.. t"IIOIl pit 37 lol..ahteler. fordelt over
hele landet og her angivet for 7 gC(lgrafi~"e mudder.
Med \ andlllgsbcho\CI mene<; den vandmængde. det l
gcnllclll..1lI1 har \;.crel llod\'cndlgl al tilfore for at "ll..rc
opllmal \andfor~)'ning lil af~rodcrne. Beho\et er be
regnel for omr!ldcrncs Illc... t frcmhcr'ikcIIIJt: :-andjord<,,
lHlC. og der er regnet med. at der \'andc~, nar hahtlc·
len af jordcn"'lilgængt:hgc vand er brugt. Del svarer III
30-.15 mm pa hcdc'ilcllc-...andjnrdcrnc i I\'lidt-. Vest- og
SUlldcrJ) lIand og omkring 35-45 mm i Ud 0\ ngt:
Dallmar"_
Sommeren IQSQ er Ut:ll rnc..., ncdborsnge. der nogen
sIIlde er r("gl'ilrCrCI herhjemlllc med mit 320 mm ned
bor mod normall 203 mm l de lre ~llTlmcrn\jlledd.

men april og maj var fakll'il.. megel tørre. h, ilket
formodeIlIlig er druknel i hul..ollll1leh,ell ho~ de Oeslc,
Vejn'll apnl og Illaj Jrgnede megel "'lIuatlOl1ell I forard
1974 og 1978.
l'edbor'iforholdenc af..pejk· lIalurlig'l~ i el meget hllc-
hcll(n for \OJlldmg. som ntl lcn udcJukkemlt::: 'ar k()ll-
ccnln'n:t III fl\r...,lmllh:::rpcnndcn lIldIII ugen 9. - 15.
JunI. da rcgmcjrl'l for ahor ...alle md. V::llldmgsbchoH'1
'ar Illlnd-..:t'lllIng u1197C) 'x'-Cmllg1 .. torn: pa ...andjor
derne I J~lblllJ. i"cr I :--:(lfdj~II:1nd. end pa de lib'a
rendl' Jordt) per p.1 OerlH:.
Valldlllg'iIX'IH)\t'1 i gr,\: ... rn:Jrl..ernc falul i mcrvcjcnde
grad l tIl:tIIll:lIlt'd, lnor der mange .. leder V::lr beiw ... for
al ',lIIe\(- 2 g:mgc. Df.....lIdcn nåede mange at få "'andel I
den I uge af juni umiddelbart før. del beg~ndte at
reglll', En del (,Ieder. I~'er I den nordlige del af landet.
op"lOd der Igen beho\ for 'andlllg hen I augusl m1\ned,
men lor":jrel bic, hurllgl anO'i1 af regn, !,Olll {!Jorde
\andmgen mernodig. lait \anerede behmel fra 70 III
120 mm I gennem<;nit for laml ...(klene.
V1iNcden:... behov for vlltldillg indtwf forholdwi:... rid
ligt I 1980, idel der var behov for at "ande l. gang I de
Sidste dagc af m::lj over hde landel. :"logie steder I
1) lIand ble... der bcho\ for ~lt \lmde \ ar"i.l."den 2. gang
en uge lIId I jUIII. og adskilllgt.~ fil.. vandcl få dage fur.
dcr faldt ... torc rcgnmængdcr, og \andmgen I..unne
dermed have '::crel ..part"l, h\lll..et nalUrhg'ls Ikke
kunne forudse~. Den lidlige \'llIding af byggen hlll
dreek dannelse af gmn~kllel. :...om \ar ret udbredt l
uV:lndcl byg pl1 sandjord i 1980. Det giver ullledning lil
at Im;VlIC, al dd er vlgtlgl Ht vande korn rCltitligl for al
opml Cl rimeligt re.ulla1. For 'tCIl \anding medfurer
gcn\':d"l og for ringe udb~ Ile for \ andIIlgen. og for
lJdhg \~1I1dlllg foroger halmudb~tlet og gl'er ,m5ler
nel'. men dog \ammc hkg udh)lIe aflerne som rellldlg
,andmg 'ed el undc,....,kud pil ca. 30 mm.
Kar1nnt"r. rocr og maJs h:l'dc na"'lcn iHc bcluH for
vandIng i 1980. KUli i Nordjylland :);.1ml cnkdll" andrc
steder op~tod der heil i llugu ...1 måned et undenklId pa
godl 30 mm, men i lubel af fii Jage IJt'gyndte del al

regne igen, ....l et egentligt stort beho' \ilr der IHe tale
om.
Mange ')tedcr var del i~kt" netop "'"ltldmllngel. der ":tf

påtrængende, men derimod prohlelller med Je megt'!
...lOre regnmængder. Regnen var ~a Illlcn .... al mange
jorder \'ar hell vllllumællede gennem hCllgere pcnoder
En SltU311011 '-Om \I~t på billedel i figur 4 af t"1I odela,!!t
rne:marl.. \ ar dc'i' ærre Ikke ualnundchg, I~cr i del
~~dlige hlIand. Sl..aderne 'ar nalUrllg\ l'> StOrsi på
arealer med d3rhg af'~lIldlllg... til'il:Jnd ....LillI pa jorder I
<.hirlig l..ultUrllbland, men også pa arealer med gode
af":Jndinl!"'- og .. Irukturforhold ble\ roc:lfgrodcfnc
nogle stcder ndclagt af 'andel.
Del skal understrege.... al de \i<;tc lUl f(lr vamling:-.behcn,
er gellllclIl(,nltsværdlcf. Der har 'ærcl belydelige 1(1_
I..ale for...kellc. ...om llIdeba:rer. at <'Ituatlonen pa den
enkelte landbrug"'C:jcndoJn kan hone "'a:rl'l anderledes

Tensiometermåling.
I 1978 og 1979 c:r der gennemfort undersogeiser :lf
lenSlometrel') (:glll'lhcd 111 be"lemmd...e af vandlllg:-.be
hovet ved direkte m!iling I den enkeIle mark. Målin
gerne er vlt.krefllrl I 1980. h,or L~lIId<;;l..ontorel for
Phlllle'I,1 ..amm(:n med en række planteavl,;kollsulen
kr har haft Icnsiometrc lil afpwvlI1ng i for:-.kellige
afgrøder 43 ... teder. fordelt o'er del ml'\te af I:lnde!.
Resultatcrne I 1979 , ... It". al ten.. iomclrel ...er ud til al
være egnet til bc:\lcmmd'tC af \all(hng'illd<,punl..lel l
pral..sls - I....t'r II' IS det amendes <;ammcn med under
... l..ud:...bereglll11g ud fra nedbor..- og fordampnlng~m:"l

111lg. Rc.. ullaterne ,i:...le (}g~,i. al den valgte målcdybde
r& 25-30 ('m Ilbync1adende ikke var nglig i alle afgro
der og pi\ alle Jordlyper En del af under..."geberllt: i
1980 er derfnr gennemfon med len<'lomClrc anbragt i
nere d~hder

Sammen med ICJI'ilomclt"nnalingcrne t.'r der målt ned
bor og !lIfarI \ andmængde med \ andlllg"'dlllæggel for
al I..unlle ...aIllIlH.'nhgnc ten<;lomclcrmahngerne me:d
... Iedel'" ,andhal:ltll·eunder'il..ud
Ved ell w,ud hcdullllnel"e af re:-ultalcrnc Vl<,ll' -lY pet
c( megel god (, tlVcrell ......ICmmel~c nll,lIelll tetl~iOtllelcr·

målingen og ... andbalancellnder... k\lddel. og 33 pc!.
\ "'Ic ,< rel gull" o\t.'ren<,<,temnll'l"'l' 12 pCI \ 1<,lc el!
.. mmdrl" god .. (\\eren ...... lemmel ...t". o~ 7 pCI eller 3
1t"lhlomClrl' \ I'" It.' en dlrcl..lt" .. darhg .. '>dlllllH:nha:ng
RI.... ull,lIerne ... l\·mmt.·r godt 0\ ("ren .. Illt.'d 1ll\lalCfllC fra
IY79. Der l:m lUC fUf\cntes en fuld\lændlg <.)\erell"'~

\Iemmclsc mellem under:-.kuddel efter 1l'1l310I11Clermå
lillgerne og '·andb:llall~elJnder<;kudJcl. Idel dcr vcd
omregnitlg af ten3iomelcrvisningctl lil m III underskud
anvende... cn ~tlllldardkurve for hver jordlYpc. lJIell der
er nalUrlig'i ... en betydelig 'ariauon Itlden for jordty
pcrnc.
I enSlomctret ... 'al..uummeler har \ l... t \lg. al 'ære megel
folsomt o\er for fro...!. Oml..ring Illldlen af maj '..LI'

liattemperaluren noglc "leder i del indre af landel nede
på -7- 6 C. hvil\..et bc'drkcde, al nogle ... al..uummelre
ble\' ødelagt. Del er formellIlIg ogsa en ,'::c...ellllig år~ag

III, al 5 af vakuumctre:ne viste sIg al have en mindre:
rcjlvlsnlllg ... ed konlrol efter rnåle..tl:<,ollen~ afsllltlllng.
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Figur 5. Sedbør saml vandunderskud beregnet ud fra
fordampnh,gs- og tensiomelemui/ing i \'æksrperio<1en
1980.
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Ved udsigt III nallcfrost bor temlQmetrene derfor be
skYlles med en sæk eller lignende.
Del har desuden vist sig. at tensiometrets keramikkop
ret lct brækker. når tensiornetrel trækkes op af jorden.
Man bør derfor før optagningen grave et hul Iled Iii
keramikkoppen ved siden af tcnsiomctfcl. sAlcdc.. ~Il

len~iomclrct !..an lirkes los af jorden.
Del usædvanligt vlide klima i sommeren 1980 bevir
kede. at der kun var ct meget lille behov for vanding.
Behovet Vin de nesle steder koncentrere! lil de 2 ~idstc

uger i maj og den første uge i juni. l rcsten af sommeren
var jorden IHl."Sten konstant vand fyldt. og tenslome·
trcnc skulle derfor vise O under..kud i alle: måled) bder.
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Figur 4. Denne ~lIua·

tlon l roemarltn ~ar

do\ærrc ret almindelig
l 1980. ~r l den llyd·
lige del af J) lIand_ Dc
u~(hanhg .,lOre re~n

mængdo:r holdl Jorden
\<am.lma:uet. s! roerne
iHe kunne- gro p.'i
grund af iltmanj!:d

Kun I de afgroder. som vober og bruger \und ret
tidligl I vækstperioden. d.\'.5. græs. korn. raps m.n.,
har der været registreret et underskud af betydning,
men resuhaterne er ikke tilstrækkelige lil, ut der kan
drages endelige konklusioncr mcd hensyn til mll.lf..'dyb
den.
Året!> rC~lI1tater lydcr på. ut i græs og korn pu grov~ll
dct jord og lerblandet sandjord er 25-30 cm dcn mt.'St
hensigtsmæssige måledybde. når der kun måles i een
dybde.
I figur 5 er som eksempel vist resultaterne fra måling i
byg på fin lerblandel ~andjord i Ribe amts nordre
Landboforelllng. Måling i 25 cm' s dybde har gi\et en
bedre o\'eren~temmelsemed vandbalanceundef".kud
det end m Ill1g l 35 cm' s dybde. På grund af IcklllSkc
problemer med vandingsanlægget blev der Ikke vandet
omkrmg tenSIometret. da marken blev vandet først I

Juni. Del gav til gengæld mulighed for at vurdere.
ll\ornl1r d~r kunne Iagttages torkesymptomer p5 plan·
terne.
Vanding'tld"punktet. bestemt udfra måling I 35 cm' 5
dybde. faldt ·10 dage senere end bestemt udfra målmg
I 25 cm' s dybde. Denne forsinkelse bewd. at der
op~tod lorkesymptomer i byggen. for dcr skulle van·
de;. og mll.ling i 35 cm' s d)'bde resulterede derfor I. at
der \'ille blive "andet for ~nl.

På finsandct Jord. som har en ~Ior vandholde:nde: e\ ne.
ser del ud ul. at lensiomctrene viser for lille underskud
"ed måling I 30cm' s dybde. ogea. 20 cm' s måloo)bdc
vil fonncnthg gi\e et bedre resultal på denne Jordtype.
Resultaterne i mps og kartoner antyder. at den bedste
måledybde her cr 20-25 cm. I kartoner måle5 i rækken,
og dybden beslemmes fra loppen af kammen efter. at
den 0\ erste ~plds af los Jord er skubbet væk.
Under...ogd\.ell \ il bliH~ \ Iderefon I 1981 for at mbedre
bel)"t h\ ilkcn mi1ledybde, der giver det bedste resuhal,



I.

Kartoffeldyrkning
Af N. Møller Eriksen

labd I. Sornj()r$og med fabn/..\kartoj7('T (190)

Udb. og
merudb.

knold- I<XXl pi pcl hkg pr. ha
'"ægt 8 pr. ha sllvcbc knolde stivelse

I 1980 er der HlII gellllclllforl JJ f(lr\ng med kanoner
fordelt pa en række forskellige opg;l\cr. Ocr er gen
nemf"rt 14 ,onsforsog med fabrik~l..artoner.Enkdlre
sullillcrllc af de 13 for~og er <Infun l label 190 og lalxl
191 I I;lOclbdagcl. Endvidere er der gennemfort 4
sort<;for'log med splsekJrlofler. I forsog med stigende
mængder k\ æbtor lil fabrik ... l..anol1cr. l forM'S lIled
stigende rna:ngder kalk lil fabrik ...k:trtol1cr. 4 fm....og
m<.."d ddt k\'~d..tofgod...kning III fabrik"kartoflcr, l for
",og med l'flcrgodsknmg af k\ælS10flll spisekartofler. 2
fOf<;og m~ forsl..elhg \IruslIlfel..llon I læggel-.anofler. I
fON'g med forfruglcns mdfl}ud ..c p' kanofTeI.-,kuf\. 1
fol'o1,: Illt.-d hd..æmpeJ...c af gr.t..... ul..rudl. 1 for'l(lg. med
bcl.æmpcl ...c af rodfih5\amp. 2 for",,'g med nedvIsning
af karlOOcltop og I for~øg med bdæmpclse af kartof·
fclnematod. End\ ldcre er der gennemfort I udbyttebe
slemmehc med pianielal og ~(()rrebe af læggekartofler
og 2 udb) tic!x-.lemme1ser 11ldhge kartoflt:'r lTled og
udell pl .... lda:klllJlg. En del af for..ngene er anf"rt
enkelt VI" I nogle af de eflerf(lJgendc tckstlubcller.

7 [orrog 1980

Dwnclla
Vandel Y:-": 6
Pr<x.·ura
T}ha

6 [orrog 1980

Dlanclla
Kaptah
Dama (Vandel Y

~ [orrog /9IJO
Dwnel1a
Sawrna

8J
86
90
92

73
75

15)
7~

78
65

J6
J6
J6
J6

J7
.17

.17

37
.17

18.6 386
18.9 7
18.0 I
1~.2 8

18.4 370
17.1 I

19,0 16

18.1 398
17.8 2

71.9
2.5
'2.7
3.1

67.9
U

5..1

72.2
1.4

76
57

Sortsforsøg.
Fabrikskartofler.
I sUlllurbl:Jdc med De dalls,kt:' K;lrtoffeJmebfabrikker
er der gennemført 2 ~ner med lait I) ..or"'for,>"g med
fabnk ...k.. rIUnef. DianelIa er l hegge -.ener m:'il~rl. I
den elle 'Cnc er der gennemfurl 7 forsog med Vandel
y" b. PnK:lIr~1 og T) ha l ~ammenhgnmg med DIa
nella. I den anden sene er der gennemfort 6 for-;og.
hvon lndg:'lr Kaptah og Dall\a (Vandel YN 15) !WillI

Salufll;i "Olll 4 ...ort i 4 af for"l)gene og Vandel Df 3
som 4 ,,>rt l 1 af for",genr.: I de IO "ener er der
gennernf,'n henhold .., i.. 6 og 5 f{lr..og ..nm dobbcllfor
~og med .2 1Il(l<illlng'>lid"punkler
I label l er \ 1"1 genncmsnlllire<;ultalcrnc af forsogene l
1980. Dc'>uden er \ 1St resullaterne af de hidtil gennem
fone for:.\)g. h'Ol' de al1ront: :.ortcr t:r ..allllllt.:nlignct
med DianeIla.
Udhyl let er :Jllgivet i hkg knolde og hkg stivelse pr. ha.
Sorterne... "'ll\ebcsprocent. som og,:~ er anfort. er beo
regm;-l ud fril IOr~tofprocelltt:ll he<.tellll 't::d torrlllg l
0'11. S\l\d ..t:"proct::ntt::1I t::r lig fIled !m"tofproccl1tcn
minu\ 5.75.

Oianella har I gennem-;nit af de 7 fON)g. h\or Vandel
YN 6. Pnx:ura og Ty" a illltgar. ~!lVd el udbyllc på 386
hkg knulde og 71.9 hkg ~1l\:c1'C. Stl\c!\c"proccntcn var
i dl..,<;c for-.ng for Dtallc!la IS.6

2 [orsog 1980

DtaIlelIa 62
Vandel Øf .' 74

1[orsog 1980

DJanella
Fnla

J4 forsøg /978-80

DianeJla gq
Vandel y" (, 98

16 [orsog 1979-110

Ol;wella 86
PrcK:ura 89

138 [o,..,og 196~-IIO

Owndla 70
Tylva 77

97 j'or.wg /962-80

Oiullclla 75
Kaplah 87

34 [orrog 1977-110

dl<lnclla 85
Dall\'a (Vand. YN 15) 90

.JJ fOrJog /975-80

DianeIla
Frila

.17

.17

J~

J6

35
.16

.16
37

.15

.15

37
J7

.15
J~

3~

35

18,9 314
20.4 .16

17.6 466
16.7 8~

18.3 398
IIU 36

I R.5 386
nu 2q

18.5 346
18.9 1J

17.4 338
17.1 28

18.2 412
1~.7 4

17.5 347
10.6 41

59,4
12.0

82.0
18.2

71.6
6.8

71.4
3.8

64.1
.1.6

58.8
~,J

75,0
1.1

60.6
9.9
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Vandel YN 6 har i sammenligning hermed givet et
merudbyttc pii 7 hkg knolde og 2.5 hkg stivelse.
Stivelsesprocelllen var 18.9 mod Dianeilas 18.6.
Delte merudb) Ile er mindrc end i de Io foregående år.
hvor sortcn er :-.amlllenlignet med DIanelIa og har
været rel suveræn. lait har de IO :-.orter været sammen·
lignel i 24 for,og 1978-80. I gennem"'llil heraf har
Diancllu\ udb)'tte \lt:ret 398 hkg knolde og 72.6 hkg
stivelse. Hcrovcrfor har Vandel YN 6 glvel et merud
hytte på 36 hkg knoldc og 6.R hJ.;g ...ti\t:l~e. Den
gennemsnitlige :-.tivehesprocent har v:t.:ret el1~ for de to

"'Mter i di",'ic 24 for'i(lg. nemlig HU.
Vandel YN 6 t'r cndnu iHe i handelen. mell med de
hidlil opnHede for<'og... re,ultaler vil den h.ne inlere:-.'>c i
dyrkningen af kartoner til melfabnkation. Sorten er
både brokimmun og nematodresistent. mcn har kon
spirehvi!c og skal derfor opbevares ved forholdsvis lav
temperatur.

Procura har i gennemsnit af de 7 forsøg ligget på linje
med DianeIla i knoldudbYlIC. men i kraft af en lavere
stivclsesproccnt. 18.0 mod DianelIa.... 18.6. har den
givet et mindreudbyue af stivelse på 2.7 hkg pr. ha.
Dettc er en væ'ientlig dårligere placering end i 1979. da
den var med i forsøg for første gang her i landet og
opnåede Cl merudbytte på 53 hkg knolde og 8.7 hkg
stivelse i forhold til DiancJl~1.

De IO sorter har i 1979-80 værel sammcnlignct i ialt 16
forsøg. DianelIa har her gi\et el udbytte på 386 hkg
knolde og 71,4 hkg 'ilivc!se med en "ti\elsesprocem på
18.5. Procura har som folge af den gode placering i
1979 givet et merudbyltc på 29 hkg knolde og 3.8 hkg
stivelse. Stivelsesprocenlen var lidt lavere. nemlig 18.1
mod DianelIas 18.5.
Procura er t:1I ~ildig hollandsk sort, der er brokimmlIn
og resistenl mod kanoffelnemalod.

Tyh'3 . der lidIigere har været sammenlignet med
DianelJa i et Slort antal forsog. har \ æret med igen i
1980 i 7 forsøg. Hen har sortcn givet 8 hkg knolde og
3,2 hkg slivelse mindre end DianeIla. Sllvelse:.procen
tcn for Tylva var 18.2 mod DianeIlas 18.6.
lait har dc to ~orler været ~ammelllignet J 138 forsøg i
årene 1964-80. DianelIas ud hytte har her \'æret 346
hkg knoldc og 64.1 hkg stivclse med en stivt:!st::>procent
på 18.5. I forhold hcnil har Tylva ydet et merudbytlc
1':1 13 hkg knolde og 3.6 hkg stivelsc. Stivcl-;c:-.procen
ten var 18.9 mod Dtanellas 18.5. altså 0.4 pct. hojere i
modsælning til for!>øgene i 1980. da drn var OA pet.
lavcre.

Kaptah. I :,crien med de 6 for~øg. hvor Kapwh indgår.
har DianelIa givel et udbytte på 370 hkg kIloide og 67.9
hkg stivelsc med en stivclsesprocenl på 18.4. I knold
udbytte har Kaplah værct på linje mcd Dianeila. men
Mlm følge af en noget lavere stlvclse:-.procent. nemlig
17.1 mod DianeJla:-. 1804. ligger Kaptuh med et mlll
dreudbync på 4.7 hkg stivelse.
I årene 1962-80 har de to sortcr været -;ammenlignel l

97 forsøg. Dianclla har her ydcl 338 hkg knolde og
58.8 hkg :-.tiwbe med en slivelsesprocent på 17.4.
Kaptah ligger i delle relativt stnrc forsøgsmateriale
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med et merudbytte på 28 hkg knolde og 4.3 hkg
stivelse. Kaptah~ ~ti\'e1sesproeent er en anebe lavere
elld DianelIas. nemlig 17.2 mod 17.4.

Dan\'3 (Vandel YN 15) har været med i samme serie
salli Kaptah og Dianelb i a1le 6 forsøg. Her har Ounva
givel et merudbytte på 16 hkg knolde og 5.3 hkg
slivel ..e. Sli\'e!sesprocenlcn for Danva var 19.0 mod
18,4 for DianelIa.
laIt har de to soner værel ..ammcnlignet i 34 forsøg i
1977-80. I disse forsøg hM Oianclla givet et udbytte på
412 hkg knolde og 75.0 hkg stivelsc. De lo sorter har
været meget jævnbyrdige. idd Danva har givct 4 hkg
knolde mindre end DianelIa. men som følge af en lidt
højere slivelsesproccm. 18.7 mod DianelIas 18.2. et
merudbytte på 1.2 hkg slivelse ved dettc relativl huje
udbyttcnivcall.

S;lturna har været med som 4. sort j 4 af de 6 forsøg
med DianetIa. Kaptah og Danva. I disse 4 forsøg har
Dialle1la som målcsort givet cl udbylte på 398 hkg
knolde ug 72.2 hkg stivelse. Ret ovcrra~kende har
SalUrna i disse forsug nll::-.len kUllnet stå mål med
Dianclla. Idet de IO sorter praktisk taget er på linje i
knoldudbyue. men som falge af en lidt lavere !oltivelses
procenl for Saturna. 17.8 mod DianelIas 18.1. ligger
Salllrna~ stivclsesudbytlr.: 1.4 hkg lavere end DiancIlas.
I bl.a. svenske forsag er der ViCM:nllig større udbytte
for~kcl pil de Io ltorter I Dianrllas favør.

Vandel ØF 3 har I de resterende 2 forsøg i dennc seric
va::rct med som 4. sort. Her har nummersoncn fra
Vandcl været Dianellu rel overlegen i udbytte. men dog
vcd Cl relativt lavl lldbyttcllivcau. 1 di~st:: 2 jem,elg har
Lklnella gi\tt et udbytte pli 314 hkg knolde og 59.4
hkg 'ilivclsc med en stivcl'ic~procent på 18.9. I forhold
hcrtll har Vandel-sorten givet 36 hkg knolde mere. og
~t)11l følge af en relaliv høj stivelsesprocent. 20,4. har
merudbYllet i stivelse udgjort 12.0 hkg.
Vandel ØF 3 Cl' brokimmun . nematodresistent. resi
stent mod kanofTetskimmcl og lidi tidligere end Dia
nella.

Frila. i Fæileslandbororeniflgt:1l ror S)'d~lesvig t:r der
gennemført I forsøg. nr. 43024. hvor Frila og Kaptah
er sammenlignet mcd Dianclla, som her har givel så
stort et udbyttc som 466 hkg knolde og 82.0 hkg
stivelse med en stlvclsesprocent på 17.6. I sammen Iig
nlllg hermed har Kaptah med den sammc stlvclscspro·
cent. Illen el mindreudbyIle på 30 hkg knolde. givet 3,5
hkg stivelse mindre. Disse lal er indregnet i de 97
forsøg. hvor Dianclla og Kaptah er sammenligne!.
Frila falder ved dette høje udbytleniveau heil igennem.
idet dcn giver 84 hkg knolde og 18,2 hkg ~tivelse

mindre end Dianeila. Dc IO sorter har i 1975·80 været
sammenlignet i 42 forsøg. Her har Dianclla givet et
udbYllc på 347 hkg knolde og 60.6 hkg stivelse med en
!.ti ....d~eltprocent på 17.5. Hero....erfor ligger Frila med et
mindrclldbYlle på 42 hkg knolde og 9.9 hkg 'ilivelsc.
Frilas stivclsesproccnt har i disse 42 forsøg liggcI på
16.6 mod DianelIas 17.5.



Tabel 2. OI'L'nigl ow!r forsøg med korlof/d.wrfer
(KartoOdmebfabrikkcrne og de lunJokOllollll',kc
forcningcr)

l label 2 er der givet en oversigt over forsøgene med
aktuelle fahrjk~soncrgennemfort under kartollt.-Imd ..
fabrikkerne og de landøkonomiske foreningcr i årene
1962·80. Oe enkelte sorter:-. udbyttl' af ~tivclsc er angi
vel med forhold:-.tal i forhold lil målesorten. og slj\el
sesprocclllcrnc er angivcI som + eller -. ligciede:-. i
forhold 111 lllålesonen.
l lidi igere lxl't.:tnillger er givet CIl kort karaklerislik af
de enkeltL: :-.orlcr'i egenskaber og tidlighed m.v. Del
skal derfor her kun nævnes. at sorterne AlIlia, "ri la.
Danv:! (Vandel YN 15), Vandel YN 6. I}rocufll. Sa
turna og Vandel ØF J er nematodresislente. De fleste
ar di~se :-.orlcr cr dcsll<icll væsentligt mere modst'-lIld:-.
dygtige mud kartorrelskimmel end Dianelia.

ForholdSlll1
Antal for udbytl~

forsøg af sti~el~

Tabel 3. .l1udl/illg~(id\plmkrcr for fabrik\karlOfler
(191)

.D

71.1
6..1

66.8
2.3
4.3
1.9

76.9
1.5
3.9
4.4

8.2

58,8
1.7

72.2
1,4

398
2

39

384
12

331
12

371
9

23
11

8

401
4
6

16

18.0
18.2
18.1
18.0

18.5
I J..j

19.1
19.3
Is.;
18.8

19.0

18.1

17.8
16.7

18.1
17.8

36
.J6
36
36

37
37

37

36
.17
37
36

.16
37

37

37
37

Udb. og merudb
1000 pI. pet. hk&. pr. ha
pr. ha ll!I\"else knolde stivelse

:\'edl'isner
ca. 2/9

Dianell<.L
Knptah
Dnnvn
(Vandel YN 15)

4 fO'wg /980
Son1l01 a/groniflR

DInnelIa
Sa!Urna .

5 fo'Sog 1980
Normal ajgrol/ing

DianelIa
Kaplah
Dam'a
(Vandel YN 15)

6 forscg
1980

Sedl'i.mel
ca. 1/9

DianeIla
Vandel YN 6
Procura.
Tylva

Normal a/groning

DianeHa
Vandel YN 6
Procura.
Tylv<.L

2.0
0.9

U.2
U.4
0.1

0.5
0.0
0.3
0.3

pcl. stivelse
forskel fra
m41eson

91
8-1

100
107
106
10-1

102
111
109
98

83
-12

3-1
2-1
16
4

97
138
78

, i
forsøg

1%2 80
1%-1--80
1970-79

1472· 79
1975-80

1977-80
1978-80
1979 80

1980

DianclJa
(målesol'll
Kaplah
Tylva
AIl1Ja

I'osmo
(Vandel Pli 2)
Frila
Dan",..
(Vandel YN 15)
Vandel YN 6
Procllra
S:llurm\

Modningstidspunkter for fabrikskar
tofler.
Ar dc foralllla:Vl1lC ]J forsøg i de IO ~krit:r er 11
genJ1emf~,rl ..nln dobbeltforsøg med 2 modningstids
punklL:r. Den elle halvdel af for~"genc er nedsprojtcl
forholdsvis tidligt l va:k .. tperioden, medens den anden
halvdel er modnd på nomwl måde.
Formålet har ~om i de foregående år været al under
søge. om man med fordel kunne 11O:-.te de forhold~vis

tidlige fabriks~ortcr 110gie uger fN DiancHa. Hened
skulle dct væn.' muligt at påbegynde melfabnkatiollen
lilsvarende tidligere. Man har desudt:n U!l"kcl al
afprøve dc :-.ildigere ::>orter for at fastslå di":-e ..urters
udbyllL:lliveHIl i første uge af seplemoer.
Gellllcn1!'nilsreslllt.1terne for årels forsøg fremgår af
tabel 3. der og:.å viser re:.ultalernc for tIdligere gell
ncmfort(, for~øg llJed 2 modningslidspullkter for alle i
de tabel I rH\:vnte :-.orh,:r med undtagelse af Saturna og
Valldd-:-.orlcn ØFJ, der er med i for ..øgene for forste
gang i 1980 saml Tylva. der ikke tidligere er "ammel1
lignel med DianelIa vcd tidlig ncdvisning.

Sedl'isl/el
ca. 2/9

DialleIla
Salllrna .

I/orsog 1980
Normal aJgrol1illg

Dianelia
Vandel ØF 3

Sedvisner
5/9
Dianeila
Vandel ØF J .

/8 forsøg /978-80
Normal a/grof/il/g

DianelIn
V"lldel YN 6

.Ved\'i.mcl ca. 5/9

DianelIa
Vandel YN 6

.16
36

38
40

.17
40

35
37

.16
37

17.5
18.0

20.3
21.9

18.8
21.2

18.8
18.8

18.0
17.9

329
15

330
27

338
53

405
28

365
40

57.6
4..1

66,9
11.2

76.0
5.4

65.8
6.7
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I "'enell ml'd de 6 for'\,'g. h\'or Diandia. Vandel y:,\ 6.
Pr(~:ura og I yha Illdg!lr. har DianelIa \ed normal
afgronillg gi\et et udb)lle p!l 401 hkg knolde ug 76.'}
hkg ..ti"cl'lC mecl cn '\Il\cbe,;procent på ItU. I forhold
henil har Vandel YN 6 ~l"ct -t hkg "noide og 1.5 h"g
"ll\c1se merc. Su\(·I",...proccnh:n for Vi.lndd y 6 ~ar

IQ.3
Procura har lUc' hel! "unnel folge med. Idel '-(}rlcn har
gl\l·t 6 h"g J..lH\ll1t': ol! .~.Q h"g stl~el'o,(" mllldrl'. og
"11~d~lIldholdether ~ar 18.5 pct.
Tyha har heller lUe helt "unnet stå mål med Dlanclla
I diSse fOfM)g. Idel '-<Jrlen har gnel 16 hkg knolde og 4.4
hkg sll\c1se nundre end DIanelIa. StiH~I:o.e..procentclI
for I yha \ar l dls.,c for!>Og 18.8.
Ved ned~lsllillg oml..nng I september har DI<lIH::lla...
udby Ile ligget på 371 hkg knolde og 66.8 hkg .,tl\'el">C.
Det VII.,igc. at udb) tlet hJ.r ""eret 30 hkg knolde og ca
IO hli.g Sll~clsc mllldre end ~ed nonnal modmng
5(n e1sesprocelllen for Dlanclla \'ar 18.0 ~ ed dc'1l tidhge
nedw~nlllg mod J9.1 \ed normal modnlllg.
Dc tre prmcde ...orkr har aJle gl\et mcrudbYllcr I
forhold lil DIalleIla på trods af. at de aUc tre kan
betegne" ~m ..ildige ...uner. Vandel YN 6 har gl"e! C}

Udb. og mcrudb
1000 pl. pet. hkg. pr. ha
pr. ha sli~'e1se knolde 1>lI~dsc

6 forsøg
1980

IJ lormg 1979-80
NormalaJgmlllll.r:

DIanelia
Procura

.\ed\·i51lel
CCl. 5; '9

DIandia
Procuri.l ..

1610rs08 1978-80
\"ofmal ufc:roning

Dlandli.l
Kaptah

.\l'd\·isnel
ca. 5/9
DianelIa
Kapti.lh

27 lorsøg 1977-80
,\ormalo/grof/lIlg

DlallClla
Danva
(Vi.llldd y~ 15)

Aedvisllet
ca. 5/9.
DianeIla
Danva
(Vandel YN 15)

36
36

.16

.17

)6
J7

.16
)7

36

.17

35

36

18.9
18.6

17.9
17.9

18.4
17.~

17.5
17.0

18.4

18.9

17.8

18.0

407
17

364
54

407
II

357
5

415

II

365

17

77.\
2.0

65.2
9.6

75.0
6.0

62.7
1.4

76.3

0.1

64.8

4.0

hkg knolde og 2.3 hkg stndse mere. Procufil 23 hkg
knolde og ~.3 h"g stlvelse mere end Dlanel!a, mcns
Tylva ligger med et merudbyttc på II hkg I..nolde og
1.9 hkg stlvcl~.

Det gælder også her. al Mivelsesprocenlcrne ligger
la"ere \e<1 Ild hg ned\'lsmng end ved normal modmng,
her fra O'" 111 1.1 pet
I ..enen med de 5 forsog 1980. der omfatter Dlanclla.
Kaplah og Dam,a (Vandel Yl\ 15). ligger DIanelIa "ed
normal afgronlllg med el udbytte på 384 hl..g knolde og
71.1 hkg sli\c1sc. SII\e!\C<,procemen \'ar for DIanelIa i
dl\.'le fOrM>g 18.5. Heroverfor har Kaptah gi\et 12 hkg
knolde og 6.3 hJ..g sll\else mindre, og stl\c1~procen

ten Ilgger 1.1 pc!. la"erc. nemlig 17.4 mod DiancIlas
18.5.
Dan"a (Vandel Y:,\ 15) har glvct 8 hkg knolde mere og
som falge af en noget hOJere stl\e1sesproccnt. 19.0 mod
DIanelIas 18.5. har den gi"el el merudbytte på 3.3 hkg
..tl~ebe.
Vt::d ned\l~l1l1lg omknng 2. seplember ligger DIanelIas
knoldudbyIIe 53 hkg la\ere end ved normal modning.
ncmiJg på 331 hkg knolde. Og med en sl1\cbesproccnt
plll7.8 mod 18.5 ved normal modning har stl"e1sesud
byllet i disse forsog været 58,8 hkg pr. ha.
Kaptah har her gl"et 12 hkg knolde merc. men M>m
folgc af en la"crc ..(i~e1sesprocent. 16.7. har den givel
I.7 hkg stivelse mllldrc.
Dall~a (Vandel YN 15) har her placeret .,Ig væsentligt
tx.-drc, idel den med et merudbytte på .1Q hkg knolde og
en stl\iclSCSprOCCnl på 18.1 har den \ed den Ildlige
nedvislllllg givct 8,2 hkg stivelse mere end DianeIla.
Saturna har :0.0111 4. sort Illdgåcl i denne serie i 4 forsøg.
Som nævnl foran har den ved normal argronlllg ligget
ret tæt på Dianeila i udbytte, både af knolde og
slivd:o.e. Med en stivelsesprocellI på 17.8 mod Dianel·
la., 18.1 ligger Saturna med et mindre stivelses.udbyue
p. lA hkg i s.ammenligning med DianeIlas 72.2 hkg.
Ved nedvlslllng omknng. den 2. september har Dianel
la!l udb}lte ligget 69 hkg knolde og 14.6 hkg .,tivel!oe
Ia"crc end \cd normal afgroning. Idel Dtanella~ gen
nemsnIlltge knoldudbYIIe er 329 hkg og med et stlvel
se5l1ldhold på 17.5 pct., er udbyuet af~li\'else57,6 hkg.
l forhold hertil har Salurna givct et merudbytle på 15
hkg knolde og 4.3 hkg Stivelse. Saturnas "livel't:sind
hold er \ed den tidlige nedvisning i disse 4 for'mg fuldt
på hojde med ';tl\c1~procenten ved normal afgroning.
Vandel ØF J hur l denne ~rie indgået som 4. sort I et
enkelt forsøg og har her gi~el store merudb}tler såvel I
"noide som stlvelse \cd både nonnal afgronlllg og \ed
tidlig ned\l~lllng. Da del kun er el enkelt forsøg. skal
del lUe kommelltere'\ nærmere. men del skal dog
bemærk~. al IdelIc dobbeltforsog har Vandel ØF 3
haft ..æsenlhg hOJcre sll\c1scsprocem end Dianclla.

Vandel YN 6 har I 1918-80 værel sammenlignet med
DIaneIla I 18 fors.og ved 2 modning\tidspunktcr. I
genncm ..nlt afdl ..:.e 18 forsog har Dianellu \00 normal
afgronmg. gl\Cl el ud b) tte på 405 hkg "noide og 76.0
hkg Stl ... e1sc. I forhold herIII har Vandel YN 6 !PVCI el
merudb)Ile på 28 hkg knolde og 5A hkg stl~else_ Den
gcnnem...nitilge slI'oelscsprocent har i di\....e 18 forsog
\;crCI en,; ftlr de h' sorter. nemlig 18.8.
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Ved lH..dvl~nlng i før~te uge af ~cptt'mber har DianeJla
givel 365 hl..g knolde og 65.8 hkg ~Iive]<.,e. DCI er en
Iledgang p;1 40 hkg knolde og 10.2 hkg stive1st' i
sammcnligning med normal afgrolllng. HCf(H'erfur har
Vandel YN 6 givel Cl rnerudhYIll.' pil ~O hkg knolde
cHer ~arnllli" knoldudbyIIe ..om DianclJa vcd normal
afgrorllng. Med en <,[ivcl'ie"pro('enl pa 17.9 mod IS,8
ved normal afgroning har merudbyttet for Vandelsor
len værel 6.7 hkg stivelse.

Procura . der var med i forsøgenc for forste gang i
1979. har nu værel sammenlignel med Diallella i IJ
forsC'g 1979-80 ved 2 modning~lid:.,rllnklcr. DiancHa
har i gennemsnil af disse 13 forsøg vcd normal afgro
ning givel Cl udbytie pt\. 407 hkg knolde. og med en
stiveisesprocent på 18,9 har sti\'ebesudbyItCI været
77,1 hkg. Procura har i sammenligning hermed givet el
merudbYllc på 17 hkg knolde og 2.Q hkg ~Iivelse med
en lidi l<lvere stIvelsesprocent. nemlig 18.0.
Ved nech'i ...ning i for"'le uge ahcptcmber hilr udbyIlet
for DianelJa været 364 hkg knolde og 65.2 hkg stivelse.
Heroverfor har Procura givet et lllerudbytte på 54 hkg
knolde og 9,6 hkg stivebe. Slivel~c'iproct.:nlcrncvar ens
for de IO sorler, nemlig 17.9.

Kaptah . der har værel sammenlignet mcd DianeJla 1 el
stort antal for.-og ~iden 1962, kom for forste gang med i
forsogt::lle med 2 modningslidspllnkler i 1978. I de tre
forlobne ~r 1978·80 foreligger der r~uhater af 16
forsog, hvor Kaptah er sammenligne! lTIed DianelJa
vcd llormnl nfgroning og ved tidlig ncdvisning.
I disse forsøg har Diunclla ved normal afgroning givet
407 hkg klloldc og 75,0 hkg stivelsc. I si.lllll1lcnligning
hermed har Kaptah givet et mindre knoldudhytle på I I
hkg. og med ell lidt lavere slivelse~procctll. 17,5 mod
DianelIns 18.4. har dt:n givet el mindre stivelsesudbYlIe
på 6.0 hkg.
Ved nedvisning I forsle uge af septcmber I..larer Kaptah
sig lidI bedre overfor DianelIa men ved ct lavere
udbylteniveau. lIt:mlig 357 hkg knolde. 1I11~å 50 hkg
knolde mindre end ved normal afgroning. og 62.7 hkg
slivelst:: mod 75,0. Kaptah har i sammenligning her·
med givet ct mcrudbyt!c på 5 hkg knolde. Illt:rl ~orn

følgc af cn lidt lavere stivelsesprocetlt. [7,0 mod Dia
nellas 17.5, hu den givet t::t rnindrcudhyltc af stivelsc
på 1.4 hkg.

DallVlt (Vandel YN 15) er for~. ~r med l forsogene. og
der foreligger nu re'iUllatcr af27 forsag. Il'ar Dallva t:r
sammt::lltigncl med DianeJJa ved 2 l1lodlllng:-.tid~punk

ter.
Ved normnl afgroning har DianeJla givct et udbYllC på
415 hkg knolde og 76.3 hkg stivebe. Med I I hkg knolde
mindre. men en lidi hujere stivelsesproc.:etlt. 18.9 mod
Diancilas 18.4. ligger Danva på h\ljde med Dianclla i
stivelsesudbytic.
Ved ntdvi~llil1g i forsle uge af scplcmber har Danva
ved et noget lavere lldb)'tleniveau givel 17 hkg knolde
og 4.0 hkg slivc!se mere end DiandIa. Slivcbesproecn·
terne var i disse forsøg 17,8 for Dianclla og 18.0 for
Danva.

Som i tidligere år har del \1t:rel forbundel med lid·
byttcWb al nt'dvisne fabrik ...kartoOcr I forste uge af
~eptemOcrmed del formål nt p~bcgynde meJfaorikalio
nen lilsvarende tidligere. I label 4 er vist cn over... igl
over de tab. dt:r gt:I1IlCtll de hidtil gennemførte forsøg
er regi .. lrcrel for de cnkelte sorter \'ed nedvisning i
f"r~lc uge "f september i sal1llllerdigning med DianelJa
\cd norn131 afgroning.

Tabel 4. Ol'('rsigr Ol'{'r fob \wl lidlif!, If('l!l'i.millg af
ifld/lsrrikanojla i fi)r!lo/d ril Dial/el/a I'nl
normal (Jfgronil/g.

hkg slivelsc
pr. ha

1J ror~og 1979-80 Dianeila 1l.9
I'rocura 2,J

16 fOP.,'g 1978·80 DianeIla 12.3
Kaplah 13.7

18 fllfMlg 1978-80 Dianclla 10,2
Vandel YN 6 3.5

18 forsøg 1978-79 Diaru~lJa 9.9
Amia 5.6

J6 for..og 1974-79 DianeJla IH
I'OSl110 ........ , 1l.0

27 for!'og 1977·80 DianeJla lU
Danv:!
(Vandel YN 15) . 7.5

30 forsøg 1975-78 Dlanclla 13.9
Fri1a . . . . . . , . . 18.4

6 forsog 1980 DianeJla 10.1
Tyha . . . . . . . . . . 8.2

4 for,;,'g 1980 DianelIa 14.6
Saturna. 10.3

Det frerng:"ir af labellen, nt talxnt' for måle~ont'1I

Diallt::lb i dt' for..kt'J1igt:: ~erit'f Jigger lllellt'm ca. IO ng
14 hkg .. livcbe ....ed den lidlige nedvi~ning. Ligelede~

fremgår del. al Procum og Vandel YN 6 har klarct ~ig

bed~l ved nedVisningen ll1t~d Cl lab på henholdsvis 2.3
og 3.5 hkg stn'e1se i sammenligning mcd DianelJa ved
110fllUlI afgroning.
Talx'ne rå 5.6 hkg slivcl'ie for Amla ug 7,5 hkg for
Dall\a (Vandel YN 15) ligger Sikkert på grænsen af.
Inad dt::! I..an ht.'la1e sig al bille for al kunIle le\ere
karlOtkrnc direkle fra marken p;'l et tidligl IIdSPllllkl.
Men dt'l Cl' lCIvrigt megel qll1~kellgl at bercgne, da der
Illdgi'ir b1l.dt· arbe.jd<,m,e<;,~ige og drift~ø"onomi"kc fa"
lon'r i ~agel1.
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Spisekartofler.
I Nordsjællands Landboforemng er der gcnncmfurl l
forsøg med tidlige kartoffelsorter ved IO 0plagnmgsli
der. nr. 76041. Desuden er der gennemført 1 fors'lg nr.
76042. hvor en ny !>(lr!. Miranda er sammenlignet med
Hansa.
I Hjørring ArniS landokonomiske Selskab er der gen
nemført I forsøg med tidlige sorter ,ed to optagning.. t1

der. nr. 75) SS.
IOdsherreds Landboforening (Lammeljorden og Ja\c
arealer) er der gennemført l farseg med Ildligt: og
middeltidhge Spl~rter. OL 32186. h\or der er an
vendt store og SOl læggekartofler og optagnmg ved
modenhed.
I de to forsøg med tidlige sorter er Primula m~Ue.orl.

og i del ene forsøg med tldlige og middeltIdhge sorter
er Bintje målesort. I 2 af forsagene er forelaget prc,<c
kognmger p Statens Fo~)gsstatlon i TylsIrup efter
sidste optagning. Der er givet karakter for udkognmg.
smag og morkfar\ mllg efter følgende skala: Udkog
nmg 1·10 med 10 = helt udkogt. smag I-IO med 10 =
bedst og morkrarvmng efter Dansk Gæring~indu~tns

..kalaer. ingen nlørHarvning = l, helt sort = 10.
Tabel 5 viser resultatcrne af forsøgene. der som følge af
de lidt forskellige planer er sat op enkelt\is. Foruden
udbytte og merudbytte er for de enkelte sorter an fon
karaktererne for pmvekogmngeme.
Alle de i årets for~øg anførte sorter indgil.. ogs!! I

forsøgene i 1979 med undtagelse af Nicola og Miranda.
og der blev givet en kort omtale af hver enkclt ~rt.

Dette skat derfor ikke gentages i denne beretning.
Dcrimod er der i nederste halvdel af tabel 5 anført de
~ortcr. der i mindst 3 fm~øg har været sammenlignet
med henholdsvis Primula og Bintje. hvor der ~all1tidig

foreligger n~:-.ultat af provekogninger.

Tubel5. Sorlsjorsog med spisekartofler

Udb og merudb. Ved 2. optagning. kar. for
hkg knolde pr. ha kogning smag mørkfar...e

Forsøg lir. 76041
Opl;lgningsd:uo '17 21/7

Primula 109 395 0.0 6 2.2
Minea 18 ~7 0.0 5 3.0
Jaerla .. 33 82 0.0 6 2.8
Hela 19 J 0.0 6 lA
Rc\ehno . ~I 22 0.0 6 2.9
L Ister Sceptcr 70 31 0.0 6 2.5
Marion. 69 85 0.0 7 2.9
Rm,\a .. .. I~ 36 0.0 7 2,g

Forsøg lir. 75155
Oplag.ningsdalo Hib J/i

Pnmula 281 396
MlIlea ... 52 58
Ilela 3~ 30
Re'vdino . 36 15

Istcr Sceptre 58 51
Marion 9~ 94
Ostara . 32 I~

174

~ggekanofler

hkg pr ha lagt Udbyue og
I 2 nlerudbyne Kar. for;

JO. ". knolde knolde nlurk·
45 mm 60 mm I 2 kosn. smag farvn

Forsug lir. 32/86

Bintje 29 59 389 392 0.7 8 2,2
Sieglindc 29 56 101 84 0.0 7 3.0
Ros\a 21 ~2 194 "124 0.0 8 2,4
Marion. 28 55 124 90 0.0 7 2,6
Bcrolina 26 52 "63 48 0,0 6 2.7
Nicola .. 27 55 21 "62 0.0 6 2,4
Asparges 18 39 197 "170 0,0 7 2,6
Rc\'elino 24 48 45 16 0.0 5 2,5

Udbyt~ og
merudbytte hkg
knolde pr. ha

Forscg nr. 76041
Hansa 559
Miranda 173

Udb 08 merudb.
hkg knolde pr. ha
I. opla. 2. opta.

8·14 Ved 2. oplagning kar. for;
tidlig dage kog. mørk-

""H'" ning smag farvn.

5/ors08 /979../10
Primula 154 275 O 7.1 2.9
Minea 19 39 O 56 3.5

4 jor.wlg 1978-80

Primula 171 313 O 7.0 2,8
Hela 2 5 O 6,) 2,6

4/orsog /979../10
Primula 123 248 O 7.3 2.9
Jaerla 7 9 O 6.3 3.5

4/orsog /979../10
Primula 171 313 O 7.0 2.8
Marion 56 69 O 6,9 3,0

J /orsog /979 O

Pnmula 167 277 O .0 2.9
<htara II 33 O 5.0 3.1

5/or...,g /979../10
Primula 154 277 O 7.3 2.9
Revclino . I 8 O 5.8 3,1

5/orsog /979../10
Pnmula 154 277 O 7.3 2.9
L'lster Sceptre 5 17 O 7.0 2.6

5/ors08 /979../10 \C'd mo-
Optagnmg denh~

Bintje 418 O 8
Bcrolina 43 O 6



Det fremgår af tabellen. at Primula <;om mllleson for
de tidlige soner i gellnem~nit af Oere forsøg gcnnemg,l
ende hal' niel hcdn: karakterer ved pnwckogningerne
end de pnwcdc soner, hvad angul' ~trlag og morkfarv
rlillg~lcndclls. EnkeJre er dog tæl p:'L men disse lal
ligger i ('I omdele. hvor der klin er meget :-.må, men dog
påvi ...c1igc for...kclle fm den lave:-.lc lil den højeste afde
givne karakterer. I intet tilfælde er der forekommet
udkognlllg i (k foretagne pro\ekognirlger.
Udbyltcmæ... ::>igt er flere af 'ionerne ja:vnbyrdige llled
Primula. og enl..cltc ligger noget Over. bl.a ....urten
Ostara. der dog i de anføne 3 forsøg 1979-80 har fikt
en lidi dIirligl~re smagskarakter end Primula.
Minea "ynles ikke helt al kunnc nå op pll Primulas
udbyttellivcall. ligesom dd også kniber llled spisekvali
teten, hvilkel dog er en gammel erfaring fra praksis.
Marion har i de tidligere fon.og langtffil kunnet m~le

:-.ig med Primula. men der har i Oere år været pro
blemer med ~pirecvnen eJler splreyilligheden i lægge
kJrtoflerne af dennc '>on. Desværre har det endnu ikke
værd lTIuligl at finde frem til lIr~agel1. J ::>pisckvalitet
sync~ Marion al være på højde med Primub.
J forsog 111'. 321 ~6. hvor Bintje er målesorI. og hvor der
er allvcmll små og slore læggekartofler. er m:'ilesonen
heil suvcræn overfor de øvrige ~orter. For Bintjes
vedkollll1lelllh: er der ikke sket nogen udhYllcforogelse
ved anvcndcJ..e af store læggel..artot1cr i ~aml1lenlig

Iling med små. Delle er derimod tilrældet med alle de
øvrige "oner illed undtagelse af 'tonen Nil:ola. der er
rel II~ her i landet og kun har ',..:rcl med j delle ene
for~"g I 1980,
Nkola er en 111ldddlidlig ly.. k. broklllllnurJ ng IIcmalo
drc:-.i:-'lcnt 'inr[.
J for,>~'g nr. 76042. hvor Miranda er \ammenlignet
med Han:-.a. har Harl\a givel Cl mcgCI :-.101'1 udbytte. og
MIranda 1~t1dt:r heil igennem. lllen den:-. udbylte nær
mer ... ig dog 400 hkg knolde pLlw.
Miranda Cl' cn middeltidlig t~\k "'(lr! ....om er brokim
mUll og 11el1latodre... IStenl.

Gødningsforsøg.

Kvælstof til fabrikskartofler.
1 Hedeboel'ne:-. <;amvirkende landøkonomiske fore
ninger cl' der genncmført I forsøg, nr. 66177. hvor der
er tilfar! "'Iigcnde mængder kvæl"tof III fabnbbrlof
ler. Ocr er anvendt O. 80. 120. 160 (lg 200 kg ~ i
kalkall1111011salpetcr pr. ha. RC~lIlt:tlet af delle forsag
er anført I tabel 6. der og~å \i<;cr gcnncmsnitsresulta
terne af lidi igere genncmforle forsøg efter samme plan.
4 iall. Endvidere er anren resultalel af 33 forsøg
gel1llcmfmt i ~relle 1973-80. hvor der er allVelldl O. 80.
120 og 160 kg N i kalkanulJollsalpdt:r pr. ha.
Det vil bcmærkes. al udbyltcllivcillld i del enligc
forsag I 1980 har \a~rel meget lavt. og mcrlldbYllcrne
for de tdførlt: I..'a:hlOfmængdcr er forholdsvis små.
Delle ...J...ylde... ~ikkerl ud\a~kning af kvælslof t den
nedbm'irigc ~olllmer. Det forrykker dog ikke linjen i de
tidligere gCllllcmforte forsøg efler dellllc plan :-.ærligt
meget.

Tabe/6. SrigNIde mængder kl'æ/uo/riljabrikskarrojler

UdbyIIe og merudbync
pct. hkg pr. ha

st1\'clsc knolde SI h'else

/980
For~·"gSllr. 66/77

Grundgødct 19.6 149 29.2
80 l'\ ika... 18.6 4.1 6.6

120 " I kaos 18.7 40 6.2
160Nlka:. 19.4 50 9.5
200 N i ka:-. 19,2 62 lU

4/0rsf>g /978-80

Grundgødet 17.7 226 39.9
80Nlkas 16,8 69 9,7

120:"ll i la:-. 16,8 85 12.5
160 N ika:'> 16.9 99 15.0
200 N j kas 17.0 107 16.7

33/or.\øg 1973-80

Grundgildel 17,9 ll8 39.2
80 N ikas J7.8 62 10.7

120 N i ka~ 17.6 78 13.2
160Nika:-. ........ 17.6 88 14.8

Eftergødskning med kvælstof til
fabrikskartofler.
I 1980 er der laget en 11)' opgave op, hvor der er
cftergødct med kvæhlof lil fahrikskanoOer efter føl·
gende plan:

a. 120 kg N i kalkammonsalpcler før lægning.
b. 80 I..g N i kalkammonsalpcler for lægning -r- 40 kg

N i kalkammonsalpcler ca. 16/6.
c. 160 kg N I kalkJmmonsalpeter for lægning.
d. 120 kg N I kalkammollsalpeter for lægning + 40 kg

N I kalkammollsalpeter ca. 16/6.

!all er dcr gennemført 4 forsøg. og gerll1cll1snilsresulla
terne Cl' :'t nført i label 7. og elll..dtre:-.uhalerne er anf,·m
i tabel Iq2 i wbelbilagel.

Tabt'! 7. /:.jll'rgods/...lliflg med /... \'(I.:J.\·fofaj[ahrik..\/...arlOf
ler (/92)

1000 pi pet. hkg pr. hp
.; forsøg 1980 pr. ha sIlIleIse knolde S(l~dse

120 N i ka~ før lægning. 3~ 19.1 370 70.5
80 N i ka~ fllr lægning

40 N i ka" ca. 16/6 )7 19, l 2 0,1
160 j\,' i kas før lægning. .17 19,0 l 0,5
120 N I las for lægning
, 40:-": I kas ca. 16/6 37 19,2 19 4.1

Del fremgår af labellen, at de 120 kg N lilført fur
lægningen har givet et acceptabt:ll udbytte p~ 370 hkg
knolde og 70.5 hkg ~li\'e1sc. Der er intet merudbylte
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Blade af karlofTd. Til
venstre: ubl:handkl
Dcn !)"sel.d bclqnmg
af kanoffelsklmmel ses
tydeligt pi grænsen
mellem det fnske
grønne og del brune,
døde bladnl;.''' Til hOJre
er angrebet standset
med 10 spll'Jtnmger
med R.domil 25 WP

opnået \ed at dele de 120 kg :\ med 80 kg for
lægningen og 40 kg midt i juni. Der er heller Illlet
merudbytte opnået "Lod at foroge kvælslofmængden III
160 kg N for Jægnlllgcn. Derimod er der opn&cl cl
merudbytte på 19 hkg knolde og -t. I hkg stl\lclse ved al
dele de 160 kg N med 120 kg for lægningen og 40 kg
midI I Juni.
Del konstaterede merudbytte for en deling af den
forholdsvis store kvæl510fmængde skal ses i sammen
hæng med den relativt SlOre udvaskning. der navn hg
på de grovsandede jorder har fundet sted i [980.

Set over en længere frække sker sådan en udvaskning
i stærkere eller svagere grad gennemsnitligt hvert J.
eller 4. lir. I sådanne lir er der ofte brug for en
eflcrgødskning. navnlig på de grovsandede jorder og
specielt i de sildIge sorter til fabriksbrug. Hvornår og
h\'o(\ idt der bor cOergooes. kan kun regnmåleren
argore. og derfor bor der føres nedborsregnskab i al
rationel kartoITeldyrkning.
I 1980 kunne en dan eftergooskning med fordel være
gcnnemrorll adskilligt nere tilfælde og på et væsentligt
tidligere tidspunkt. end tilrældet har været.
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Eftergødskning af spisekartofler.
Landbrug....ccnlrcl i Herning har gennemfon J forseg.
nr. 66179. med cftcrgooskOlng af spIsekanoner. For·
søgsplancn har været: a. Grulldgodct. b. 60 kg I

kalkammon..... lpelcr d. 19. juni og c. 60 kg N i PK
14-4-17 d. 19. JUni.

SoI11 grundg'tdsknlllg er anvendt 20 Ions gylle. ISO kg
nydende <Illunonia". ~"arellde lil 120 kg N. og 800 kg
PK 0-7-18.
Tilførsel af 60 kg N l kalkamlllonsalpeler d. 19/6 har
oven i denne n:llllivl kraftige grul1dg~~h.kllillggivel cl
beskt."den! mcrudbYHc på 3 hkg knolde, hvilket ligger
indcllfor forsøg ..fcJlcnes rammer. De 60 kg N i NPK
14-4-17 ..amme daln har placeret :-.i& lidi tx.,,<lre med cl
merudbytte på 12 hkg knolde.

Andre forsøg.
Med dct formål at undcr~"ge. hVl)[ ..tor en betydning
slærk infektion af "i rus Vn i sorten Hansa har for
udbYIlet i sammenligning med praktisk lagct sundc
kartoner. er der gennemført 2 forsøg. Del ene forsøg.
nr. 76042, cr gennemført i ord..jællands landbofor
ening. og dct andet. nr. 62 091, cr gennemført i Slaugs
Herreds Landboforening.
I gennemsnit af dil:ise Io forsøg har liaIIlia med en
infektion på 3 pet. virus Yn. regi!ltrcrct V4..-d vin\craf·
prøvningen, givet et udbytte p:\ 457 hkg knolde, mens
et parti. der havde en infektion på ~2 pct.. ligeledes
regisIreret ved vinterafprøvnillgell. kUli gav 400 hkg
knoldc eller 57 hkg mindre.
I en udbyttebestemmeise gennemført af Odsherreds
Landboforening (Lamme/jordcn ug lave arealer) har
en infektion på 38 pet. ikke nedsal udbyttct.

Tubel8. Kulkning j(Jrud filr kur/oj1er

Kalk til fabrikskartofler.
I 1971 blev der i !l.amarbejdc med De danske Kartoffel
melsfabrikker planlagt en forsøgsscnc med lilfurscl af
kalk til fabrikskartofler. Forsogsplanen har været føl
gende: Ukalket. 2. 4 og 8 Ions kulsur kalk pr. ha.
Fonnålel har "æret al undersoge. om en hævning af
reaktionstallet har indflydelse på kartoflernes !ltivdscs
og tørstofindhold. Kalken udbringes lil en kornaf
grøde .. rct forud for dyrkning af kartofler.
l 1980 er der gennemført et enkelt forsog efter denne
plan. og resultatet er anført i label 8. der også omfatler
ialt 17 for...ug gCllllt:mført 1972·80.

Udbytle og merudbylle
pct. hkg pr. ha

Sli\'dsc knolde S1ivc!sc

I SamM' Landbo- og 1IU!~mandsfon::nillg er der gen
nemført 2 udbytlebestemmcl~r i tidlige kartoner. der
var dækkct med plast. Primula, der var m Icsort, gav
176 hkg knolde. Minea 116. Sirtcllla 131 og Oslam 209
hkg knolde pr. ha. Karakteren for smag og morkfarv
ningstendcns var bedst for Primula.
I begge udbyncbcstemmc1ser er del største udbytte
nået ved .anvendelse af almmdehg plast. Xiroplaslcn,
der )..oster 4-5 gange meget som almllldclig plast,
har ikkc kunnet indfri forvent11mgerne. men det kan
bcm;crk~. at Xiropla'<;len blev liggcnde i stonnvejret I

april.
Landbrugscentrct i Herning har gennemført en ud
bYllcbt.'~temmel~ med for!lhllig størrelse af læggekar
tofler og forskelligl plantelai i ll1arkCl1.
Ved 40.<xXJ pianler af små læggekartofler, 3.1-35 mm,
er dcr i sorten Hansa opnåct 4~8 hkg knoldc pr. ha.
43.000 planlcr af samme størrelse l..cggekartol1er har
givet 42 hkg merc.
Ved anvendelse af læggekartofler :lf størrelsen 35-47
mm gav 28.(XX} planter pr. ha et udbyIIe på 517 hkg
knolde. mens J7.(XX} og 4UXXI planter gav et merud·
bylle p henholds"is 41 og J9 hkg knolde.
Store læggekartofler, 47-60 mm. gav vt."C127.(XX} plan·
ter 530 hkg knolde. JO.CXX:> planter gav her ct merud
hytte p 45 hkg knolde. alls! et totalt udbyttc på iall
575 hkg knolde pr. hu.

Svampesygdomme, skade
dyr og ukrudt i kartofler.

65,3
0.5
1.0
0,9

69.0
2.0
3.5
2.6

370
3
7
8

410
Il
3
3

17,6
\7,4
17,6
17,5

16.8
15.9
15.9
16.3

/7 forsog
/972--80
Ukalket ..
2 t kulsur kalk
4 t kulsur kalk
8 t kulsur kalk

Forsøg nr.
64020
Ukalkct .
2 t kulsur kalk
4 t kulsur kaU..
g t kulsur kalk

Af 1I(J11.\' Kristensen og II. mbeJ... Pedersen.
Det fremgår af tabellen. al der i 19~O har værel en
nedgang i stivclsesprocenterne for de lilførte kalk
mængder. og dct har bevirkel eL mindreudbytte af
stivelse på mellem 2,0 og J,5 hkg pr. ha.
l gennemsnit af de 17 forsøg. der er gennemført i årene
1972-80. er der konstateret små merudbytter både i
knolde og stivelse for de to slorste mængder. men
stivcbesproccnLcn er upåvirket af kalktilførslen. Der
med er dcnne serie afsluttet.

Svampesygdomme.
l 1977 påbegyndtes en forsøgsrække for næmlcre at
unde~'ge forfrugtens indflydelse på angreb af skurv
på kartoncr. Forfrugtcn har været byg med og uden
ilal. rajgræs isået til cftcrafgrøde. I dcn oprindelige
forsogsplan indgik desuden ct led. hvor ita!' rajgræs
blev afhugget ca_ I. november.
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Tabel 9. Forfrug/ells bc/ydning for angreb af skI/n'

Alm
skurv hkg

lal knolde

Skadedyr.
I 1979 blev der p et areal fundel et krafllgt angreb af
kanoffelnemaloder. Den 8. oktober 1979 ble... der
anlagt et forsøg med midlel Melham. el jorddesinfek
lionsmiddei med \'irkning mod bl.a. kartolTelncmato
der. 1 1980 blev der p~ arealet sået byg. I ubehandlel
blcv hostet 34.1 hkg b)g pr. ha. Behandlingen med

I tabel 9 ses n:sultatet af delte års forseg. nr. 66180.
samt resuhaterne af tre års forsøg 1977-79. I forsoget
er i år også en sammenligmng af ital. rajgræs med gul
sennep som efterafgrode. Uden efterafgrode er skuf'
tallet bedømt til 8.8. Hvor efterafgroden \ar ita!.
raJgr<es. der blev nedpioJet 7. oktober. er skurvtaJlel
bestemt lil 4.3. Hvor efierafgrooen var gul sennep. er
der ikke skel nogen forbedring af "kurvtaJlet i forhold
til forfrugt byg uden cfterafgrøde. Der har ikke været
foretaget udbyttebestemmeise I forsøgcl.

rels resultat er samstemmende med 4 års forseg fra
1977-79. hvor ital. rajgræs har været forfrugt og ned
pløjet om efteråret. Behandlingen har ikke påvirket
udbyttet.

Bekæmpelse ufkarloffelskimmel. I 1980 blev der kon·
stateret kraftige og udbredte angreb af karloffclskim
mel over det meste af landet. Ved Plantcværnsafdelin
gen Godthåb blev der udfort en enkelt undersogeise
med bekæmpelse af kartofTe1skimmel i DianelIa med
midlerne Daconil og Ridomil 25 WP. 1idlemc blcv
udsproJtel 1 og 2 gange. Ved første behandhng d. 7.
august blev der kOllstateret angreb af kartofTelskimmd
i den pågældende mark, og angrebet blcv bedømt til
karakteren 3. hvor IO betyder. at hele bladct er infice·
ret med kanofTelsklmmel. Ved 2. sprojllung d. 14.
august blev der glvel karakteren 8 i ubehandlet. 6 for
Daconil og 4 for RidomiI. Efter 2....projtning blcv
IIldsamlede kartofTelblade bedomt i laboralOrict. Her
blev ubehandlet bedømt lil IO. mens der blcv gIvet
karakteren 6 for 2 gange behandhng med Daconil.
Eftcr 2 behandlinger med Rldomil blev der ikke fundet
levcdygtige kartofTelskimmclsvam pc.
Forsøgene søges fortsat 1981.

Forsøg nr. 76043
Me~. beh. 9 5 12 40 380
Ubehandlet. 49 .15 27 42 26
Gramoxone J 1 5 28 9 40 42
Antcrgon JO 30 I 7 20 12 41 2
Fer\1Il 2 ~g 9 36 16 42 12
RS 501 ... 3 l 40 68 27 40 45
Scncor. 35 I 4 42 23

2 forsøg /979

Mek. beh. 12 16 5 49 372
Ubehandlet. 270 Q7 80 47 30
Gramoxone 3 I 102 55 60 4Q ) I
Antcr.li!:on JO 301 ]JO 55 60 48 17
Fcrvlll .... 2 kg 112 56 20 49 IO

/ forsag /978

Mek. beh. O O 5 35 349
Ubehandlel . 'JO 80 40 35 33
Gramoxone 3 I 45 8Q 50 36 26
Antergon JO 30 I 48 IQ 40 37 20
Roundup 3 l 30 240 40 34 50

Ukrudt.
Bekæmpelse af græsul..rlldl. I 1980 blev der udfClrt 1
fop;og. nr. 7604-'. hH1T græ"ukrudlcl hoveds..1.gcllg har
værel kvik. RC"lIhatC't af delte og udligere år!"> forsag
... l· ... I tabel IO

Tahel lU Græsukrudl ikaHoj1er

I forsoget er 5 mIdler sammenilgnet med mekalllsk
renholdelse og et ubehandlet led. Den mekamske be·
handling har bestået af radrensning og gentagne hyp
llingt'T af kartonerIlt:.
Ilvnr der ikke har værel foretagel nogen kemi"k be
handling. blev der optul1 49 kvikplanter saml 35 af
andrc ukrudtsplanter pr. m 2• Denne ukrudtsmængde
be\ Irkede. at 27 pet. af jordoverfladen var dækket med
ukrudt ved kartonernes optagning.
Efter den mekaniske: behandling er der fundet en god
ukrudlsdTckL som har kunnel spores helt hen lil
kartoncrnes optagnmg. hvor 12 pet. af jordoverfladen
\ar dækket med ukrudl.
Samtlige midler er udbragl d. 30. maj på el tidspunkt.

% JOfd
O\'erfbde

Antat ukrudlS' dækket af tOOO hk.
planltT pr. m2 ukrudt v. pLanttt knolck

kvik andtl opIagning pr. ha pr. ha

henholds\l~300 og 600 I Melham pr. ha r~uherede;et
rnerudb)'lIc på 4.9 og 4.7 hkg. svarende til cn udbytte
stlgnmg pli 14 pet. Den 15. juli blev der udlaget en
jordpro...e lil bestemmelse afantal cyster af kanofTelne
maladen. Sællcs ubehandlct = 100. faldt tallet til 19
for 311\cndclse af 300 I Metham og 34 for all\endel!i,C1l
af 600 I. Efler h"... t af b)g ble\ der l. oklober udtaget
jordpf<l\-er lil bestemmelse af fntle\cnde nematoder.
Sællcs ubehandlet 100. ble\ forholdstallet for 300 1
Metham 24 og for 600 I 29. I de udtagne pn)\ocr blcv
der kun fundel megct rn havrenematoder.
Forsøgene fortsætte!'.

8.8
4.3
8.1

10.2 285
8.7 2
6.8 2

Gn~ 4 forsøg /977-79

Forfrugt byg -
a. uden efterafgrode .
b. m. lIal. rajgræs. afhug. 1111
c. m. ital. rajgræs. ingen afhugning

Forsog nr. 66180

Forfrugl byg
a. uden efterafgrode .
b. m. ita). rajgræs. ingen afhugning
c. m. gul sennep.

178



/ ab'" I/. Srdwsfling af karro/fel1op

Kanlkl~r for %
nedvl.5- knolde

ningO) efter m«!
sprøjtning mørk-
I 2 J farv-

uge uger uger mng

2jOT'tOg 1980

Mekam~k afhugning 1
Natflumkloral ....... I5kg S IO 10 7
Reglollc ... 41 i 10 10 18
Purivd ............... 2.5 kg 6 10 IO 2
PUrlvel og Reglonc 1.5 kg og J I 6 10 IO 4

3 forsøg 11J79
C1( tOf-

~lOr

fv1ekalllsk afhugmng 19.5
NalflumkJoral 15 kg 6 8 9 18.9
Reglone ...... 41 7 9 10 19.2
Pumcl ............... 2.5 kg 5 8 9 19.4
PUrlvcl og Rcglone 1.5kgog31 7 10 10 19.4

h\or l:3. lO pet. af karlofleTIlt: ...ar "pI ret frem. og
k\lbKllddclle "'Iod mt=d 3 blade.
Eflcr bchandlmg Illed Gramoxolle bh~... der opnået 90
pt:1. Ilel.a:lI1pd~ af hikbcstandcll I forhold til ube
handlet og en lidt bedre \'irknillg cnd \cd den mekani
ske behandling. Gramoxone har for dårlig \Irkning på
andt=! ukrudt. Vt:d hm.t ble\ der fundet 9 pet. af jord
o\crfladcn dækket med ukrudt.
Antergon har haft en lidt svagere l.\lk\irknmg end
Grallltl.\onc. men en anelse bedre end den mekamske
behllndllllg. Virkningen på andet u"rudl t:r lidi bedre
end af Uramoxonc, og der er ved optagmng konst,tte
ret 12 pct. af jordoverfladen dækket med ukrudt.
Fervin har haft en virkning på kvikken, der svarer til
den mekaniske behandling og har ikke påvirket andet
ukrudt. Ved høst blev der konstateret 12 pct. af jord
overfladen dækket med ukrudt.
El 11)'1 græ.. middd. RS SOl. hur været provet. Midlet
har 1 rets for~og Ikke haft nogen vlrknmg hverken på
kVIk eller andet ukrudt.
St:llcor har haft 1::11 )derSI rlngc \lrklllllg på kvlk
planterne, mcn en god bekæmrel-.c af andel ukrudt. og
\00 hO"1 blev der kun fundet 4 pet. af u\ernaden
dæUet med ukrudt.
Grallltl:'.ollc har I 4- forsag 197 ·KO haft den bedste
\ irknll1g P:l I. \ ik og bevirkel el mcrudb}Ile på ca. 8 IX:t.
Antergon ]0 har en lidt svagere ukrudtseffekt end
Grammonc og medfort en udb) lIe'illgnlllg p 3 pet.
Forsogene ...uge-. fortsat.

/ JomJg /978

Mc:kam:-.k afhugning
'atnum"loral IS kg 9 10

Rcglone 4- I IO IO
PUflvel J.S kg] 10

20.5
20.7
20. .1
21.3

Nedvisning af kartoffeltop.
Ved Ilcd"'l~nlllg af kartofTeltop kan dcr l visse lilfælde
op~t:i Ilwrkfarvl1ing af knoldene. I 1980 har der været
udfør! 2 fonmg, hvor nedvisning med nalriumklorat er
sammenlignet med Reglone og Purivel samt en beo
handhng lTlI::d bcgge midler. Der har ikke været målt
udbyltc l for\ugt:lle. mt:1l der er givet karakter for
ned\l"nlllg, ug der er foretaget en bedømmelse af
mørkfan lllng \ cd gennem..kærmg af knoldene. Resul
lalel fn'mg. r af tabel II.
Samtidig llIed J !>projllllllg er der foretaget en meka
1Il"" afbuglllng af loppen l fOr\()g'oiL'1:l 3. Midleme
1l:l1flUlll"lural. Reglone og PUfl\d er ud.. projtel på
:-.arnmc Ild. hvorimod behandlingen Im.'<I både Purivel
og Rcglol1c er ",kel med ea 10 dag~ mellemrum. En
uge efter ~proJtll1l1ger der foretaget ('n "araktergivmng

rab('lll IIII'l'fu/te midler i "'arrofler.

Handle"ina\-n tlkr fONagsnr

Alllergcll1 JO ......................• ' ... " .
Dacol1l1 SOD r-
Dilhanc tv! 45
Dyr\'llt:
FCf\'IJl .

GramOMl1l ....
Puri\cl
Rt:g.lnlle
Rldolllll 25 \\'1'
Roundup
RS SOl
Tcclo IO P

fnr ncdvi ....ning. hvor 10tallled\'I~llInger !lal til IO. Ded:>.1
effekl er opnået eflcr anvendelse af Purivel og blandin
gCll Purivel og RegIolle. 2. uge efter nedsprøjtningen er
dcr opnåt:l tOtal virkning efter samtlige behandlings
mClOdcr.
I ,rct~ 2 forsog er der konswlerel størst mørkfarvning
efter anvendelse af 4 I Reglone. Ogsll efter anvendelse
:JfnalflulIlkloral erder tcndc:n" III nogen morkfaf\'l1Ing
af knoldene.
For\ogene ...ogC"i fOn'i:tI.

Anvendte midler.
I label 12 er i alfabetisk ordcn eftcr navn eller forsugs
oclcgnebe anfon de præparater. !tOm er omtalt l de
foregående afslUt. Efter de enkelte præp3rater er anfon
dl'i~" llld hold af virksoml stof.

~lrkSOnlnle stoffer

rnalelllh~drazid

chlorOlhalonil
lllanco7cb
anilazin
alloxydim-n3tnum
para4ual-dich lorid
IlICtO.\Ufllll
di4ual-dibromid
mel:t!u,:) I
gi) phos.'H
dlphcnopenlen
Ihlllbcndal.ol
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J.

Grovfoderproduktion
Ved Aksel Jacobsen og BH Bentholm

Forsøg med dyrkning af
roer.
I 1980 blev der under Roeudvalget arbejdet med føl
gende forsøgsserier:

I. Række- og frøafSlande i fabriksroer.
2. Sorter af genetisk monogerme foderroer.
3. Såtider for genlisk mOllogenne foderroer.
4. Stigende mængder gylle lil foderroer.
5. Tromling af forårsplojet sandjord inden sAlling af

bederoer.

For..øg i den første !>eric er gennemført i samarbejde
med De danske Sukkerfabriker AIS. Resultaterne er
s.'1mlct og beregnet af medarbejderne pli forsøgsstatio
nen te Maribo~c. Holeby.

Forsøg med række- og frøafstande
i fabriksroer 1977-80.
I forsogene måles udbyttet ved forskellige plantctal,
som man fAr ved at ændre rækkcafstand og såafstand
efter følgende plan.

Række- Plllntesleder
Forsøgsled afstand Fn"ar~tand pr. ha

a. 50 cm 17 cm 118
b. 4S cm 17 cm 131
c. ....... . 50 cm 19 cm 105
d. 45 cm 19 cm 117
e... 45 cm 21 cm 106

I forsøgene er brugt fro af sorten Monova. På grund af
den forskellige ncHeafstand kunne der ikke radrenses.
Bekæmpelsen af frøuhudt skele ved efter behov at
bredsprøjte med Pyramin og Bctanal. 1 enkelte forsøg
blev der også brugt hakmng og håndlugning, så alle
forsogene blev holdt fri for ukrudt.
I rets 5 fOfS0g blev høstet udbytter. der svarer til
seriens gennemsnit i de foregående år.
1gennemsnit af 19 forseg, der er gennemført i løbet af4
år. blev målt felgende udbytler.
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Tabel I. Række· ag f,..fslande i fabriksroer 1/93).
Gn~ 4 år. 1977-80. 19f~

ICXX) pl. pr ha
Fonøp. :>-4 .<d p<L too pr ha

"" blad~ opt. sukk~r LV.') rod sukker

a.... 74 70 17.0 100 46,8 7,97
b. 81 77 16.9 100 0,3 0.01
c.... 66 64 17,0 102 0,6 0,10
d. 72 70 17.0 102 0,1 0,01
c. 64 63 17,0 105 0,1 0,05

') 100 3,17

1 løbel af vækstperioden - fra 3-4 bladstadiet til optag
ning - forsvandt mellem 1.<XX> og 4.000 planter pr. ha.
Det må betragtes som ret små tab, men der blev heller
ikke radrenset i dis.'ie forsøg.
Amal planter pr. ha ved optagning blev vt.'d samme
ra:kkeat:"land øget med 7.000 ved at nedSXllc afstan
den mellem frøene moo 2cm, f.eks. t"ra21 til19 cm eller
fra 19 lil 17 cm. Når man ved samme frøafstand
m..dsalte afstanden mellem rækkerne med 5 cm fra 50
cm til45 cm blcv der fundet 6.000 flere planter pr. ha.
Disse rct så forskellige planletal fm 63.000 til 77.000
pr. ha havde dog næslen ingen indflydelse på sukker·
procenten og udbYIlet af rod og sukker pr. ha. ligesom
virkningen p sukkersaftens renhed \'ur lille.
Dc nu afsluttede forsøg visle:

ar der l'cd son""e rækkeafsrand b/el1 funder 7.CXXJ
p/anrer flere pr. ha ved ar gør froafsranden l cm
korlere.
at der \'ed \'ammefrøafttand b/el1 funder ca. 6.CXXJ

p/allier flere pr. ha ~'f!d al sætle rækl..eoftrond(·11 ned
fra 50 cm ril 45 cm.
at der indenfor p/anreto/ po 6J.CXXJ tll77.()()() pr. ha
f/(I!\len Ingen forsJ..c/l'Or pil sukkerprrxenr og udbytte
OfHJUer.
at rekniske ol'erveje/ser mo være afgørende for. om

mun forl'rræ/.i.Åer 45 cm rækkeafstand fremfor 50
un.

Genetisk monogerme sorter af fo
dersukkerroer 1973-80.
I forsøg med arveligt cen·kimede sorter af fodersuk
kerroer har i llr deltaget 4 soner. Som mlllcsort er siden
1979 brugt Kyras.
SpIrehaslighed, spireevne og een-kimethed blev under·
sogt ved Stut.sfrokonlrollen i de fropanier. som blev
brugt i forsogenc. med følgende resultat.



pcl. spIre- pcl. sptre-
hastlghtd evne. pct. med

Son. land 7 dage 14 dage I spIre

Kyrm. (.J n. DK) 89 90 98
liugin (.1 n. DK) 86 87 96
Krakc (2 n. DK) n n 90
Trestel (2 n. F) 87 90 99

I parenteslO:ll bag na\ nlO:t pa Mlrkn 'te, del" opnndclscs
land. og del ... om dcn er lriploid (3 n) eller dlplOld (2 n).

onnalt regner man med. at lflplOlde soner har anlæg
for at yde de hUjeste udb) tier. men at dlplOlde \Orter
opn r den Ix-d'itc frcm'ipiring i marken.
Il d~ 'iplreha~tlghcd og spireevne var næslen ens og
tilfred'i'itil1ende for alle sorter.
Sorten Krake havde en lidt lavere grad af ccn-kimcl
hed end de øvrige. som alle lover 1I0rlnalt:n.
I fon.ugcnc tilstræbes roerne sået til bll\'ende bestand
med 15-18 cm ~afstalld. så der efter plancn ikkc :.kal
bruges h ndarbejde. Det er normalt hellcr ikke -;kel.
bonset fr<.l lidI udtynding og hakning af ukrudt I nogle
fa fo""g.
Ukrudt bekæmpes normalil forsøgene medjordmidler
som Venzar og p) ranun. I enkelte for'tog bllO:v hik
bekæmpel med TeA og Fervin. Som hladrnidler var
Belanal domincrlO:lldc. og i rå for'tøg blev brugl Golllx
og Nortron.
En del for~"g blcv radrensct eflcr behov.
Udbyllcrne lå i ~rets forsøg p~ el ret hojl tlivt:au ....om
det ses i label 2.

Tabel l. Gell('fisk mOllogerme roesorter (/94)
44/ors"g 1980

pcl.
100:> pI tørslof hk. r h. ae.

Sort pr ha , "xl rodtorsto 'op pr. ha

Kyros 67 16..1 116.9 538 151.1
Hugin 61 17.9 3.8 5 .1.0
Krakc 70 19.0 1.1 25 1.0
Trcstc1 0.1 17,9 0.1 21 1.7
LSD .... 19

Plantetallet \-ed oplagnlllg lå på ca. 65.000 pr. ha. Oct
\'ar lidt hOJere lor Kyros og Krake og lidi laH're for
Hugin og Trestd
Det la\'l."\tt: indhold af Ulf'tlofi rod ble\ funcktl K)r()'o,
med 16.3 pcl.. og del hOJCMC \af i Krakc med 19.0 pt.:1.

Hugm og Tr~tc1 ha\'dc begge Cl mdhold pJ 17.Q pet.
torslof I rod.
Udbyttet af IUr... tof pr. ha I rod '<ar nie'ltcfl 10:11'" I dt' 4
sortcr. Krakc og Tn.....Ic1 gav på \amme ni\C::lll det
største udbYlIc I top.
Regnet i brulIofodcrva:rdi I en}.,eltforsogenc ble\' det
stur~le lldbyllc målt i Krake UllO:d 163 hkg rodtor..lofog
715 hkg top pr. ha dIer 208 afgmdecnhcder pr. ha. Det
laveste udbYHe blev fundet i Hugin med 87 brUltQ.1f
grodeenheder pr. ha
De næ\ nte f{)fhold fra ard" forsag ma nalurllg\ i... tage:.'>
med forbehold. mcn dc \i ...er dcn crllomc produktion ...-

evne. ~om fodcr... u}"kcrrocr har. Det \'iser og""\ den
store afstand, der er fra bund til top l udbytterne her I

forsøgene
I gennclJNlit blcv I beregnct fodcr\ærdi mål! 151
brutloafgmckcnhcdcr pr. ha. og der \ar ingen Sikker
forskel pli de 4 'iorter.; udbYllenlveau.
I tabel 3 er givet CIl O\oCI'... lgt over lllarkspiring. stok lob
ning... tendt:n ... 1Il.\'.

Tabel 3. Gt'nem/.. mOllugermL' r(}f!!)orler (/95)

PC' Karakter for* PC'
marl.:- fflSkhtd cnsar- glat- slok-

Son splnng llOP I<'h«! h<d lobere

Antal forsøg 4(} 4(} 'I 23 "
Kyros 69 7.4 6.2 7.8 0.0
Hugin ........ 64 7.4 6.7 6..1 0.1
Krake 71 7.4 7,0 5.8 0.1
Trestcl 6.1 7.8 7..1 6.6 0.2

*) O- 10. 10 ",""

Marksplflng l'r hcr fUlldllc planter i procent af mullgc
planlc"'ledcr. Anlal planler finde~ '<ed en optællmg af
frem'ifmed(,.· rocplanlt:r I hl·h.. parcellen. når roerne har
3-4 blade. ()et omregnl'''' for dl'1l IO:nkcl!e o;on I plantcr
pr. ha. Antal Illultgc pl:lI1lt..... tcder finde-. pr. ha udfra
ræ}.,}.,eaf... tarrt! og ... ,iaf"'land
f\'1Jlfk"pinngcn var I ;)r hUJ. ca. 70 pet for Kyro.. og
Krake og 63-64 rx.'l. ror I t'l· ... lcl og Hugin. tlVllkcll.dk
IJlfa:lt.le 1Il:'i betcgne... "'Ottl IIlcgel lilrn..-cl"... tillcmle.
Torpen ... fri ... khed. hV(lr IOt'r bed"l. hk ... bedømt {'n .. og
llltdckllHljl fnt' alk 4 ...ortl·r, l forårel V<lr der CII
<lnl)'dning af. al Trc... lel }.,l:Jredc dcl k~lligc lIlajvejr lidI
ringere end dt cwrigc J ...orter, men fOf\kcllcll hlc\'
udlignet Senere på 'iOl1ll1lercn
Karaktercn for cn ...arlcliled er IO:t udtryk for roderl'i
vok~h"jdc o\-cr Jorden. idet 10 er en fult.l'it<.t:ndlg en..
voksehojdc. Her fik Kyro... den b\·e..te karakter. me
dens HugIIl. Krake og Ire'ttcl klarede sig nogel bedre
med Trestel '>om rocn med 11l<."'l ensartet vokschøjde.
l t.lcn ITIcgt:t ,igllgc cgcn"'}.,;Ih. glathed. fik Kyras den
ht."(hlc placering mcd Krake og Ilugill ...om de dårligsle
og Tre'ae! med cn mcllcm"'lillmg.
Anlal slOkluhcre var \'(."(1 alle ...orter meget la,. idt:::t der
mgen blev fundct I Kyrc)', og I gcnncm...nil kun 0.2 pc!. I

'1 restel. som ha\'de del h~'je... te anlal.
Der er og god grund 111 al holde skarpt oje med
Mo}.,løbere. når der d)rh... aneltgt cen-kimc<le bede
roer. da de udllgstlO: slokroer kan nå at modne fHl I

"amme år. D ....-.e fru }.,an bc\are spireevnen i jorden I

mange år. fm di...'C fru product:rc..~ igen stoJ...roer. 5.Om
kan modne fro.
I løbet aff3 <1r lobes derfor en Mor nSlko for at jorden
forurenet ntt:d u}.,rudlc;roer. M>1ll alle stammer fra tidlt
gere ~tokrocr.

Det er derfor meget gb,.."(lcligL at dt:r nu for forstt: gang
I \ore sortsforsog er fundct Wfler med en mt:gct la...
lendens til at gl\e Moklobcre.
I tabel 4~ ct uddrag fra de \ldSle 5 ~rs udbytier I rod
og top i dc afpru'<cdl' ...orlt:r. når udb~ttel l K)ro\
s..'CItCS ul 100.
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Tobel 4. Genetisk mun08l!rtnl! rQ(!sorter.

.) På danSK sonhstc , 19t!O

Et system der

Såtider for genetisk monogerme
fodersukkerroer 1979-80.
De arveligl een-kimede soner af fodersukkerroer, som
VI dyrker nu. hur ringe tendens til al løbe I STok i ct
køllgl forl1r.
Da man ledes næsten har fåel fjcrncl den klimabetin
gede tenden~ III. at fodersukkerroer laber i stok, blev
del planlagt at gennemføre forsøg med al så rocr
tidligt som muligt. Det var hensiglen at det første
hold rocr ved korn<;åningstid og derefler 3 hold med 15
dages mellemrum mellem hvert hold. der ialt var 45
dage fra første tIl sidste såning.
For~øgel1e er så vidt muligt placeret pli jord med en
god struktur. Der er sprøjtet tidligsl muligt mt.'d 0.8 kg
Venzar pr. ha på jævnet jord.
Efter sånlllg af forsogsled b er hele arealel sprøjtet med
Odanal eller et andet egnet middel for at undgå. at
rmukrudt lUr for godt fat og bruger vandet inden
sAmng af de ')CnC'ite hold roer.
IIvor det skønIledes nodvendigL blcv foretagel en Ict
ophun Illng Inden salling af de sidst ede forsøgsled.
Sorten KyrO'l. .,net til bli\'ende bestand. er brugt som
for ..."g~fgrodc
Udhyltel i :'irets forsøg var højt mt'd Cl hrultoudbylle i
rod og top på ca. 168 afgrodtenheder i gCllncm..nit af 4
fors"g
Der blev fundel et slort fald i udbyttet ved udsat ~lid,
-..ilct.l~ III der "ed den seneste ,åtid den 20. maj \'ar tale
om en h'lheflllg af udbYIlet. Idet der her ble\ mlih el

brutloudbYllc på kun ca. 86 afgrodeenhedcr pr. ha.
Del "lore lab skyldlC\ nok i,ær. al der var problemer
med ",plnngen I maj måned. som i ar kUIl gav lidt regn

l tabel 5~ 2 3f'i gennemsnitsresultater

Tabel 5. SOlider for genetisk mOflogerme foderroer
(/96) 9 forsøg 1979-<10

Der er 6 af de 13 afprøvede soner p den danske
:.on~h~te l 1980. De er dermed fundel egnede til
dyrkmng under vore forhold. De øvrige sorter har med
fa undtagelser Ikke kunnet klare sig udbynemæssigt i
konkurrencen.
Kun rn. af dc prøvede sorter har i rodtorstof givet et
hOjere udbytle end Kyras.
En del wrler giver I lap et hojere udbyllc cnd Kyros.
som dcrfor i del ~mlede udbytte i marken bliver
o\'ergl1ct af nogle ganske fa soner.
Der er s!ledes nu Virkelig gode soner af aJ'c1igl cen·
kimede fodersuKkerroer til rådighed for de mange
landmænd, wm onsker at d) rke roer uden mdsats af
håndarbejde.
Forsogene forts..-elter.

101
I<xx) pI "". ",.. hkg pr ha

Sålld pr. ha 5tokrocr tørst. rod 'OP rodtUTS1.
104

15. april 60 0.8 16.3 744 547 121,5
105 28. apnl 55 0.2 16.4 70 40 10.9

9. maj 57 0.3 16.3 113 51 18,7
22. maj 53 0.3 16.4 299 139 48,7

99

100

100

97
100

1980

100

99
96

112
117
114
102
92

95
97
98

103
92
97
95

100

19791978

106
107
94 90
9 88

108 106

Rodwrslof

100 100

Top

100 100

85
95
96 95

101 97
99 101

1977

100
92
92
88

100

100
100
108
116
114

1976Sort

Kyro~*)

Monoval*)
Monorosa
Monoblanc
Monolix
Majoral ..
Monovert·)
5olano·)
Ilugin·) ..
Trcslcl
Agnmono .
Krakc·)
Kimono

Kyros
Mono\ul
MonorO\a ..
1onoblam:

Monoli"
Majoral ...
Monovcn ..
Solano. . ..
lIuglll .
Tr<..'Md .
Agnmono .
Krake
Kimono ..
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Antal planter pr. ha ved optagning var svagt faldende
med udsæ{[eb~ af ...åtidell. Dct skyldes Især indnydel
sen fra fnr:-.øgcllc i 1980.
l allt' fnr"I'g.:-.lcd blev klin fundet et lille antal "lok roer.
Der blcv p" det lave niveau dog fundCl nCSl ved dcn
tidligste såning.
Tabet i udhYl1C af rod vcd udsat såning Var Irin for trin
næstcn dobbelt så Stort som label i tup. Det forhold, at
loppen~ udvikling er rct upåvirket af, hvofll~r sånirl
gen :-.kete indenfor tidcn 15. april til 9. lTlaj gør nok, at
man ofte 'lcd rel :.en s~nillg ud fra toppen"! udseende
bedømmer roerne til at være bedre. end de er.
Rodell:-. Indhold af Imslaf var ret upåVIrket af :-.:'illdell.
~å del jævne fald I udbyttet af rod går igcn i udbyttet i
rodlorstof.
I gennem"llit af 9 forsog i 2 år gav især den "eneste
såtid cl stOrl tab i lldbYl1e. idet der blev fundet hru1Io
udoyttcr på 156. 14J, 135 og 100 afgmdcenhedcr pr. ha
ved sålling hcnholdsvis 15. april. 28. april. 9. maj og 22.
maj.
forsøgenc l"orl....a:llcr.

Forsøg med stigende mængder
gylle til fodersukkerroer 1979-80.
Der råder nogen u~ikkcrhed om. hvor <;tore mængd~r

gylle, dcr mcd fordel bn bruges o\en på jnrd~l1. inden
man sår bederoer.
Derfor blev der brugt ~ligel1dc mængder gylle - O. 25,
50 og 100 tOIlS pr. ha - o\'ell på jorden efter pløjning.
lllen inden ~åning af fodersukkerroer. Fnr al få et
indtryk af kvæ!Stofværdien i gylle blev indlagt fON'gs
lcd med 100 og 200 kg N pr. ha i kalkallllllonsalpeter.
l forsogene ble\' brugt dc enkelte gårdes gylle, ~Olll

inden udkm"d hlc\' omrør! meget grundigt. Ocr hk\'
bestelllt indhold af torstof. kvælslOf. kaliulll 1Tl.\. i
gyllen. Da del ...·ar mængden af gylle pr. ha. ~om var
fa"I~lt i for"ogsplancn. varierede mængden afnænng:.
stoffer betydeligt fra fors~'g til forsøg på grund af el
forskelllgl næringsindhold i de enkelte gårdes gylle.
Udbyttet i året..; fnr~"g var på et ret pænt nivcau med
116 afgmdecnheder bruUO pr. ha i grundg"xlcdc bcde
rocr. Merudbyttet for tilfort gylle var mindre elld :\rcl
før. Udbyttet r gennem~llit af 2 år ses i tabel 6.

Tabel 6. Stigende mængder gylle lil foderroer (197)
Gn.\'. 7 forsog 1979-80.

I<XX> pI. pr. ha ",I. hkg pr. ha
Forsogsled 3-4 bl. opl. IØrst. rod 'op rodl0rsl

O ton" gylle 65 56 17.3 488 353 84,6
25 tons gylle 62 59 17.2 68 4R 10.6
50 tOIlS gylle 60 57 17_2 109 74 18,2

JOO tOIlS gylle 57 53 16.8 US 110 20.2
100 N i ka:-. 63 57 17.2 82 9U U.2
200 N i ka~ /il 56 16,9 94 120 13.9

Plan letal pr. ha \'l~tc ved roer med 3-4 blade el svagt
fald ved ~tigende mængder gylle. Det \ar dog rl.t: ... lCI1
udvl~kel ved oplagnillg. Indhold af lm:-.tof vilr lave:-.I.

hvor der blev tilfNI mest kvælSlaf. cllIen det ... ar i gylle
eller i kalkammonsalpcler.
Udbyttet I rodlOfslOf \ i... le. at roerne sy11le<; bedst om
kvælstof i gylle. Dellc kunnc dog Ikke spores I llla~·

seudbYllcl af top.
Lige efter s5ning ble\' l el afmærket "tykke af en
roerække taget jordpnwcr i 6-8 cm dybde. l sanlIlle
af"nil af rækken blcv 1'<'1. rocrI1e" 3-4 hlad<;tadiUITl igen
taget prover til samme dyhde. I di .....e jordpruvcr blev
bestemt l~dlling~lill.

R~~ultalcrne ..es I label 7 ...ammen med den mængde
kvælstof og kalium. ~Olll a tilforI i gylle. Desuden "C"

roelØrstofTcl~ lIldhold ilf kalium (K), natrium (Na).
rnagne..ium (t"'fg) og rutratha..htof (NOl-N).

Tabel 7. Sugende mwnge/er Kyl/P fil foderroer. gns. 7

/0'.-.08 1979-<10.

kg pr. ha Ledmnfllll pct. af rootørstoffcl
N K Sån. _4 bl. K Na Mg NO,-N

O O 1.1 O.Q 1.78 U.13 U.U9 U.08
62*) Q5 1.3 1.1 1.88 U.13 0.09 O.OQ

124') 190 1.4 1.2 1.96 0.1.1 0.09 0.11
247*) J80 1.5 1.6 2.11 0,15 0.09 0.15
100 O 1.2 1.1 1.86 U, 14 0.09 U.11
200 O 1.4 l.5 1.86 0.13 0.09 0.1.1

4) NII.-'\

Bade ved ~;1ning og "'cnerc. da r('lel'l1e havde .1-4 blade,
~Icg lednil1g~tall('t jævnt "'cd ~~gt'l lilførsel af gylh:.
HV('lr megel Icdlllllg:-'lallcl'" rllveall. ~om er et udlr~1

ti)r jord\Clrldet ... ~allk(JTll;l'ntratlon, ot'tyder for roerne...
tri"cl. er 1I-I-e ICl al hcdilllllllC I andre afgmder
h..:tragl(,~ ct Iednlng"'lal p.1 ca .2 ...om \'ærende alt for
hOJ!. og i I fN"og 1 \480 med Icdlllng~tal pa 2-.1 hlc\
fundel et faldende udbyIIe vcd de ~tor~tc tal. mcn I

gCllncmsllI1 har hoje led11lllg~tal iH~ \ i... t ... ig i al give el
faldende udbyttc her i fC1r"'llgcnc.
Rodlor"torTt'I~ int.lhold af kallI1m og 1lltralbæl'ilOf t'r

oget med den Ilgedc lilfc·'r:-.el l de "Ilgende lll("cngder
gylle. mcden" indholdel af nalriulll og magneslulII er
rct up:"ivirkcck af Illf('lf"e!l'n.
I 3 forsøg i 1980 bIc v d~r hc"leml indhold af kalium.
natrium. rnaglle"iurn og nilratkvæblOf i både rod og
tnp. Analy..crc"ultalcrnc "e~ i tabel 8.

Tabel 8. Sligel/de mænge/a gyl/e fil foderwkkrrrQ(.'r.
gI/S. J for,mg 1980.

rx;t, lIf HlrSloffel
Nitratk\'ælstof Kalium Nalnum Magnesium

kg N (NO,-N) (K) (NOl) (Mg)
pr. ha Rod Top Rod Top Rod Top Rod Top

O 0,07 0.15 1.6 2.6 0,2 1.1 0.1 0. .1
SR') 0,07 0.19 1.6 J,2 0.2 1.4 0.1 0.4

liS') 0.U8 U.18 I.7 3.3 0.2 1.5 0.1 0,4
230') O.lU 0.21 1.8 3.5 0.2 1.3 0.1 0.3
10U 0.09 0,25 I.7 .~,2 0,2 1.2 U.1 0.4
200 0.10 0.25 1.6 J._~ 0.2 1.1 0.1 0.4

4) :-':H.,.N

1R.1



Det største indhold afnilratkvælstofblev fundet i top.
Del gælder også for indholdet af kalium, natrium og
magnesium, hvor tappens tørstof indeholdt henholds
vis ca. 2, 6 og 4 gange mere end rodens tørstof.
Forsøgene fonsætter.

I genncm~Tlit af 3 målinger af udbyttet i fodcrsukker
roer i tabel 10 blev med 16 pet. tørstof i rod fundct ct
udbytte i marken på 148 afgrødccnhedcr pr. ha.

Tubel JO. Udbyuemhling i roer (/99)

En fort'iJt måling af tilvækst i fabrikssukkerroer skete i
forsøg nr. 70171. Der blev i dCI lune crtcn'l.r fundel
mellem 100 og 900 kg sukker pr. ha i tilvækst pr. 14
dage eller fra 22. septcmber til J. november. ialt 1450
kg sukker mere pr. ha sammen med en fremgang i
:-.ukkerproccnl i roer fra 16,0 til 17.3. hvilket er langt
over det normale.

16,0 746 469 119.5 147.7

Tromling af forårspløjet sandjord
inden såning af bederoer 1980.
En 3.!irig undersøgelse af sc'Ux:delS kvalitet og bederoe
frøenes spiring viste blandt andet, at nest rocfrø kom i
kontakt med fast jord, hvor der blev tromlct inden
såning. Dette var mest udtall på sandjord. hvor der
blev fundet en forbedret konwkt mcllem fm og fast
jord fra O lil J gange tromling. Dcn bedrc kontakt
mellcm fast jord og roefrø gav alt andet lige også en
bedre fremspiring.
Dctte var baggrund for anlæg af forsøg efter planen:

"".tooo lør-
pl. Slof

pr. ha i rod

Gns. 3 steder 57

hkg pr. ha
rod"'r-

rod 101' Slof pr. ha

a. Ingen tromling.
b. I gang tromling inden s.l.ining.
c. 2 gange tromling inden såning.

Der blev gennemført 2 forsog efter planen. De var
anlagt på s.1ndjord med et indhold af grovsand pli
50-79. altså på sandjord. som er velegnet til tromling. 1
begge forsøg blev brugt en almindelig ringtromle.
Det gennemsnitlige udbytte ses i tabel 9.

Tabel 9. J'romling ph jorårsp/øjel jord (198)
GI/s. 1 forsøg /980

Fremsp. !<XX) hkg pr. ha
pI. pr pI. pet. rod-

Behandling ml pr. ha lerst. rod lop lorsl.

Ingcn
tromling 5.9 46 16.7 479 308 79.8
Tromling
I gallg 4,4 38 16,7 119 68 19.6
Tromling
2 gange 3,9 35 16,7 208 . 97 34,5

Der kom ikke jordfygning i forsøgene.
Antal fremspirede planter var lavt og jævnt faldende i
takt med øget tromling. Det skyldes. at rocfrøene blcv
anagt for overfladisk på de tromlede dde af forsøgenc
for at undgå for dyb såning på den utromlede del.
Der blcv fundet et stort fald i udbyttet ved l gang
tromling. og det blev øget ved 2 gange tromling.
Det vil blive svært at fa entydige resultater af forsøg
med jordbehandling i de små pan;dler. som er til vor
rådighed.
Forsøgene søges fortsat.

Andre forsøg med bederoer.
I forsøg 43025, blev r()(."M)rlernc Kyras. Monoval og
Oscar sammenlignet. I dct beregnede udbytte i marken
gav Kyras ca. 22 afgrodeenheder mere pr. ha end de
øvrige 2 sorter.
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Forsøg med dyrkning af
græs og majs m.v.
I 1980 blev der under Grc:esudvalget arbejdet med
følgende forsøgsserier:

I. Udpining for fosfor og kalium ved h,* kvælstofni-
veau.

2. Eflcrafgrøder med et laVI ressourceforbrug.
J. Regulering af græsproduktionen med kvælstof.
4. Udbyltcfordeling i almindelig rajgræs.
5. Stigende mængder magnesium til kløvergræs.
6. Stigende mængder magnesium til italiensk rajgræs

som efterafgrøde.
7. Stigende mængder kvælstof til slætgræs.
8. Rødklovcr og almindelig rajgræs til slæt.
9. Bælgplanlcarter uden og med græsiblanding.

10. Stigende mængder uds<w af byg til hels.-cd.
II. Afgrøder efter hels..'Cd.
12. Såtider for majs.
13. Stigende mængder NI' 1I·23~0 til majs.
14. Slætlider i majs efter frost.
15. Stigcnde mængder kvælstof til gyllcgødet majs.
16. Majssorter.
17. Udbyltebcstemmc1scr i majs.
IR. Andre forsøg med grønafgrøder.

Udpiningsfors0g ved et højt kvæl
stofniveau til slæt 1974-80.
Denne forsøgsserie blev efter planen afsluttet i 1979.
Dog blev der i år i forsøg nr. 75136 målt udbytte i 2. lirs
græs. Her blev fundet et højt udbYllc, der havde
samme tendens som i de foregående års forsøg.
Desuden blev målt eftervirkning i byg i 2 forsøg.
Udbyttct og rcsullater af jordprøverne ses i tabel 11 af
iah 15 forsøg.



Ifler ~ld~te gr;t:~la::' h"g kerne
NI'K-~lrl PI KI pr. ha

Vt.'d anhl'g ~.O 10.~

Ka... 7,4 4,5 ~3.7

~5-_'-6 ".0 7.0 1,4
1J-J-7 Q.3 -.2 I.~

11-~·1O Q,S loi.Cl "
I~·no 10.7 21.1 ' .~ • .1

Dc geJllll'lll'nnllgl' ft, ...ror- og I\alilllll(;.11 er ht.· ... lt·1Il1 dh~r

hO'.IJ1lll~ ,Ir lall ~ ,b.:1 gr~('" l 1('OCl af ~ ar
Alk NPK ·glldlllllJ;:l'fllt: har forbl:dre1.l(lrdl'!l" fll... f(lrtll

'\lJl1d

Dcnnuxl bit" Wflkn, [(',cncr ,If blium rc<lul:crcl I
h'hel af dc H ..1.1.:1 unotagt'll \cd Jll\l,'lldd",,' ;.If "JP~
1~--I·17 Ikr .. I..I:lc l'1I fordobling af JOfllt:n' " .. llUllllal
;-",ir (kr I Ildllgt'rl..' fllr'111; med cncr\ Ir"-lIl11!; hil o;.t
IdllCt' l Jorc!t'n' "alltmln.~"cnl·r \Cu nrugcI' ,Ir NPK
21-4-10 ..0111 CIIl' ..k ~1l(.Il11ng. l..an del .,,,~ Ide.... ~ll (kr I (k
fm"lc fllr'tl!!';ir hl~\ 1111"'[1;'1 rl:l la\c udh~lll'" p;\ S·lO
1011'" hl,....!of pr. ha l dl' 'nrre ~ra:,ur_ Dd h,lI I~~l' hrug.1
merl' k;thlllll. l'llli lier kunnc hold c'" hablll'C_ I lle
,",CIIl'rc l(lr"'ll,g...;tr hk'\ hO...1Cl udl:1~ Ilcr pa 12-15 ltill'
~r~t:q"rq(\frI' Ihl IJd har lrlll.;~el harderl' r.l.lllnkn ...
~ah Ul l! rc...t:r\ er
DCI ...\ara Ilg,;1 111 ...rf;lrlll~t'fllt: fru rra~, .... IIll'd ...hl·1
l11ar~l'f p.l \andel Jtlrd. IIcr kan NPK 21-4-10 "'11lll

el1...~tt: ~mllllllg III .. I,t·lg.r.\:.. Ikke (1pn.:lholdl· jtlnkll'
~alillI111al.

Der hb fllndel cl Illcrudb~llt: I b~~ cf1t:1 alk NPK
f!0dlllll,L!l'r. '11111 J1;c ... ll'll "'\<.Ifl·dl' [il dt:n fnrhcdrcdl:
nxnl1g... ltl ... [;Jl1d l Illnkn. "'I~~l'rt og...a hjulfX'l ;lf l'n
Illllll·r.lh-.eflnf .11' th.' 1I1"'':Jft'ndt' h'rrt: nxhn ........t·r Ira
gr.t:......t:1 l dl' '1'1\. -~I\(lcdc fllrwg k'tl

Dl: af... lunedc hlr"'ll,!!: Illl'd udrmmg. \cd hU11 '-IIl\t'.:.tl1
\ ed ... tel ...~al ha\ l' hllgcndc 1[lh1jd...e \t'dnlfl.:mk f()r...~
nlll~t'l1 med 1..,lJllIllI

Ol .\ I'A -gOdIlIlIl!. 11--1-10 han holclt' b([!tll/n ij/ln/l'lI\

haliIlIlI/IIIT(lII. 1(/ h(}r~f(Jrl('l \l'(Jra fil tiUillwl og
/llJlIl'rali\t'rilll!.. lIor dl'/' I/oH/'1 lare fil IIl/dcll'lIw;c
mlh.l'l1l'r. II'd IIIldddhoje ril IWj<' /u/hV/f,-r hUIl \PA'
l!.jX/IlII1,l!. 11·-1 In lom I'Il('\h' '!jldlllll'! 1/../..1 d(~·/..hl·

a/i:mdl'l/\ ÅII/wlllfonYlliul!,. mOl dcr ma \/Ippkrn
"1((1 /..ulllllll fru ul/dre /..iltla. I/le,r phYl/ul!,t'/\ /..'J!J
IIII/ltJl er fil lu og ("rU/u/..,..

I aht'l 11. lIalmwl<llna af dWh \ll'(/ fiJr l.:jr('rahmdt'Y
med la\'1 r('\\ollrCt'/orbrul!,. l!,f1I. X pnH'a
19 7 5_ /'9.

100 ~g ;...: pr hd efll'r h,hl
III ~g. tldhg nxl~IO\l'r. O ,

kg hkgprha ae
.... e da:L.\. c:ftc:mgr tah
hl I leme IOr..t. rApr pr ha

l:jiacJji.:rlXJer med el lo\'{ re<;'iOurCt'forhrllJ:
fJOII. ~t1\. 5 ur. ICJ75-80. 16/orsog.

.t L'dt"1l udl.eg.
Il I) kg lla!ll'll ... k r;tlgr.c....
l' 5 I..g lIah('n~~ raJgr;c,

eflt"r IW"'I
d. 5 ~g llaltcn... k rdJ~r.e'"

III,..,\.
l' ) kg l1alil'll ... k ran:r;l''''

d'ler heN

PC' pet. af 1Ilr-.lOf
tllr· ,,- træ-

Afgrode "tof protein Slof

Udl'll utll.:eg R7.5 ~.7 41.5
15 ~g il. r.:.lJp 79.9 5.1 J9.1
5 ~g Il. rajgr

lU ~g lidI. nxl~lmer 74. ., 5.1 40.7
lU kg ~ncgkhælg ~0.7 ~.q 41.4
IO I..g peN'~ ~11l\cr 8~.4 5.1 40.~

Tuh'" 13.

\·I,.'d d.t:~ ... ;t.:dell ... -..alllll~ l Itlr<lrl·t bk\ udlag! Illl,.·d
hL.lI1dingenll' I f{)Nlc: ...kJ h-l' p.:.llfOmk'ljord IIl.lr\I\!!'"
kd <l (lg b bk\ ~rrojlel nwd htlrmollmidkr. lllt:den"'lkr
l l'-e lUe ble\ brugt hormolllllldlcr [II al hc.·~<l'lIIPt.·

ll~rud[ ml'd
O,c~"'ædcll hIn hO"'lt'l for ...{lg. ... m,c...... Igl

Ilahel 12 ...(" gl'IlIl('Ill'Il11"'IIHlhold 1 K h.:.lllllph'\(:r

Af tit: 8 pr<Hl'f "'!.llllllll'r dl' i fnl fOr'lll!' hHlr der ;tf
for ... kelllgl.' ar'd~t'l' iJ..l..e ble\ m.ilt lIdb~ I(l' l l'fh·r.lf
gl"\ldt'.
Halm med udl.eg af t'flt'r,lfgrnek Indl'holdl )-" pt'l
llIl'rl' \alH.l .:nd halm fra tl.lr\~'g~k'd udell udla:g Dl'
~n\IlIlC ddc fr,l lldl<t:ggl'l ga\ halmen cl lidi hlljl'rl,.·
mdh~,ld af rapftllelll tig ell lidI b\er.: Inc"'lofpn:lI.:t'1I1
SlOn \Cl m.1 'l'ndrmgernc: dog hf:lraglt:\ "'(llll "'Ul.!.

"'l'hllm l('ndl'n"'t:1l er I~dcllg

I l<ibel 13 ~e ... gCllllenl'1lI1 af 16 fur"",,!;. Inor der hll'\
Jll.llt uLlb~ Ile h':lLll' l lb:~",'l'(l og I l'ftl·rafgrodt'.

l. tlpll1llll!~/()"O~ Il'd hOjl 1d'tP/<;;rojlllh'uU It!
,hu. (,/fl"nlrJ..",fI.'~l''' (JfY)). 0'11\, .J ur. /97""
80.15./\

10"'/11

Efterafgrøder med et lavt ressour
ceforbrug, 1975-80.
I Itll ... t'!! lnll· ... lor.... ,1I d"h:r t"1l .lfgnxk....tUll udlag! t

for.lIel k.m ~dl,.· ni rundtg "'hlr pnxlul..lllltl dkr d,l'~

....:cticn' ht"!. - Ilg....l udl'll hrug af t"~ ...!ra ~\,d"'[llf

For... tlgl'llt' lil'I" h;!r \,crt'l .1lI1;1~1 l'fter planl't1

Uden udlæg O ~1.1 - ~ I. I
15 ~g il rajg:r ItX) 2,0 15.1 2.Q ;I.H
5 ~g il. raJgr.

IO J..g lidI. rod~I'Hl'r O 2.0 6.1 0.9 44.2
IO ~g sneglebælg O lA J,5 OA ~ l.q
IO ~g per"'I"'~ ~IO\cr O lA -t.s 0.6 43.1

I gl.'nnem ... T1l1 hilr llalll'lI k ran~r'L"" ug hl;lIldmgell med
HxI~lo\er "'\id~l'l did t."~kll ml'd 2 hkg ~crnl' pr. ha.
1Il1.'tlt:Il~ de nuudre .:tggrc...... I\l' blandmgcr med \nl'!:~k

ha:lg og pcr"'I"'~ ~11'\er hill "'~.:.ldd d.eb.cdl'll lidi
111 lI1d 1'1'.

I~;



Tabel 14. EfiemrJ...lIIllg af efiera/groder med la\'l re,\"
wurce/orbrug. gn ... 3/5.

Set I forhold 111 k\æbtofg~x1ctltalien ...k rajgræ'l ga\ de
'1\ rige blandIIlger uden k \ ælstofgodsknlllg et betyde
llgtla\cre udbyue. En \Urdcrlllg af pri ..t=n pr. nenofo
derenhed udfra e[ tab p;i 25 pet. har gl\cl prl'..er for
lIahen...k rajgræs med billigste NPK-godlllng på ca 55
ørc.
Under samme forhold bln fundet pnM:r \cd blandin
ger med rodl..lovcr, sneglebælg og persisk klover p5
hCllhold...vi.. 77. 105 og <n ure pr. nenofoderenhed. I
forhold III del 0\ rige pn'lni\t:au pa nellofoderenheder
til k\'æg må. det octragtC'l \Om nmeligt. ISo.'t;r \cd
k\æbtofgodet lIahensk raJgr~.

Der er her \ed udlæg ~I bort fra noogang I kerneud
b)'lIel afdæk...cden. ulemper \cd ho"t og begræn...mn
ger for bckæmpcJ'lC af ukrudt og faren for en e\cntue!
opformcnng af ukrudt. sygdomme og skadedyr.
Delle l.:an m~sl.:e fors\ar~ på længere sigt. da efteraf
gnxlcr ad åre \ il gl\e en forngehe af jorden ... udb)lle
potentiel \'cd en ogelomsætning af langsomt nedbry
ddtgl k\i.dstof. Del er lUe fundel t denne serie. men
fremgar af andre nerarigt: fON)g Illed eftt=rafgroder. og
det antyde... af cftcr\lrknmgen I label 14.

Afgrudt. tf((~n\r

Uden udlæg
15 kg il. raJgr.. 100 N
5 "-g il. rajgr..

IO "-g mdkløycr
IO kg ~neglcbælg ,.
IO kg persisk kløver

E(ltr·
Eftcmfgrooe vlrknmg
hkg hkg hkg kerne

,orst råpr. pr. ha

44,3
12.9 2.5 1.0

4.7 1.0 2,4
2,0 0.3 0.1
),2 0.5 1.8

• (1/ pTlst'lI pr. beregner 1Ief!o/oderellhed i hælstojgDdel
iralic'fHk rUjgra.'s for liden er ca. JIlllVI S(J hOj .wm i
rodk/fJl'er. \Ile,-:Iebælg og persisJ... J,;.[o~'('T.

- at /l1t'mper ~'ed e/leTa/groder i kom I'ejer IUf/gl i brug
udt'1I husdyrhold.

- ul jim/d!!,. w.:d al bruge Italiensk rajgræ\' po k~·(.('gbrug

c'r ~ii ~/or, ar del bor bruges på si) slOrl el areal som
11/11Ii1{t.

• at italie",k rajRræ.\ for liden ma lælrugte~ wm de"
hl'tl\l egfli!dt' efterafgrode udlagt i byg om /orarel.

Regulering af græsvæksten med
kvælstof 1974-80.
I den nu afslultede forsogsserie sager man \ed en
meget varieret fordellllg af k\æl... tof både at få t:t
optimalt udby Ile af græstoTSlOf. og i delle græ..torstof
at ro en gunstig balance mellem råprotein, mtrat·
bælSlof og træ<;lOf. Desuden søges det at bel~ ..e den
IIldnydel ..e, et hOJt hæl... tof-ni\eau i enemrcl har på
grx :o.c:rnc:" o\cf\lntringsc\'ne.
ror ogene ble\ fortnns\ls gennemfon I renbe:stand af
alnlllldehg rajgræs og hundegræs, som bk\ godet med
l.: \ æl"tof efta følgende plan:

kg N r. h.
Forsøgliled lidtigt I. slæl 2. s æl 3. slæt I ah

u. O 75 150 225 450
o. 75 O 225 150 450
c. 150 225 O 75 450
d. 225 150 75 O 450

Eftcrafgrodernc ha\dc en ..\ag PO,)ltl\ \Irkmng på det
folgellde M... "-erneudby tie.
I prak"l" lægge-. der dog tydellg\ .... "tor \;cgl pJ ulem
per \cd efterafgrodcr. da arl'a1crne med cflcrafgrodcr
udlagl I korn I fodrel for udell er faldende.
Pa l.. \ .cghrug er fordelen \ed <Il ha\ e et undl og hil ligt
foder \cd ;11 udlægge il;llicn"k rajgra "'llm eflcraf-
gl'<lde ..;\ "1or, at det bur ...kc p:i .....~ '110ft et areal "Olll

Illullgt Inert ;Ir H\ l'< del "I..alllldg3 "Olll et IllXlllah og
"'Il.l.:l'fl iJl.:li\. er dt:t dog Ihllhemllgt at hruge en mode·
rall.:\,t:I"lofgudel. "tra~ti\ ng tidlig moden h)g\ort "om
d.ck.....t:d ........ml ha\e mark\iJmhng 111 at kliJre tnrt \cJr l

tH)\t Ilg re-.ten af efleraret
Dc nu af... lulIooe fm....c'g \ Nc:
- ut dl' pro~'ede efterc1Jgroder lIedWI1t' udbYI1l'1 i byg·

dCC'J...wl'd mcd ('a. 2 hJ...g keml' pr. ha.
- at t1tcrajgroda i dæll.sædl'l1S halm øger indholder af

\'o"d med 5- ~ pCI. ifar/IOM til indholdel i halm udi!II
udla:g.

- Ul (f1i!reJf~rodell\'Rnmde/e ogt'dl' Iwlml'1H fodi!n'ærdl
lidI I'ed al øge indhold o/raproleiu og sæl/ke indhold
o/lræHo!

• 01 kælslo/r!,odel iralit'mk reJjWæ.~ pr. ha ydede ]--1
1{eJfJfW højere udbYIIC!T !!I/d rodHoa·r. _H1i!Rlebælg o,:
f't!"Hk Hol'er.
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J langt de nt:qt: 1i.)T",(Ig: ble\ '>Om for...og'igodnlllg brugt
NPK 21--1-10.
I 1980 ble\ gennemfon 2 forsøg I 2. års gra~~. h\-'Or det
ret hOJe udbytte havde en fordeling. der ~\arcr til
tldltgerc !ir.......om del ses i de felgende oversigter
Ilaocl 15 ...c" en O\Cf'Hgt over resultaterne af 15 fl1f~l)g i

labd 15. Rl'gllll'Tillg o/ græs~'æk51en med hæ/~lO/

(lO]) Hundegræs I. og 1 ar. gns. 6 ar. 15 fs.

pet pcl_ li t0r5lof hkg pr_ ha
t0rst rApr lrl~stO( grønt lorslof ripr tra:stof

l. ar

• 18. li,1 26.7 513 107,5 18.5 25.5
b 18.7 17.7 26.8 36 6.4 1.7 5.0
c 18.7 19.3 26.6 98 17.9 5.7 7,9
d 18..1 19.7 26.7 82 12.5 5.1 6.5

2. ar

a 18.4 17.4 26.7 517 95,1 16.5 25,4
b 18.0 17.7 26,i 50 6.7 1.5 1.8
c IH 18.9 27,0 107 15.Q 4.5 4.6
d 17.8 19.7 26.9 115 11.7 5.6 4.8



Tubel 17. R('~ul('TllIg uf ~n('tl"ækrfell "lt'd k l'll'l\loj.
11m. rujgra:\ J. ~ J ar. gm. 3 ar. 4F

pct. pct. af l"!"iIOf hkg pr ha
t"rst rApr lrICSlof gront lørstof r5pr lflt::'llQf

1I.J.9 10.7 2-'.-' 452
I!L'\ 17.7 24.1 62
lR..'\ 17A 24.1 215
1-.1 1'1.'1 14.0 109

90.0 15.0 21.0
4.1 1.7 1.9

J I.~ b.2 X. .1
21.Q 7.5 6.1

21.8
1,lj

j.b
5.6

92.3 16.5
7.3 1.5

12.6 5.7
21.1 6.9

17.q 23.6 531
1'.1 1.1.' b7
19..1 B.l'\ IflR
2UA 24.1 150

17.4
Ib.7
Ib.4
Ib.~

2. ~r

I. fir

a
h
c
d

"b
c
<l

hundcgr;(..... der ble\ hostel efter planen med -4 Jrhge
..I~t:t hade I I ul-! 2, ar.
I beggc ar hlc\ rlllld~t cl fald IloNofprOl'clll og el ogCt
Indhold af rtlprolCtIl \cd (lget k\:t:I ..toflll:l.::llgd~ (II dCIl
l. (,Iæt. IlIdholtkl af IræSlOr \~lr ikke pihirkcl af
k \la.:I..,t)flll:\,:lll;dcll.

Dl'l .. Ior.. lc antal for.."g hle\ gen nt'1Tl rnrl I til.. hlfre
gra.....;Jr Iq75. 76 og 77. Oerfor ble\ det gcnncnl'lol1itli·
geudbytlc af !UNof I.UlI rlllddelhojl. Der l'r pj grund
af. at \:t.,k..lcn I wrl.c.arcnc blc\ hæmme I ..encrt' p;t
"OIll1l1Crell. IH'''Ie! dl' ..torc;le udbYlter \l'd .11 gl\e ,Il:
'llor"ll' m'l.:ngder kq.. l..tof III den 1 ..1a:1
I label 16 ..e., udby \(t.'1 tlt.'regnel I argrod~t'l1hctler I (.il:
..amlIle 15 fnr"~lg Fool'rværdlC.'l1 er beregne! ud fra
procenl 11';....... 1(11' i lmQof ef,er de g"..ldellde nonlll'r

Tab'" /6. R('gult'rUlg ufgm·sw(·ksf m~d k"ælrfo/
IIwllh'grll!\ I. og 1. ur. gus. 6 ilr, 15/s.

Af8roo~nh~er pr. ha

l. år I JUlll I Juh 1i. (lug: I ~ "li ••• 11

a 2U 16,2 20.2 24.1 83.3
b 10.5 H 0.1 1.1 5.0
C I ~.t) J.l 0.1 J.I ]J.q
d 1-4.5 1.5 O.b b.7 9.7

, " I ~. Juli IO. ;lUg lU. ()L. Jall_, nr 111m, 18.2 17.5 18.4 19.1 73,2
b 9.5 5.9 0.8 0.7 5.1
C 14,4 2,3 2.8 J.O 10.9
d 1M 2.4 1.3 5.1 12.6

DCI IJ..kl' k\,d"lOfgodc"de for..og..lt:d. h\l" I'l·..ul1aler
lindl'" fr.l ll\t'r..tt' len..lre lil nrot."r"lt." hOlrt: hjufIIl.·
dragl1nall ned <l\ er dl' 2 a .... udhylll'r. \ ''''l'r Tnl'tl neg,l
11\1.' IIh:rudbyller I forhold 111 75 kg pr ha.;1I den
forc~aclldl' !..\.cJ.,loflllf(lr...d bk\ opbrugl pr ..I~el Oel
\:11' ..;lIcdc.. l"l.l· 111111l~1 lIled dl' lllængd\:'r. "(lill hnl~C"1

for"(lgl'l1l' hel'. fllr"l pOl "<l:~(lllen al ophohe \..\,:d~lor i
lordl:ll lil dl' f(llgl'11Ck .,Iæl. "ha ..1,('1" h:d"IUflrJfor..l.'I
og. udhy Iler kan hel ragte.. for ~Ig.

Ved de "ligende mængtkr 1..\:t:\\Iofpr. ha pr. 'ilæt kan
foderenheder pr. I..g. tlllagl "\ beregne>.. Delle udbYlIl'
'-'III!;!:f belydellgl fra slæt III slæl. Del \;Jr her 1--4
gange "\(lrre l I .. b.:l end 1" 'l:;læt
Til den I ..het h;tr del kunnet lonne "'lg at bruge ca 100
I.g N rI'. ha. medel1" del lill Iæl har I..UllIl!.'1 ga al
bruge ca 100 kg og 1 .t og 4 la:1 l::J. 75 kg :"J pr. ha
eller lait ca. 450 I.g l\' pr. ha. Og der \;lr Ikke nogen
fo .... "cl pa ud.. lag for" "ælslOfgo<hklllllgcn 11. og 2. ar I
hUlltlegræ..
I label 17 ..e.. n.... uhalcr af 4 fo""og I1k'd al11l1lldellg
rajgr.e... 'lI1Tl hle\ 111).. 11:."1 I I. og 1 ilr llll'd ..... I.l'l

Der bll'\ her ..Iurt "l'I fundd del ..amme fnrlob l takl
med "Ilgende rn.cngdcr k\,d .. tuf III den I ... la:l. en
faldende IN"lOfrrOCenl. Cl ..Ilgendt' lIltlhold af rå
prolt'1I1 og en lIielldrd træ"lOfproccnt.

L'tlb~lIt."rnl.' \at' luyt' ul lllltlddhojl'. og dl' fundne
merudb) tier bd~ ddlge
1 label 18 er udb) 111.'1 l hcrt:gllcde afgrooct'llht'dcr
fordelt på de enl..ehe ... 1.1,'1 og wlt l de ...amme 4 for"(l~.

Fodcn ærtllclI er beregllcl ud fra procent Iræ<;lof efll'r
de gældende llormer.

TulJel Ui. R,,!:,d<.'rll1g uj gm'\H(kH med J.. \'{('/.\wj
Ahmllddir: rui",r(('~ I. og 2. lir. gll.'i.. J lir. 4j\.

Afgrødeenheder pr. ha

l. år ,lO m;1I ~7. IlIh b. au!; " Oll 1.i11

a 14.5 23.0 19.8 22.3 79.6
b 16.2 1.1.1 1.2 2.8 1.5
c .'\0.6 5.4 J.I ".5 15A
d .11.5 :1.5 I.b lU IX.b

2. ar ~>; nUl " .I UIlI • aUl! , ok' 1.111

a 17.8 20.7 21.5 18.2 78.2
b 14.1 ~U 1.9 1.5 6.2
c 21.5 5.9 J.b 4.6 19.2
<l 21.2 7.0 1.9 8.J 18.0

Del iUc k\ .d"lnfgl'l(kdl· for..og..lcd. der gal' diagonalt
ned o\cr re..tJltalcrne fra "\(""'1(' \en"lrc III n~de"'ll.'

hOJre hJornc har i allll111dt'hg raJgra.... gl\CI r~1 .. tore
Ilcgall\e ml'rlldb~ller. Dcl ;lI1t)der. at almlndeltg raJ"
græ.. pil\lrl.e'o ..tærkl ;.r mallgel pu I..\ælslOf. og al
virkningcll af I.\,d~tof III dcn fon:gal:llL1t: ..hel \ar
lIdWml for hH:r ~b:t 1"'1'''' I ..;\..-..;;oncn.
ell l.x'rcgnlllg al' merudhyltel i fodcrcnhl-der pr. kl:
tlllngt bæl..wf \I'cr. .11 mall med fordel til I. ..1;\,:1 har
I..unnet gl\C C'I 200 kg. III:! ...Iæl ca 150 kg o~ Id J. (l~

....b ..1 ca 75 I..g eller 1;111 l';I 500 I..g N pr ha III
almllldcJi~ ralgr.~

2. nf" for"\lgt'llc bk\ aret fN I gcnncm"llIl dt:1l IO
i.\ugu<:,t go<kl nll'd ..a ..lort.' Illa..ngder bæJ.,lOf. al del
IU.c kunlll' lIdny Ul''' af gr;e....d i cflcrard. Det g:1\ l'n
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uget \xk<,l I I(\bet af cfreriir og \'lIlter. og ~m det ':iC'" I
label 19, bk\ der \ed en bedølllmel~e tidiLgt forår
fundel en ..\ ..t:\.,kel-.e af gr:t:..Ix~tandcn.

rabe/ /9. R('gu/C'ring af grll'næk'i1t'II med k I'æ/stol
Karakler for p/alllebeMulld 'foruret i 2. ar.

Anlal Aug. Arel r"r ns N ISO N 7S N o N
PI.meart rs. Karakler (or bestanden·)

Ilundegn\.-....
\ andel J,; 5,0 7.0 7.0

Vandel 3 5.7 6..1 7.7 S.O

Alm r..tjgræ-
U\andCl 5 6.t> 7,2 6.9 i.l

'ln 10.10 me!!et læl be<.land

I u\ andel hundegræ.. ble\ der fundel dcn mest svæk
kede be..tand efler "'Iærk hæblOfgodskmng 3rel for
Vandtng ha\dc cn gunstig Indnydd~e p3 at be\arc=
plantcbcstanden.
I almlllddig rajgne-. var planle~tandcn lilsynela
dende mllldre på\irket af hæl!>tofgodskmngen ~ret

for. men det har også her drejct sig om sorten Perma.
der har en hOj karakter for holdbarhed.
Udby Ilet 1 den L slæt \ar meget cn..artel fra år lil år
Del var 1111tge i den I. .. Iæl. der blc\ fundel de storste
rncrudbyller for brugen af b ælslof. I label 20 er \ i..l
en ovcrsigl 0\ er alle forsag. delt efter l id lighed for hOM

..Il' den l. slæt.
Knr<lktererne for leje:·.æd \ i..er, al riSikoen for al græs
gi'h i leje oge~ beide \ed kvælsloftilforsel p3 o\er 150 kg
N pr. h'l og \ed udlJat slællld.
IIvor afgrøden skal en:-,i1ere-.. bm del undgås eller
begrænses meSl muhgt. ul græ.. gin i leje Inden slæt, da
gærsvarnpe befindc:r \ig ~ærdclcsgodt i 111lkrokhmaet I
de partier af marken. hvor græs er I leje. Di..~ gær
~\amre går I dvalc under ellsileringc=n i den iltfn
atmosfære. men de g3r i arbejde igen under opfodring.
og de har ho,,:ed3l1S\'arel for lub vcd cflcrgænng. SlOre
partier med græs i leje \cd h()'jl 111 ensilage kan \ære
lI.rsag lil el ringe produkt med en stærkt begræn<;c1
holdbarhed ..
Udh)'llel afwrstof \ar sugende III omkring 50 hkg pr

ha En bercgnlllg ar foden ærdien o"'er lor<;lorrel~ Ind·
hold af proccnl InL....lof efter gældende normer \'Iser
dog, at ca. 40 afgrodeenheder pr. ha blc\ nået sidst i
maj. og det ble'" Ikke ogel dermer i de næ\le IO dage.
Del \il altid \ære en fordel at hoste et Slort udbytte
lldhgl M)m mullgt for al få ryddet marken og gjon klar
til Il}' geund,st.
Indholdel af 1I11rathæblof (~Ol·N) cr pianiernes
lager af I.. \'æbIOf III produktion af prolCIn. Del ser ud
III. al dette lager bor være på ca_ 0.10 pc!. nitTalk\æl·
..101' I IOf<;loffel I unge planler for al gl\ e dem mulighed
for fon<;at \æhr. Disse ca. 0.20 pet. OItrathælslof er
ogs et lI1dhold, ~m kan game eno;lleringen \ed al
dæmpe <;mm....~ rebakterier næstcn helt ned, ...a man kan
få en .,m()~yrefn ensilage af den slags græ:s. ogs uden
brug af llls..'t:tnlllgsnudler.
Pa den anoen ..ide kan el indhold af nitrathæhtof p
over 0,20 pet. i græslorstof \'Cd for stor Illforsel af
hæl"lOf eller \'ed tidlig slæt rumme fare for dyrenes
...undhed \ed dlrekle opfodring. da del kan gl\C dem
fltlralfurglftmng. Ved ensilering haherc.. eller fjernes
mdholdcl af nuralhælstof, men denne rcdukllon, der
~ker under ensilenngen, gl\er en ud\ll..hng af brune,
giftige llltm..e ga...<;er. '>Om må ~crne.. \ed en kraftig
udlufln1l1g af ..iloområdcl i de fONe 14 dage cftcr
en... lcnngen
En tl!foro;el af225 kg N pr. ha ga\ \ed den Ildhg... te slæt
el for 11('jt mdhold af nilrathæblof. men dennc
mængde hæblof passcr godl ved ~encre .. Iættld.
Indholdet af r~prolelll bor ved slæt v;.ere ca. 18 pct. af
lor...t()IT~(, lIår gra:~ er malkd~k~"" hovcdfoder. DCI
warer ret godl lil de ca. 0.20 pet. nilralbælstof i
græ~t"r"'lolTct.

Normalt rcg.llc'> med. al der ..kai IHhlc... mimhl 4
f(Klcrenhcdcr pr. kg tillagt N, for al ell g~xl ..knlllg med
bæl..wf I..an ..,vare Mg til græs. Del bel yder, <II der iHe
bor bruge... ret meget mere end C<I 150 kg N pr, hu lil
delt '- .. Iæl
I 1977 bb der l 5 forsøg lagcI jordprøvcr. dclt l 6
af':illll p:1 20 cm, III 120 cm dybde. I IHert af..nll blev
analy..erel for mdhold af kalium, n<llnum. rnagn<..... tum
og kalcium, ocr kalde-. ba...emetaller og optræder l

jorden ..om pc.NII\t ladcde ioner.
Oe.. udcn bkv målt den mængde brmtloller. som var
bundel III Jordkolloiderne. Og~ rcaklinn"lal hin be·
... teml I h\er! af.. ntl

Tab'" lO. regu/eri"g afgrU'snekslt!fl med hælslof Udb)'IIl.' i J. slæt i"ddelt tfrer s/ældato.

It,teSæd hk! lørsl pr ha AfgrOOecnhcder pr ha
AntaJ f IO 27 16 16
SbetdalO 2.-", "'I, 'I, "I, :./, '0/, 'I, 'I, H/S "'I 'I, "I,

0:-; O O O O 19 21 ,- 26 17 19 19 IS_.>
75 :-; O O O l 31 37 40 43 28 32 JJ 32

150 :-J O 2 .1 , 36 44 4S 51 32 38 39 38
225 'J I 3 5 6 3S 47 49 51 34 40 41 39

1'..:1 r1rrolcm pl:! r..:o, "- fe pr k~ lIllaIlI N

O 1.1 11 11 Il 0.04 0,01 0.02 0.Q2
75 " 16 14 13 13 0.06 0.03 0.04 0,03 14 17 IS 18

150 " 21 l i 1- 16 0.23 0.12 0.1.1 0.06 , i i S
125 N 32 20 20 IS 0,.18 0.2.' 0.27 0,20 .1 4 2 2
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Ldlr'l anal~ ...t'n... rl·.. ultal kan man for tl\erl ar..1Il1
~re~llt' "d",ol ptlllll ...kapacllt"len. d~r l~r l'l mal for del
antal pl'Hhl·r, en .IorJ har ItI al hllldC' P(Ntl\! laded~

IOller
Eli dl'l plad<"L'r l'r alt id optaget af brlllllOllCr M.t:llgdell
af hUIldlll' hrilllHlIler l'f t'I 1ll~1 for Jordl'll" latenle
"lurhl'd. "'om llPrll1alt i praJ.. ...i.. "url m:tk'.. \cd en
kalkb..,·ho"bc.. ll'rnmd ..e. Dl~r l'r dog en "'.lIl1l11cllha:ng
mdkllll(lfdkollt\lderne<., bundne bnnllolll'r lli; feak
uem"'lallt:L I h l'" rIiJJ~rnt' er 100 IX'C 0Jllaget af bnn
ll(m(·r. er RI ..:a 4..l Ihl'" der lflgt:n bnlllloller er
bundet. ml'n alk plad"'l'r er optag.ct afha...ell1l"1alkr. Cl'
RI (,:a ~.3

f)a"'elllel.llkflle ... :1111.11 plalhcr l pnx:ent af dcn 'hlmlede
ad<"orpllllll ... "apaClll'1 kaldc... for ha ..ema.:11Illlg..graJcll
Lil hnl hil"l'lllil:tlllng...grad er derfor udi r~" for. ,II der
er 1ll.lIIge Illel:lholler - mCfllIg"lollcr - hUIIl.kt I forhold
III bnnlloner. ";I Junkn er lI:t:rlllg..rig og hal cl IhlJ!
reaktlon ... 'a!. En la\ ba..emætllmg"grad hcl)der al fJ
p1<uhcr er he....1l med ll<t'nng<;lolh.'r og mange med
bnnllOller JonJl'lI er da Il~cring"lfalllg o~ har l'l la\!
rC:I"tlon"'lal. Uf "llllurpL.lIIlt:r tri\e... d~irllgl

I tahl'l 21 "l'", l't ...alllfficndrag i1f 3 for"'\lg med "llgl'l1Je
IXI:-.t'Il1.ctlllllg..grau lled gennem jorden i dt· Cl "f"llll r~i

10 l:1lI \Ig 2 ror"tl~ lIleu t'1l fald(,'llde ba..ema'tlllllg"'grad

TI1/1,,1 11 Rt'.~/lhnll~ uIl,'rCl"H'C(·,(\/t'II m(d J..1'1(/\IOj.
)ortlul/ulnl"r ,junJ..dlifl, c~rbclt' (]fJ31

---
Ila'l('m:el-
Illng..grad m"" P' læ I JOrd
jf, H, K +N, +

Mg .. CO!' H
Uil~mllt:lnll18 Slig. Fald Slig. Fald Slig Fald

O 20 Clll <• J7 16.7 h.h 14.h lU. .'

10 40 (:lll <~ .16 ]2," 5,4 11,0 1),5

~I] bO l,: m IH J~
.., ),5 , - 6.-

bO ~O ".om ~5 " 10.0 I.b 1." 5.5_.'
O IO() l:1Il 4.~

"~
i4_tl Ll 1.1 4.1

101] 110 \."111 Q~ 25 .~O..~ l.l (I. ~ .'t. l

I .lr I ilr ~ ,Ir ! .Ir 1.11 ! ill

kalkmng pa ....lIldWrd li,! H·J IIcd"'l\ Illng af kaktum ,.Il
få oget h;l"'l'm'ClniIlF"gr,ltkn llt'dCII undl'r phllcl.JJ;t'1 1
helt:- fodd~ hden
Dc lill i1r.. IUllt'de lilr..ug ull·d reguknng at gm.'''\ ;l.'k~ll'l1

llll'd kva::l"hlf \1"1l':
al der forH pa ~(('\W/l'1I "r. l/W' hlel' Ol/Hul J.. m'/l/ol

iudl'fljur 115 ,(f~ ,\ pr ha.
ul 1'11 .llOr nH('I1I:c1e,( nd\Io/1 a/i~IHI mUllnl 'jorhold 111

Illgen ÅI'H'/'foj li/ft,rl llIl',(,(t't!1 hL'\/Ulldl'fl mnl I
'Hane/tf 11lI1It!Cr!.rlC'\, 111\'" III l1IurÅ\'Ul1dllll: IIl1d,'r
)ummt' lor/wld [orht'drnll' ht'HcUldt,'11 I/O,!,I.

ul uimuIdthI.! ru}.',trcn I~I ,orfa med II/Jjt' ,(ura,(fat·r jrlr

pt'r\'lvn/\ l·ar Uluulrt· rdnr,(el U./ oraI"UflrUtlf\\Åur!l'r

lirer Hore 1/1a'II\!da J.. \'{('/I/OI' U/ll:/Ht. ler 'jiJrho/d III

i"~{,!I Å l'I('/,{(~r 1I(j"rt.
/lI rel1dt'II\I'1I I I. ,la'l III, uf I.!m'I\,'1 gl,( I ILJt', hin ".l:t'l

rcd Il'" ,/((1 O,\! "'t'rl' lIuI150,(1! \ pr. Iw.

ul t'l mdhold ru III /J,l/J plI lII/rulÅ m·I"'(~fiwnro/ I'ur
IWf!l-elldfj.tl. /rlr III IIIIJ.:e I.!rtl'\pIUlIla J.. /lf/I/( IUHI'

IOI't(·J..Åt"1 1"((',(\1,

ul dt'lh' H'l1rl'dt ' Iii t'l illdhold f'd IJI.·!O pC/. nJprlllc'W I

IlJrllOjji:f. h ""Åt'l t'r I'i /IIt\Åeli~1u/rl"cJ/I i'!rll'vod('r fti
I"')lydl'm/t' malt..-J..lla.

(lf ('a. !OO,(~ \ pr. //(/ rar f'11\\{,l/dt' fJ(l/iJ.:f jim/r. "ar I

I/æl hit'\" ''''Iln {I/IIÅrl1/~ dt'" I. jl/lIl af hel/I!"/} fil
indhold 11.1 rupmfc'/1I III.! lIilruf,( Ilt I\{(I/ lIf{ Jor III hc
~ra IHt' Il'jl l/l'd \amf IIl1I'\ ,." I.!flll (l,(/lIlllmi I hrul! dl
,( 1'('/\/0/ lill!rt("\.

ul chll hl'cI'h' .If1rddim: Ilt Åla 1\10/111 uf /W t" Offllll,1!1
lIl/hl·11l' IIdeu til \ll( ,(,(t' l"dllft.'ht'I/tJlldl'lI wr nl. !(JO
/.,"{! .\ lill. I/a-r. nl. /(JO,(I.! Iii J. \la·1 og (U 75 Å~ rI! 3

OJ! .J. ,/a r Cl/I r iall nI 4~() J..,C, \ f'r IHJ.

li/ dl'1",J..l'f1" II/Hor ('II {/("rlldlll~ tlf I!ra'\/"It'\WlIdt'lI po
jord,'1' /1Il"d hil' /MII'lIIwllIIlIg\t:rad IIl1da p/ojelul!t'I,
til grt('\II/{uJ..t'r ,(/1/1 h\lf' I,e ri' I-arlc,t' flt} d/HI' Jordil'·

PI"~.

ul da 0rrl llto/dn 1·'1 l.!'1(1 bnlllflcl i I. Ol? l. ur<; l{rl(' reJ
jlm1t r 11/u/ II/'} hdll m,( f1/l!/I:Il{rud /l}uh·r {'lc'}l Idl!1'f.
111 der Ilt. r m,'d lil!I \1(Jr lord, I ,(111/ hnll.!l \ I-tlri(!t· lil!

!-UriJ.:t l!r<nlllar,(l r

124 Ion CJS

Dl'r hk'\ fumlet en "ItII" hll'"kl'l I ma:·ngden af ll~cflng"'

lona og hrlllllOller hUIIJL'l III Jllrdkt-.lloll.krnt' l hH'n
"f"llIl P" 20 l:1l1 ~f torJt'1l l u(,' 2 fllr"'llg ..grurrer Del
\ I"'l'r .. tg og.... I ~r,l.....'t'rnt"'- hnldl:'o~rht"d, her malt \l'd
IICUg.lllgt'll l udh~lIl'l mdkm I lif 2 <tf

VI h.lr I(lr fundl'1. al b~l ..em;Clnillg..griluell l 20-60 (;!lI

d)hde har ... ltll ht.'t~dlllllg for gra:: ......cr" holdharhl..-tl tig
ydcc\ !ll' I";cr I 2 .lr
Ud m;l I~dl''' ....dall, al .. \.er\...1 \...\il::!'wt'glllkl gnt.... pa
Jtlrder Illt,.'d faldl'ndl' b.l"l'Il1:t:tnlllg"'gr<lJ ulldt'1' pllljl'I<I'
l;CI kUli hllr It!!-V-t.' I I ;ir, da t~lb \cd Ildt~ ndlllg om
\ mtl.'r\·ll mellem I og 2. ~ir er ..lOrt pii grund af cl
uglln"llgl mllj" f(ll gr.t...... n'lllucfllt'
Pa Joruer meu l'll "'llgendc h<l"em:t=lllll1~ gr'IJ under
plujclagcl Lili 2 ar.. gr;e..marker hllldl' aflllllC ud-
b~lll'1I1\l'aU "lIlli l \, ~Ir. da llnt"-nxldl.'fIle her lxfinder
"Ig I ct glldl mllJ(1 l J(lrdcn
P.i l:t.:llperl· "lgI h,lr 111.111 no" "l\rge 1"m en I't'\ nltg

Udbyttets fordeling i almindelig raj
græs med forskellig skridningstid
1976-80.
f'or"(\!!CI1t' bk\ planl.lgt for at hd~ ...c udh~H~l<" ... t\1(·
ft.'I ...e og hlrddlllg l "'hl't af \æ\..."!pennden I Ilt)glt·
enkel le ...oner "l" :llrllllldeltg rajgnc... I l. O!! 2, hrug....lr
Kun ')OTlt..·11 Endurillinde" I "kl..' på den dan...."c ..on"h"le
l IQ80. Der lindl' .... dog og"" ,Illure J.m ...ke ~OTler med ell
III",arem.!c ~"ntJlllllg... lld, Dc pnll't'Je ...ona m~ dcrft.lr
bClragte... "(lill t~ per af alnlllldchg raJgræ:-..
III alle for""g:-.lt:d hlel gudl'l med 450 kg pr ha I
NPK 21-4·10, Idet der tlJllgt fllrJr og efter I., 2. (lg )
.. Ia.:l ble\ gl\CI henhollJ..,\I'" 150. 100. 100 og 100 "g N
pr. ha.
L dh~lIerne I Ml'b 3Iilr,,\'g 1;1 pa l'1 rel hUjIJlI\e;tu med
e,\ 12.5 hllh 1\1f',ltlf pr ha Kl.'...ult;IIl'1 er i tahd 22
regnet "':1111Illl'l1 11l1'd de 11\ IIgl' fnr"\'g l 2. ar



pet pet hL.g pr. ha
Son lønl l1lCSt. grønt tont. rlpr. træst

rabel23. UdbYlIt!h fordeling / ulmindelig rajgræs med
forskellIg sÅrid"/lIgSI/d. Gns. 4 ar. 6 fOriet:.

Tabel l], Udbyul'lsfordeling" almindelig rajgræs med
forskellig JkridllwgH/d. 2. ar (104).
GII~ J ar. /977. 78 ag 80. 8!,

Fodcr\ærdlen er blc\el beregnet O\er indholdet af
Ira:~IOr I tnr.-.tofTcl efter de gældende normer.
I det I. ar var udbyltet i den I. slæt I Gremie den 25.
maj 42. i Verna den 2. jUIll 50, i Pcrma den 13. juni 55
og endelig ga\ Endura den 21. jum 60 afgrodeenheder
pr. ha. Den tidlige son Gremle ga\ i 2. slæl den 6. juli
cl udb)lte p 25 afgnxit'Cnhcder pr. ha. medens de
"'flge ..oner ydede betydeligt la\ere udb)'uer. det
l>3mlede resultal ble\ megel nær ell~ ra 98-99 afgrode
enheder pr. ha i alle 4 ':lOfler i I. år.
I 2. ar \ar udb\"lIemc \cd samme slællJd nOllet la\ere
end I J. :k Der 'var dog næslen samme forskel-j udb) tie

de enkelte soner Imellem. Gemækslen efter J. slæt og
senere bl~\ dog rel god pa grund af mere nedbor. så del
-.amlt.·de udby Ile af de sildige sorter ble\ 106 og 104
afgrodcenheder pr. ha for henholdsvis Penna og En
dura. medens de lidlige ..orter Gremie og Verna gav
lidi lu\cre udb)'lter.
Sorter med sen skrtdnlllg har en langsom ud\'ikJing I

dellldltge forår. men de kan på den anden side
f<lfh:cttc væksten længe uden at (abe I foderværdi ved
en hurtig II!tagende daunel-.e af tnl.--<itof. Delte er også
en meget fin egen')bb \00 græs. der bruges lil staldfo
der.
Det a dog nod\endlgl. at der er ngellgl med vand tll
ddlghed. enlen H:d ncdlwr eller marhanding. for al
de ...J1tllgc ...orler kan yde deres bedsle. Bruttoudbytrcr i
marken på 55·60 afgrodeenheder pr. ha. hC"'lel midi i
jUllI. er en lntere~ ...al1ll1) ling i gr~yrkl1lngen. Det er
og...å en ... Iæt. der hw.t<'" ...il \cnt. al der I..un kOln rith 3
~r1lge slæl under normale forhold.
NlIr der vælges lidlige "iorter til ~Iæl. "ikaI den l. ~læt

tage.. :-. lidligl. al del \ il være nødvendigt at lage 4 slæl
iah under normale forhold for al holde foderværdien i
dCI hoslcde græs på et nmeligt højt niveau.
Udlæg af en del af græslllng:-.arealet med tidlige og en
del med !o.ildige ::-.orter af almindelig rajgræs vil ogs:\
let Ic meget. da de græ~selldedyr tillallgl hen i juni vil
have gra.-s lil rådighed. s.om Ikke har sat frostællgier.
og derfor har en hoj fodef\ærdi.
De nu .. f... lultende for')(lg med udbyltelS fordeling l
nogle \OTter af almmdehg rajgræs viste:

al de afpr"~'ede sorter Hort W'I gO\' samme udbyuf! i I.
ar.

at de SIldige sorter rent udbytlemæssigl ha~'de ell noag
o~'('n,'ægl i l. lir,

Ol der ~"Or co. J uger mellem begylldende skridIling i
den I/dligsle og dell sildigsle sort.

at dl! sildige sorter pil grulId afden IUllgsomme IIdwl
Img / fororet stiller hø)e Åren' lil }"OIId/orsyningen t

forarel ag'lenere for Ul Åu"ne yde deres bedste.
Ol del w:d ufgræsning }'iI ~'ære enfordel al ha}'e en del af

ort'alet udlagl med tidlige og en del med sildIge sorler
for ol strække periodi!1t med græs af høj foderholi
lel.

at de :>ildige sorler "'all ha~'l' t'lIfordel yed slæt. da dell /.
..Iæl falder so sem i )UIII. ar 3 slæl pr. ar vil }'fEre
passelIde.

at de sildige sorler pd gruud af el langsom I tab o/
fodefl'ærdi lIudt>r WCksl l'/'/l'ære I'elegnede som sIaId
fixler.

iah

97.6
Q9.4
Q7.Q

Qb.5

25.':
16.7

14.0
S.7

30A 9F..7
18.8 99.7

26.S IU5.8
21.4 103.8

.'

41.6
50.4

55.0
60.4

Argroot't:nhedcr pr. ha
I. slæl 2. slæl

"
14.7

36.U
40.2

42,4

"" pet. ar trOSI. hkB: pr. ha
So.. IOrsl mpr. triest grønt IØrst ripr.

Gremle 19.0 IS.4 l·LO 650 123.7 22,S
V~rrUl 18.4 18.2 24.7 21 0,3 U.J
Perm~ 17..\ IS.O 24.8 69 1.0 0,4
Endum 18.1 17.2 24.6 63 5.0 0.6

/. år. /976-79

Germie 20,4 22.6 532 IOS,4 19,3 24.S
V~rna 20.1 24.7 49 8,4 0.4 4.3
Penna . 19,3 24.5 60 6.1 0.6 3.5
Endura 21.5 25.0 14 9.0 J.] 4.9

2. år. /977-80

Gremlc 19.2 2J.5 601 115,5 21.6 27,2
Verna 19.0 24.[ 22 2.9 0.3 J.J
P~rlllu . 18.2 2.1,9 84 9.3 1.0 2,6
Endura IS.5 23,3 51 5.1 0.6 0.9

rab,,1 24. Udbylt"l:> forddmg I alm. rajgræs
Gnt. 4 ur. 6 fOr\('8

Gremlt:. Verna og Perma har yde! det samme udb) Ile
af tnrslof. medens Endura ga\ el lidt hajere udb) Ile.
T de følgende labeller er I..un \ISI resuhaler af de 6
forsag. der blev høslet ener planen i l. og 2. forsøgs< r.
I tabel 23 finde\ udb)t1cl af gront. larstaf. råprotein
m.\.

Både i I. og 2. år ydede Gremie det laveste udbYliC.
medcns de øvrige 'tafler fo.torl :-.r;=t gav ::-.amme udbytte i
det I. <'I.r. I 2. år \ar der en tendens III en svækkelse af
~orlcn Verna i forhold III de oHige sorter.
Den l slæt ble\ hO~let. nar de enkelte soner \ar l
begyndende skridning. I tabel 24 er det beregnede
udb)'lle i afgrodeenhedcr pr. ha \151 for l. og 2. slæl og
lal I.

I. ar

Gremlc
Verna
PcrOla
Endura

l. ur

Gremie
Verna
PcrOla
Endura

So..
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al dl' fldlt!!(· \Orla 111 I/æl ni J..m'l·1! 4 arliKe 5/ær for af
yde et fidbyt/I' med ('11 pti\\I'lIde 11O) [oderJ.. w/itet.

al d,' prol'edl! <;orla ma belrag"'J som Iyper. og de kan
erl/(lffel ul ul/dr<' lor"'" /IIdl'lIjor l.l'P('''.

Stigende mængder magnesium til
kløvergræs 1977-80.
Ila g.rund ar. al I..ahum og rn:tgl1c.. lUnl er i mod ..trid til
Illmllldcn . dl',,:r ;lIllag(llli<;lcr - har pIanICI' wært ..'cd al
optagc magnc'lulll, Il;~r de gror på jorder med el h<ljl
indhold af I.. a1111111.

For..ngcnc bkl pl:lId.lgl fllr al under"\lge. hvo!' Illcgd
magnC''illlm, der optage".:lf gr;c.. dyrkel pa jord mcd cl
hOjt l..allUlTllal. 11M dcr fClrlldl'n magnc'ilUOl og.'iå gndc..
med 450 I..g. N pr ha :Jrll!!1 Og...a lIldholdel afnatnulll I
gra."-lIlr"lofTcl hk.. mah. K;lllum og. Ilalrium a og~

alllagolll'iler. ...;1 1'1 Imjl lIldhold af I..alium hcl~dcr ct
la\ I mdhold af nalnum og olll\cndl
FOT".og..pldllcn frelllF,H af lel.. .. ltabdlerne.
Der ble.. godd med PK-gIX!llIflg udcn magn61um, og
kall..allllllOll'lalpl.'ll'r bk'\ brllgl ..om k\rcl"lofgodning.
Forddlllp.Cll var 150, 100, IOU og 100 kg N pr. ha
henhold .. \i .. IHlligl forijr og dier I.. 2. og.l .. læl.
Udb)IICI I ;'\rel" 4 f"lr"(lg. der "'ar anlagt i I. ar.. græ".
\ar p;1 cl hOjt llI\eau Ill('d ca, 15 ton') lOr\lOf pr. ha,
mell 1(1\ rigt .... <Ireol' uob~ Ile og udbytteis fordeling III
di.' 11dllgl'rl' ar.. ri.·.. ull:lll'r.
I de folgcnde labdkr lindl''' rl"ultaler fra 6 for"'llg. der
blco, IHl\ld 1ll1"d 4 :lrlige ..Iæl I 2. :Ir I (ræl..,

I labc:1 25 "e... at tll'r 11\ crl..ell l I eller 2, :'tr, for..ogclll'
ble\ filIldet nogen fnmgebe .Ifudh~Ilet led al tIIfore op
Id 60 I..g Ylg pr ha ;lrhgl Dc 30 !.;g IVlg pr ha pa cen
gang ga ... cl Itdl lx:dre re"lIll.u, end 11;'11' ...amml' mængd",
maglle"luTIl hll'\ fordel l med hgl' dele ad 4 g:Jnge.
Pa fllllll'ralJord IIh:d llIaglll'\lumtal pa ~ og ml'rl' 1..<111
man normalt 11..1..1,' \cnle. i.ll gOl"l..nlllg med magn("«,llll1l
bnnger nogen 1'0..111 .. l·rrel..l I fMm ..Ir ct ()p.el udb~ Ilc,
..adan "Olll det heller 11..1..1' bll'\ ulfældcl her Lnder
,adallIll' forhold gotk.. gnt'" llll'd lllagnC"lIlfll for al uge
IClr... lofTel" Indhold <lf delll' llIlIll'r.lhwf l)g for at for·

lDbd!5. Stl~t'lIdt,mCL'''r:de'' mogm·.sllim (II ÅlOl't'n:ra·,\.
Gm. 1 ar, 1'5 l ....

1'" 1"1- hkg pr. ha
lun.l, rlipr. gmnl Ulfst rApr tr~1

1. ar

O \lg . 16A 19.1 842 138,2 26.4 34.8
I~ Mg ad 4 ' loA Ig.6 IO 1.9 0..1 1.0
.'0 ;"'1g ad 4 , 16,2 ISA 9 DA 1.1 0..1
;\0 Mg pa I 16.'\ 18.7 15 1.0 0.'\ lU
60 Mg pOl I . . 16.4 18.8 18 2,7 0.1 0.0

2, år

O Mg .. 17,2 19,6 715 I2U 24.1 32.8
15Mgad4. 17,J 20.0 O 0.9 0.6 (J. l
.'0 Mg. ad 4 . 17.220,1 O 0.3 0.6 0.6
.'0 \lg pa 1 17.8 20.0 2 -t,O 1.2 0.7
00 \1g pu l 17.6 20.0 7 2,0 O.g 0.1

Ill.:dn· hal:llh.:l'lI mellem I..allllm og m.lglle"lulIl III g'llll
ror d}rl'111'" lr1\ ... e1 og \cl\il:re
I ldhd 2() .. (' .. I gt'Il11t.:Ill .. nil af tk ..alllll1t' () fnr"l'g
It1r ... lo1'li:h IIld hold af lll<lgllC' ... illOl, I..alilllll op. naUIlIlIl l
dl' l'nl..dlt' ..1<l:1 I I. tIg 1 ,Ir
TI)r..loffel .. llld hold af magne... iulll folger den norm.de
lenden.. med el re' la.. I Indhold i dC11 I... I;el og dl'ri'fll'r
pr ..1:r.:1 t:11 ..IIgl'lIdt: tendCll'i 111 de hUJe'-ll' mdhukll den
4 ..lXI Dl' Idfnnc ma:-ngder magflt"illfll u~cde lUr.. lOf
li.."'" llldhold af magnc-.HHII IIdl l l. år og mere "1 Heri l
1 ;.Ir Dt'Illll' fnrogcl ..c I..an "'pore-. 1allc ... 1'l:L og mk"(lc I
ftlrh(lld Id 111gen ulfClr\cI af magllc"'lllrtl dCII "lOr"ll'
for... l..el I den 4.... 1~eL
En fowgl'l ..e df wr!>lOtTel'l lIld hold fra f. 1'1.. .., O,I~ Iii
Q,17 pt..'l lll;lglll' ... ium I..an godt lære afgtlrl'nde fnr. Olll
et gra.......endl' d) r befinder sig \eI eller får llelJ...1I
\ch.ere pa grund .. f mangel på magn~1Um, Dl'1 ..I..} 1
de.... al og... J <lndre "lOfTer I afgroden har 1I1dOydel",,-, p;i.
Il\or lIlt:gCI lllagnb.-lUm cl d~ r kan oplagc fra larml.. .. 
nalcn,

lin .. piller l(lr"lolTel~ IIld hold af badl' I..aliuill og rj

Ta"'" Ni. Sli~('l/dl' ma-'lIgtla 1I1(lf!1l('~illm Iii /..IOI·c'rgm'\. gI/I J (J". 6 jl.

IllgnQIUm (Mg)
1....1 2.~1 3. si ""si

pcl ar lorslOffet
Kahum (K)

1 ..12 ..1.1 ...14sl
l'alnum (Na)

),.sI 2, ..1 .'. ..1 ......1

I. fur~u~ar

O \lg (J,15 Il.IR 0.20 o.n 3,% .'.·0 .\..l1 2.<)<) 0.1' 0.17 0,2.' OA4
15 \1g ;.lll -t . 0.14 0.16 0.20 o.n .\.87 3041 ~Ati 2.90 0.14 O.l. 0,2.\ (JA I
30 \1g ild 4 . 0,15 0.17 0,20 0.2.'\ ,.qo 3.25 J,J.' 2,99 0.15 0,20 0,23 (lAl
JO \1g pa l 0.16 O, l::: 0.22 0.23 .'.<)5 .'\.38 J.J.' 2.!l9 0.14 0.18 0.24 0,4,1

60 \lig pa l 0.16 0.19 Q,21 O.B ,;.R2 J.;\~ .;.28 2,9Q 0.15 0.12 ().2~ 0042

2, forso~sar

O ~lg 0.15 0,20 0.11 0,21 .'.46 .',J I 2, 'O 1,41 0.19 (U2 0..11 0,,17
15MgaJ4 Il.I5 0.19 O.:!J 0.25 3.51 .1..'1 2.RI 1.60 0.10 O,li 0,2<) 0,31.)

JO Mg ad 4 0.16 0,21 0.2.1 0.25 .1,49 3,JO 2Ji4 1.6.1 0,20 O.2H 0,29 lUX
JO Mg pa l 0,16 0,23 0.23 0.25 J.5h ,1.,17 2,HJ 2,45 O.lg 0,26 0.31 0041
60 Mg. p.l l· 0.17 0,24 0.2~ 0.26 3.47 3."" 2.S0 2.60 0.17 U,29 O..U 'l..\4

Iq1



prolem en rolle. D.... I "'Ilhlc ... \..) IJl..... al der under
ncdbQdlllng I \..o\omm....n af cl gr.~foder ml'd el hOJI
IIldhold af råprOle:1Jl dan Ile:... megel ammolllJ\.. D~I

bll\t:r i \-!)!n\<eokell III aml1U)JllUlnlOner. dcr har
...amme IOllTiJllm......om \..ahulIlIuller. ...:I de \Irker hegge
...nm ..lIltagurll ... lcr o\erfor magIlC"'Hlm.
I Holhllld hM m.Hl fundcL at mnl 0.20 p~·t mi.lgllc~lUm

I gr<.c... torMof. må 1)(;1. r~prntelll J\ pct. kalium Ikke
o\ocNigc 70. lI\i ... indholdCI af LdnJrJl r.ck .... er 3.90.
ma IIldholdcl af råprolc:in Ikl..c \,('rc (1\ er IS r)(,:t.. h\ll-.
gr.-e...et skal ,ære fardru al.cOe fllr l..\.t:g. "'0111 fodre ..
med grit:' uden tJi ... l..ud ..foJel
SalcJl..... \II el hujt mdhuld afhadc' raprulelllllg l..ahum
kræ' c Cl hl')t Indhold af m,lgnl.....lum og om\l'udt. !\led
del IIId hold. der h~r I fO"'I'gellt: cr fundet af 11l<..l~P1C

"10m I den I ..,la:1, .,1..<..11 dd lilfllTt"I lIlagne-.lUm I
mlllerahwlblandingt:n. fIlT <..II d) rl'lll' k<..ln ru nu\..
Del ...k)ldc... i....t:r del hOJl' Indhold af bllum. der ble'
fundet hcr. ll-.ær l dl~n I. ..Iæl I I. :\r.

I andre for"og har \ol ruridel. at 2.50 pet kalium i
gra:... tltr"loll'el t:f nok tilopIllIlili planIC\æk ... t. og d
hClJere mdhold uf kalium gil\ cl lil'erl' indhold 'Ifb:lde
magne"lum og natrlllm
\1an regner med. al forlH'ldcl mdkm kalium øg na·
Iflum 1 hlodel fakwrt"1l I..dhulll/n<.lITlUlll - hd"'l ...kal
\ære 0.1. dier der i fakloren .,1..11 \ærl' IO gangc mere
nalnum end kalium III radlghed. for al d) rcne kan
oprelholde \ehære og produkllOIl. Ht:r I for"'oJgenc
'aflt:fede fal..lUren I..aliurn nalflUITI fr<..l 2~ I I ... tel I 1
ar ul (') I 4 .... Iæl I 2. ar.
ScI\oom dyrcnc bC!'>idder l'1l 1'1\{1l1ll "Ior e\ Ile ul al c,kllle
"Ig af med mCI':-.k}dendt: nla:Jl~t.lcr kalium. er o\t"na:g
lcu hcr ror ... tor. da der LlII rl'gul'''' lIlcd. at gTil..:n ...en for
del for"arligc' o\cr... kridt· .... Ilar fakh)rCIl k~t1Hlm/na

tnum er (1\cr 12.5. 11\1" gf'C""'l'l 'l·dl''' afdyr. dl'T Ikl..e
tar adgang 111 J.lldt:1 fl'IJef
}-or-.og.eue her ~I..r.t:ftt:r. al l\lTdl'f med hllJc kalium lal
gl\t:r gr;c... lnr-.l\lf med .,a hll.ll' \'l·nher af faklOren
I..allUm nalnum 1 dc fm·... lt· ... 1.cl. al der bor [!lxh..... med
nalTlum ttl 1 ...Iæl og ... ,1rgl'''' for fri adgang Illnalflum
\l.'d al gl\C d~ rene ,>all S.:ncle pj ...\lmlllt:ft:n gik
kalium natflumforholdel l t"1l Illl'fe gun"'llg halam.:e.
Dl' nu ahlullede for...og. 'I... (t:
(It der IÅÅl' blCl' malt IW1-:l'1 111t1l1dh,l'ltc Iwl CIf g/h'

mlJ.~lIl·\illm lil græ.\ ro mlllc'raljord med //Iogl/es/ult/
wl pn nJ. 5 og nier".

at r('~ul/(lIt'fm.' ~'ar el/s. el/tell JO A.g .\/1: I" hu hiL'\'
jimit,1I ml'd lif{c lIdc ud 4 J.:UII.L:1 t'I/a J.:fI"t., p() 1'1'11

gtlllJ.: {jiJr(}h't.

Ul gcxJ\J.. film: tilt d miJgllt'\l/llll I(lI l t II ~.<J~. III< 11 S:111I Hig

}·lrJ..nllI~PeJ grl{'Ht'/\ IfICJlw/tll"uJ<' , I, og l I( lIa~· \Jtl·{.
fll f(ræ\lor<;lO.Jll{\ IlIdht./d lI! m.1J.:fll·'/Um hJr j<l·\·1Il \/1

l?t'mJe jt'r hll'r l"l'l ,l{ "<.ll·dl dt \/tlf\1t lef rd'tr, dl.'/1

-I Iltl'/.

/II ~rtl·."t·1\ I1IdhfJld <.lf J..allllm wr /wjf ug \(/11/ jO/'?,t'

IIeraf '''lIde el 1(lI'1 /lu/II11/d al "dllt- mUl{lInilltll o~

ml/rillUl. /'lU i delt I .\/a·t,
al gm.'.\/lJrHoj/t'l.\ J..Ulilllll lwtmllll.filrJw!d lUT 1111',(1('1

110)11 dell I. ,Jæl i ht'gg,· /iuwglor.
Ul der \t'l/l'Te fa \Ol/lmer('1/ NC'I' .fimdel l'n g/lII\/(~t'Tl'

ha/Ul/n' lfh'lh'm hu!iUI1I 1I1<1J.:lIt'\lIIm og JHJllIIm 11/1

/rI/lili.
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Stigende mængder magnesium til
italiensk rajgræs som efterafgrøde
1977-80.
Itahc.'ll ..k T<lJgnes <"()Ill eflcrafgrode afg.nl......t:'. ofte ">en!

pJ årct. 1111......·cJrforholc.!clh: Il1Iadt'T dCI, Dcnne meget
~ellC argræ"'l1lng ...kl'r oftc med ungdyr og arnmckøcr
mcd bh,',
Sted\'l~ har man haft 'Olllsl..e1ighec.!ef mcd al holdc dl'
græ"''\t'lIdc d~r I god tri,...el. nar de gl~ p:'l Hallens\..
rajgnc... I dugngra."lnmg uden IJlsl..ud...foder
Andre.' under'>l'gelser har' 1\1. al del' ar d la' I IIldhold
<.lf magne"'lUm I grx"h1r.... lofTd , \(101 \ ar fæll~ for
marker mt:t.l du(hfald blandt de gra.....'tl'nde d~ r
Del \..an \ære meget l-.\æn helt ",I..l..ert dagh!,!:l al
fo~ynl' ,tlle d)'r. der gr<tiSt:r dognt"t rundl. med den
\amme mængde magnl:"lum \ed i,Jt Itlh)ide del I en
mlllcral ... lolblandll1g.
For'mgcne her blc\ anlagt for al bely ...e. om del er
mullgl al hæve IIldholdct af magne'illllll I grcc... lor!'>lof·
fct vcd al gude marken med magll~~illn1. p,~ lkll milde
\<If dellllfbke mullgl hell al undgå prohlclllcr med de
'lent gm..... '>t'nde dy f"o Ir;\'<1 og ...undhed
:\"Jr h)g ug ilallen...k raJgræ!) \ar ,»\~t I foråret. bl~\

... narl"1 dereftcr IM,'rt ..ug.cndc mængder lllagn~"'lUm

D~d ...~t..-dcn ble\ IH.e hO\lel fon.og<,rn~t:''!gl. Snarest
dl~r 110..t hle' eflerafgnxl~n god~1 Int.'d 100 \..g N pr
ha. l'dh~ Ild hlc:' malt \tXJ 1 'Slæl mIdI I oklober
Re...ultall'l finde'l I tabel n I gennelU<,nll af 14 fOf"oog.

li.thd 27, SlIgerIdl' Itw1{I/t'.\iIlUl Iii (jiauJkrødt, (106)
GIIS. 4 ar 1977-80. 14/".

1'" lir hmilOr hkg pr, ha
Gud,knlng M8 K N, p,mnl IONI\lf rllprot

O \lg 0.14 .1.06 0.1 ; 116 19.6 3.7
IO \Ig O.I~ ~.q2 0.16 (J lU 0.1
20 \1g 0.15 ~.q7 0.16 1 0,4 0.1
40 \1~ O.lh ~.qq 0.17 ~ 0.2 O

Der ble\ fundel ct ~\agt ogel Indhold af magl1C">lUm I
græ... hlr'ltofTd \ro altilfClre 10-40 I..g \1g pr ha Illdhgl
fomr. Dl'r hlc\ Ikke fundel nogen påvirknIng af Indhol
det af kalium og nalrlum.
ncn l!lfmte magneSium luwde kun bl'lydlllllg ved at
forbedre afgrod~n.. kvalilet. da <-kr ikke hlcv fundel
nogcll IlIdl1ydcl...e ru <..Ifgmdcns udbyllc
Fo..-.,'gl'IlC forhælter

Kvælstofgødskning af græs til ensi
lering 1980.
FOf"ongcnl' cr anlagl for at hcly"C. om man kan f3 en
1l1"'lræHehg god fodenærdl I gf<b. 11\1"1 der god~

:..tærkl mcd k\æbtof og hosles med 3 ;lrilge ...I:.tl.
Ar..agl'n cr hl<..ludl andel. at ...d""t: ho"t!:ll ilf den enkdlC
...I.ct i gm:... cr ... h::gt:1 a megcl i pri ... pr. ha l dl' \enere <1r,
at dl'l cr hll::\et ell tOf fordel al lage .. i'\ fii ...I.e\ ~om

mulig!. mcn hel.,1 mcd cl højt udb~ llc
fOf'ugcne ble\ gennemfort i be<.13endc græ..mark~r
cfrl'r planen



\;g " pr. ha
tldllgl ener ener

FOl"'illg.. ted funk 1 .. 1;1:1 2...I:cl lait

" (1 " II "h 75 50 2~ 150

" I~O 10(1 ~O .,00
li 2~5 I :'ifl -:- 4:-0
< 31M) ~Ort IIMI "m

Da cr grulld~~x1d Illed JOOl) I..g Pi\. O·4·~ J. og da
brug..·.. lk"udcn NPK 21-4-· IO "Olll I.. \;d ..IO(g..,dlllllg ror
..II ... 1I.. r..'. at l...lIlUmfor"YI1l11gt·1l cr ngehg: t alk ... ht'1
I gC11l1CIIl .. Illt .Ir:! J'or..i'.g l M hkt IHhl ..·1 r'CI1~· udh} lIcr.
..om dt'l "t...... l land 2i'

Fahd J.~ A 1'((·/HlIJ~I,d\I..III1/l.!. Il/ gr,( \ ul f'1/Hkml~

(JOh 0'11\. JJ\. 1_"_"'_11 _

P'" pet af tON h\;,: pr h.
F,' IO!"'it r.lp' I~t grunt IOf'I(lf r.lp,

" ~o.~ S.') 2~A 238 6207 5.6
h 24.(} q.~ JII.II 210 4'.~ 5.3
< .!J.1l 11..0 .!llA nI 17.0 JO."
,I 20.4 J4.J .!IIA 4"" ~4.4 15. J
< 20.2 15..~ 21/.2 )02 ~".7 17..'

I 1.11..1 lIh.:d ...ugl·l1lk lIJh,r..d ;tf I.. t .d ...wf faldl IlHlhnltkl
i1r hll"'[Of. r.lplOlellllllJhl\kkt \1~l·Jl>". Oll·\Jen ... Ira.....,f\1f
rn~·l·ll1l·ll \;lr rd 1I,clldrcl Dll);: \ar inulr,lldct af r.l
pnlll'lrl lal,.\' i1g nal'lk fur"l H'd 4:'iOog fltXll..g N pr ha
0p]la Cl III\Cau. da lar f1111l'lrgl l f\l<.kr III rnall..cl.."l·r.
Illdllotdcl .lr II:c'I!(lf tar ngdl~1 IH'1I I ()llllad ..'1 2l': ...~O
1',,'1
L'Jhyllct olf IN"I,)I t,H p'l l"l p.CIlI nltl';lU mcd 14-1:'
hIll'" pr hol lcd uc ...h,.... k k\.d..ltllm.\.'Il.!!dcl
l l.thd ~t' ...l· ... l·n O\l'r"'~1 ll\l.'r mJhy 1Ic:1 I <if!!nxll'"cnhc·
dl'l pi h.l. lilrddl p.1 dl' l'l1"dll' ... 1,l·1 tI!! lah 1:lldcn.n
JICll l·1 hl·ll.'~IlC[ t1\l·r 1\11''''1011 ..'1' lIHlhold af tra' .. [\lf
l,fll"r r,lrmkll y 0..55 + 0.03 \ pd Ir,c"'[11!. 11\01" ~ l'r
I..g WI'lllf pr 1",lilclcnll ..·J

la",", l'). A"l{d\I(1I~jl{hl..lllm!, oll.!/I( \ ulom/rnlls,:.
(;11\. l 1'. 11J8f1

l.cjt:lllhoJO;0
light<! Af[l:n1oJ«nhcder pr ha

F" I ,I 2 ,] .l ,I II JUIll II. aug D. Cll..t iah

., (I \I 2-l 0 6 1302 6.8 44.7
h I , J1..I 10.01 U 32.5
<. .1 • , JU 2bA 11.0 ~.I.I

" 4 " 4 IhA 20.. 1 15.i ~X.2

< l, h ,
I\.~ 2s .. 1 P\.4 (,(U

"l'd uund... t 225 I..g '" Pf 11;1111 dcn I. ..hel. J(llll..~ '" rr
ha III 2 .. 1;1'1 ug 75 I..g , pr h.1 III -' .. 1;1'1 ble\ funJl'l
k;lral..tl·rcr fix !t'jeliH"ll'JC'ltghcd p'l 4. Ved Illfur...d af
ml'rlO 1..\;I:I..lof pr. 11<.1 III dlO

.' ..1a:1. gil.. gr.t.·",c1 O~'I;)

mCfl' I kJl'.
Vcd clI'lknng hM man "'a \ Hit muh!!.1 undga. al gLC"

gal' lle.!l·. J.I Ul"1..<111 få 1lt.'ly dl1 IIl,!! lill l"n"'lk·llIlg"prl)l·l·"
"lOlI.
I gcnllcm..11l1 hIn Indlll 4)0 I..g N pr h,1 h(hlc[ 7
I(xkr~nh(' ..kl' pr I..g N. 1l\III\l'l ... r 1'1 f1l1wllgl rl''Iultal
1:llr'l(~genl: !"ilrh;l'lll'l

Rødkløver og almindelig rajgræs til
slæt på vandet jord, 1980.
IhggrulH.kn for lilr'll'g..... l·fll·n .:r. al prhl'r pa r;I\:trCf
"lilll I..orn. pnllclll. 1..\,t:I"hlf og l'lll"r~1 \I"'cr l·n forhal
"[lg.~ondl· ll·mit-n.... ",i dcr ""'gc... (:11 jlllXlul..lI\ al!!n'Jc
Illcd el 1;1\ l forbrug af fl·.....\lur..·I.·r
Flxlring P" 'I[.IIJ hal I:l,'[ nogt'1l lldhrl'<.kl ...l·, og ha 1...1Il
lkl \ ært" \an ...l..ell~1 al IiwJc CII \d ..ma!!-clH.lc olfgnxk
lUft.! <.°n ra.....l·m!t- Illh Il..hll~ hde "'Olllllll'IC!l I hlr"'\Ig.l'lll'
her bk, \ ;Ck"ll"ll "I~ fl'l 1l1l'd marI.. \ andIlIg l'flcr hehtH
I lIJli~t fM.1I 1,.'1 I\xll..lmlor ilg ;lllllll1dl'llg raJgræ.. ud
1.lgl l hygd,ck""l"tl i hlalHllnp: ..i()rh,'ltI dll'r planl'n

kg rodl..kncr kg alm raJgra:!>
FONlg"lcd KRANO IJORVI

., .' "h " "" J' J

I or""~cnt' .lIIl.q~l!l""'IIlI.·J h hl\ll..l..l. IHII"lf t gl~k"'ll1l·d

300 I\g , pr h.l. Il:,! .~ lUc ;:~x1c... I1lnl k\.t:I ... lt1f
i).l'I.. ..."Cd ..·n l·r II.. h' 11\"'[cl fllr ..... ,g... lIl,l·..... I~1. lIl~n I ;Ir
hlc\ dell l .t ftlr...~lg IH"'ll'[ ,om h~'kl·d. I 1>llx'l ..IO ......" CII
()\cr'ligl tl\ ...r UlJh~llcl I ... l.l·ll'ftcr hl'l ..;cdl·ll' Im"l.

labc'! 30. Rj/{II..IOI'('r f/j!, vIlli. rajgm'\ 111 \Ia'( 11m/I.
(jm. J Jim"g If))l().

Rod· Alm 1'''' P" hl..g pr ha

" n" tl'r'l råpr gr(l,,1 IOf'! <ål"

\ ~g 1:\ I..g 15..! I ~ ..... I\I~ .!I.).:-: ~.6

~ kg Il I..~ 14.~ Iq.2 2~5 .\JA 6A

" ~g J I\g 1.'1.7 .!(J .. i 212 .!9.0 6.0

Illdholdl'l ;lI' 1,lr"'lllf \.Ir 101\1 (l~ r.tltkndl·. IllC(kll"
prtX'l'lllen .11 r.lprtlll'lI1 \,Ir hll)t Il~ "llgl'lllk ml'd l'gCI
lIId hold .. f rt'llkll,'a l hlandlll~en

Der ble' lahlcl ....lInml' lldh, lilO I dc IIC hI.IIlUlIl}!<'f
rllr...llgellc 1;'II"',\.'lll'l

Kløver og lucerne uden og med
græsiblanding, 1980.
\lcd dl" nu\ .t.:rl·m!t- ulhl);:tcr lill pll"l'r p.1 hl.,,-lpc..tIIOcr
..om olrl" {1~ k\:d"'l\lfgl\dning hal Jl"1 l"n 'Ihlr IIlICrc....c
Jæ\nligl al afpnl\l' utlb~llc (l~ udll\lldon..khng af dlo

ml..... t d)rl..lodc h,dgplallll"r
'·or..og('nl', da gClJllcllllinl'" tih\<lfl'IHk I '1Irgc. $\ ....

rig(.· og hlll'lIld. :lIIl;l'gg~" cftcr I'lalWIl



a. Ihidklu\c:r l rc:n~land.
b. Lucerne I renb<:stand.
c. Rødkløver l renbeSland.
d. IIvidklmer + gn~.

e. Lucerne + græ.,
f. RocU.:Io\cr t græs.

Gr~bland,"gt:ner 5 kg tlmothe øg 5 kg eng'\ Inge! pr.
ha.
I rodklo\erog lucerne hosles med J og h\ldklo\cr med
5 årlige !>hel.
Genncm'<;nll,n,"ul!alerne af 2 for...ng ht:r i landel ,t:,
rcsultatel l tabel -' 1

Fabe/Jl. K/ører og lucerne uden og med græsib/and/ng
fl09l. 1980. Gn5. 1 Is.

pet. pet M.g pr ha
fOBt. rlpr gronl font ripr.

Ilvidk.IO\er 15.7 21.1 ~35 68.1 14,4
Lucerne 19.9 \').2 ~8 8.9 OA
RodklO\er 15.7 IQ.2 182 2Q.1 U

II\idk.1.+gm.... 16.6 18.8 17 8.7 0.0
Luc. græ.. 27.J 15.2 69 17.4 lA
RodkJ. græ~ 16.9 17.8 138 28.7 2.8

IIvidkløver og mdklmer havde del l~t\'l"'h: indhold af
lorslof. Del \;Ir nogel hOjere I lucerne både uden og
med gn:t:"blandlllg.
De 1,1()f',lc udh}lIcr hle\ mali i mdklU\cr. derefter
fulgit' lucerne. og mllldsl var de l hVldklo\er. Græ\
ogede udhyltel i hl1.lllding med Iwidklo\cr og lucerne,
mcn ikkc med mdkl~,\'er.

Forsogene fort ..æller.

Stigende mængder udsæd af byg til
helsæd, 1979-80.
I forsøgene måle~ udbyltel af dæksa..--d og udlæg efter
'i' ning af en "'tigende mængde byg. der hostes som
helsæd. Der "Ugl'" en bedommelse af foder\ærdlen ved
analysenng af del hostede 10~IOr.

Forsøgene er gennemfart på jorder. hvor der ogsa er
godelmecl g} Ile Illden saning. så der iah er mind:it 150
kg N pr. ha III rådighed for helsæd og udlæg. Efter
hds."1:den .. h",( bh\er c=f1erafgroden pr. slæl godet med
100 kg l'\' pr, h;J. og ho\tet h"er 6. uge
Ukrudt bckæmflC' med dinO\cb. ~llll og-.a kan ha\e
nogen \ Irkl1lng o ... erfor de fUNe angrcb af mddug
10\ ngl 011\ angreb af meldug og fntnllcr kun bekæm·
pes J forsogene. hH'" der er oplræk III ~\ære og 'lærkI
sJ...adevoldende angreb. Der må såledC"l ikke forelag~

nogen præ\ enll\ bekæmpelse. men der skal glvcs ka
rakter efter "iJ...ala 0-10. h\is der sker angreb.
I rets 14 fon.ug hle\ i 9 fon.og lilført l111ndst 50 Ions
gylle pr. ha. men alle fONlg. ble\ g.odel mc=d mllldsl 150
kg pr ha
Udbyttel af helsa~den.der I gennemsOlt ble\ hostet den
28. juli. "'ar på el ITllddelhojt l1I\eau med gennemsmt·
lige udbYlIer fra 76 lil 80 hkg lon.tof 1Il00 del slorste
udbytte ved 150 kg ud...cd pr. ha.
J label 32 findes gennemsnit af 2 år~ fOf'>og..

194

Tahel 31. Slit:(!m/e mæ1l,r:der Ildsæd III helsæd (2/0)
en, l ar /979-80. lI/s.

hkg pr. ha
LeJbled grønt 10BL ripr. tfl!eSt.

/lt'I\ædl!1I

50 kg ud...æci . 2 286 80.4 9,0 21.2
100 kg lId..xd . 2 3 4.8 0.5 0.9
150 kg udsa.'d . 4 15 6.5 0.5 0.8
200 kg udsæd . 5 22 4.6 0.2 0.3

Ejt<'ralgro<1<'"
plaolt"·
~I')

50 kg ud~a..'d .. 9 l4lJ 37.9 8.2 8.8
100 ~g ud,æd . 8 28 ~.9 0.8 1.0
150 kg udsæd b ~ 7.2 1.0 1.7
200 kg ud~ed . 5 53 9.3 1.2 I.

0) 0-10. IO mef:l('t læl

Den ugecle udsæd af byg ga\ en ~torre lendens til
Icjc~cd. Udbyttet af {orstof \ar sligende lil 150 kg
ud~-ed pr. ha. fulgt af el s'ragl fald.
Od \lur<,le udby Ile \ed sfigende udsæd ble\ fulgt af cl
tlls\arende fald i udbYllct af eflerafgroden, Her blcv
fundet de bedste karak.terer for plantebestand ...ed den
IU\e<,le ud..,t:<1 af dæbædcJ1.
I label J3 ~c ... gcnnem~nl1 af beregninger af Lndhold af
""')Iof m. v.

(0&<'1 3J Stigende mængder udsæd Iii helsæd.
GI/s. 2 ar /979-80. 2/ Is.

pet pet .r UlBt kg IUrsl a_e.
lurSI. ripr. fnest. pr. [c. pr. ha

Ile/sax/en
50 ~g ud<æd . 28.1 lU 26,4 1.3~ 60,0

100 I..~ ud:-..t:<1 . 30.1 lU 25.9 1.33 4.1
150 kg ucba..·d . .12.1 10.9 25.3 1.31 6.3
200 k.g ud",'Cd . ~2.2 10.8 25.3 1.31 ~.9

Ejll..'rlJIgriJden

50 kg. ud~ed . 15.8 21.6 20.6 1.17 32,4
100 kg ud ......cd . 15.6 12A 20.3 1.16 4.0
I 50 kg udsæd . 15.4 22.R 19.9 1.15 5.7
200 kg uds..'\.'d . 15.3 22.7 19.9 1.15 7.5

En ogc=l uds..'ed af b) g ga\ el livagt ogel IIld hold af
IUr..lOf. meden.-.. del ingen belydning ha\de på lIldhol·
det af raprotell1. lr~lofog kg tor<ilof til en foderenhed.
I cfterafgroden var l forhold lil helsæden lIldholdel af
t"rlilof kun halvt hOJt. mens lIldhajdet af råprotelfl
var dobbelt hOJt.
I gennemsllll af 7 forsøg 1I1deholdl dæksædens 10TSIOf
I·t 16. 20 og 17 p<:!. sll\el.-..e \ed en udsæd pli henholdli
\ I" 50. 100. 150 og 200 J...g byg pr. ha. Tih\arcndt:' \ur i
J for\og lI1dholdcl af "ukker ·U. J.6. JA og 3.2 pet af
{o(SlotTet. Der var nogen \'anauon fra forsøg til for~g.

lede<-. \ar indholdel la\ est l forsog med lejes..-OO.
IU\flgl \<lr mdholdt:'t af håde suHer og "ili"eI~ på et
rcl l", I l1l\cau.
UdbYIlet I fodervxrdl er bcregnel på baSIS af Illdholdet
.If Ira.~lOf Efterafgroden ydede ca. hahl så megcI !>Om
dæk'ædc=n.



Dl'r bk\ hO<:.tel næ... ten samme udb~lIt' på ca. qJ
ilfgnxl~ellhederpr ha I d:cl..~æd - cnr.:r:tfgrnde. U'II1

...cl mn der blc\ "';'Ir.::! 50. 100 dier 150 I..g byg pr. ha.
mcdl'm der bk'\ h"... tet Cl lidI laH're lldb~ Ile led 200
kg hyg pr. ha. 110"'1l'1 "'Olll hd<.,a:J.
For"'llgcne forl"'Il:ller.

Forskellige afgrøder efter byg som
helsæd, 1979-80.
Del I..all \a:re I'cl ....1 ll ... ikkerl at ru etablercl e! Ic\cd~g

li!;l udlæg med l'n J:t'\ n og la:l he:-.lalld I ..""t'rkl '\;.
g"dl'l byg, der <.,Io.al 1i~~.. Ic" "'Olll hd ...æd.
I)f\ mangt' I..\ægbrll~ Io.an der og<.,å \.crt' l'I .. lort bchm
for .11 Iii Io.(m k \ æg!;ylle ud III 11I:dphljnlTlg "ld<.,1 I Juli
m;II11·d. efler al 11I.'I....cu Cl' h'''lel
Det er baggrunden for for<.,ogclle. h\ or der efter hø'it af
byg ...om hels..""t'd fort<;.-elh~'S deJ... med I..lmergra.~ og
lIahcmlo. rajgr.~ ... udlagl I lldltgt I'()rår. og deh med b) g
og ,..irrug ...ael pa pinJe! dIer fm.~l jord. e:fle:r al
hcl...:cden er hj:crgl'l.
Som udlæg blev af I..ltlVcrgr:c'i brllgl blanding 6 fra dl'
otlil.:lellc: forslag og af Italiensk r::ljgræ... <.,orten LemtaJ.
Byg "'Olll hd:-.a:d :-.kal her i forMIgelIe Iw\c ea. 150 kg N
pr ha I il rådighed l,:llIen i handcl ...gtxlning dier i g~ IIc
l-her ...Iær I efterafgrodcrne bh\er godel med 100 kg '\l
pr Ild pr. ...h~1 1 1:11 ~PK-gOOlIlllg

I ;)1' blc\ der iUe fundl:l J.h orligl: angrch af mddug og
frnnu{'r.
Udb~ lierne l åre,,", 7 rllr...øg 111. på el nllddelhojt nil'cau
med l:a. 8 1011<" IUr"lOf pr. ha i hehil"t!. I de efterl'()J
gt.:nde ~Ifgmdcr hlc\ 11I''''lcl lIlC... 11 llaltell"'lo. r<ijgra:~ IIlcd
5 IOn~ lør~lOf og mll1(ht I drrug Illl:d 2.,\ Ion'> wr"'lOf
pr ha Der bh~\ ~jlede<., I helsæd + Italiensk raJgræ....
hOMcl 13 Ions lOhtof 13 slæt. h\ II kI.'l mj belt~gnes som
et P:CIII udb} Ile.
n~ g. ...om hd~t:<1 hle\ I gellllcm"'lll! h~"'It'l den 20. juh.
og \arrug og hH; \ar -.aet dell 2.1. lull. l1\ill..e:l mil
l1clraglC' -.om pri"'I.:rdigt hunigl ug lldllgcre. end dct
norm.lh kan fOflCf1le ....
J label .'4 se" del gCllllC'm<;nilligc udhyllC af 2 :11''''
tOI'<;(,'g.

I hclsa.'den \ar Indholdel afh,rslOf rct 1;1\ l. ca, 28 1)t,"1 .
medens tor'!lofTels IIld hold af dprotelll og tra:... tor \.11'

normalt. I bercgllel fodef\.erdi hlc\ I i1ch'l'tit.:n h,,..tct
Cl. 60 afgmdccnhedcr pr. ha. Vl'd dennc bcn'gnll1g
blcl' brugt pet. trx:::.tof I IN...IOITe! efter gældt'nde
normer.
I eftcrafgmdel'lH.: \ar indholdel ;If l(lr\lOf rcl l;tvl (lg
<.,lor::..l ml'd 1:..1 19 pcl. 1 \arrug. Her \ar lor...lOfTet"
llIdhold af raprotem dog la\! og lIldholde:l af tra:.. tuf
hnj!' Dcr hll'\ I \arrug all andel lige bjærgel t<H"\tof
med den 1;I\e... le fodef\ærdl. medens der 1 de ~)\nge

<.lfgrooer bln bjærget tor<,wf med cn lIoffllal foder
\a:rdi. idel der gi I.. under 1.20 kg wr\loftil cn fodercll
hed.
I gennen1'>llJl biel i byg I I..lmergr.c... og I byg +
Italiensk rajgl":.c", IlINet hellhold\\I'" 92 og qs afgrmJc:
enheder pr ha. I byg .,. b~g og I byg - \:trrug blc\
målt henhold'!\l' 78 og 82 afgrooC'enheder pr ha
ForsogC'lll' fort "XIIer.

Såtider for majs 1977-80.
Rc\ullalCr af f(lr~('g nr. 42178 med ...ortcn &10. ":lct III
for~kcllig Ild, !-e<; l tabel 35.

Tubel 35. Su/ul!!" l IlIUj\. I f\. i 1980.

hlog tronot
l.ar. pt.:l lorst pr ha .,

"d I,l" loollx stængd kolbe sl..:-ngd pr ha

20. apnl 2 41.S 15.6 51,4 28.1 73.0
29. apnl .1 42.7 15.5 2.4 5.1 (),J

IO. maj .1 .W.I [U ~.O 1.0 9.2
20. lIlaJ .1 33,7 [4. [ [8.4 [0.8 26.7
.II. nlaJ 7 25.7 U.7 30.6 16..:! 4.1.0

Slon ~(fol,!!er monsIret Ii...,r udb) Ile 01.\ I delllldbgc
"'Ilr! Edo de Ildllgcrc al"'> rt:">uhaler af den .. ddige "'lrt
Fronica. idct dl'! hOje... te udb~ Ile hle:' I'PIlUd \ro
...aning oml..flng dcn I. maj.
Forsogene fort ...a::f1e<i med en Ildlig ...urt.

Eji.'n/lu

a Klgr 15. ' 21.- 21.2 37.3 31.J
h. Il r;JJ~r. 15.2 20.6 21.2 fl. <) 75
c. Il) g IX,2 [M 2.1.7 [1>.1> 1.'1.2
d. Vflrrllg 19.2 [5.5 21).0 12.1 8.5

JXI pcl. af "'Nof
lor.lof råprolelO Inolof

I uhd.U -lff.!.n.xlt'r It! hd\{{·t! (] /I,
Gn". ] ur. 1979 RO. /fJ j\.

I. ,la'f. bygllt'/\a'(/

a. B)g . 2X.X
b. Byg. 2l'.1
c. Byg. . 29.2
d UH~ . . 2~.5

[ 1.9
[ 1.9
11.9
12..1

20.0
25..'
25.5
25.1

h~g IOn.I. a.c
pr ha pr. ha

79.6 59.8
I.) 1.0
0.5 OA
1.2 0.4

Stigende mængder NP-gødning
11-23-0 til majs 1979-80.
Den \undoplu...ehge fosfor·k\;c1"'lOfgndtllllg :--: p II-B
Oer kendt for al kunne hjælpc maj<;pl:1I11er mcr CII "ag
periode. Den lI.cvrlle gOOlllllg har <;Ior;;t bctydlllng for
may~plantcrncunder k(llige v:t:b(\i1k.M I ..plrlllg...f.....t.:n
og l ugernt' lige derefler.
Mdj'! (II ell<.,lknng dyrke... pa kl':cghrug. tl\or dcl ofte 1
fon cJcn bln cr tilført slore mængd('r b æl"lofog fll\for
l hu d~ rgndlllllg.
For ogelll· hk\ anlagt rnl"d ... tlgc:ndc mængder NP-
g~ldnillg for.tI fj bely.. !' om dl'l og a under dl' forhold
\ ar af bel~dlllllg for maJ... planlcrnl. fu ....) mllg af fl"for
I)g bæl"'I"!' al få pla..'er(,1 'P-gtxlmng. 11-2.'\·0 'ed
....II1Ill!?.

fnr...~gene hlt\l'r dIer planen dlll.lg.1 pa gårde. 11\ Ol' der
hrllge:.. lllllld ... \ 100 1011<., g~lk pr h.1 lil 1Il<IJ\
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Som forMlg:-.afg.md~ bJ~\" brug,t 'or!cn FroniL·a.
Bckæl11rel ..~ af fwukrudt blt~\ gcnnemfor! m~d Alra
ZIIl. som ... pruJIL.... ud ligt." ~ftc:r !o.ålllllg af maJ...
Det fremgår aflabcl 36. al aret' fON)g ga\ et ret pænt
udby lte

Tabl'! 36.

Gø.;W.;ning

Srir,:l'"t/t' mt(:ngdt'r \ P ':(1dl1flH: //<13-fJ fil
mUI\ (2/J). Cim. 6 J~, /980.

Tabel J8. Fro.\I\J,,(Jd~ i mujs. 1980. GI/.~. 5F
rl'O!il- pct.10fSt hkg pr. hø

kJc, ..kil' Sl..:n- bl.· .,
Slældøto "'" dc·) kolbe ..It kolbe O" d, rr. h.

6. okl O IO ~8 n 59.7 45.6 19.7109.9
18 Okl I 5 52 25 ~.Q 6.5 0. .1 0.1
29 okl I ~ 54 2~ 5.0 0.1 5.0 .1.5

8. 110\ 2 I 5~ 31 7.1 7.9 O 1.1

°1(}IOIO mgen rrO">t~l.ldl'

Grundglxtd 8.0 57.5 61.5 ~.7 4.8 1().I.8
IOOkg:-'P X.5 0.1 O.Q 0.1 0.1 0.5
200 kg :-':P Q.O 0.0 ~.7 0.1 0..1 4.2
300 kg 'II' Q.O 0.7 ~.I 0.1 0..1 J.X

• Il III 1II11111ld~1 "uld..:på\lr"..:,

Af de 6 fON'g eftcr planen h.nde 1 fOf'og m;lj". 2
fOf\og roer og :! for~"g bH. ~om forfrug,\ l gcnncm .. nll
ble\ brug.t 1651011.. gylle pr. il'l
KlIral\lcrcn for kuldepa\lrklllflg. dt'r blt."\ \urderet 1:.1

4 uger efter ,alling. anlyder. al pl;lcerel 1'\P·glxhllllg
ga\ plantern,· oget e\nc 1I1;lt mod"'lå koligl \cJr
J label 37 .. I,·... g\'nncm~ml af 11 fOf'og.

Karakter for fro"t ..kade \1"lc en liltagcnde kade \00
nl.'d" Idmng 1 Inbcl af oktober og den fo t(' uge af
november. meden .. tcnden.,cn 111. at maJ ..planterne gik l
leje. kUli tiilog .."agt.
Indholdet af to,",tof I kolberne \ar på el ret hOjllll\·cau
med ca. 4lS pct. fUN i oktoher. og det 'teg med ca 6
pet. l lobet af de folgende 4 uger. mooem indhold!;'t af
IOf'lof I hele planten ';teg fra :!J pet. med IS f'k:t til iah
31 pet I -.ammc Ild... rum
Tlhækslcll 1 kolbclorswf Illing. mt'den ... \.cg.lell af
..t<cngdh)f..tof ..\andl tJl."arende.
lait blc\ der ...IOft ...et oprelholdt den samm~ foder
\ærdl gennem helc oktober mancd
For<;ogcne fon ..ætter

Karaklerer for kuldt:p;hlrklllJlg anlyder. at m'lj'.plan
lem~ har han fordd af "P.glxtnlllgen i forJ.ret.
Dcr bk\ fundd rct <;ma lIIerudh) Ila for ue ~ligelldc

mængdcf '1P-glxlnmg.
For..og\'lle fOn~ællcr.

Grundgodcl 8.0 H.9 58.6 4.7 5.1 87.9
100 kg "I' 8.0 0..1 0.1 0.1 0.1 0.2
200 kg NI' 8.5 0..1 :U 0.1 OA .1.0
3UO kg N P 9.0 0.2 .1.0 0.1 OA .1.0

o () IO. 10 mllld~l "ultkpJ'If"l'l

rabel J7.

Gødskning

Sflj.:t'fI(/e mil ngda \ P gØeifllflg II-!J-O fil
nwjl. GI/J. 2 ar /979 8D. II Is.

hk!! pr. ha
kør r IØrslof Iiprolem li c.

kuldep· kolbe '1lCflgel kolbe slænge! pr ha

Stigende mængder kvælstof til gyl
legødet majs, 1980.
Del er en udbredt opfallcb,,, al may"! kan udnylle
nænng"lIldholdcl i ... tore mængder husdyrgodnlllg.
For al bely...c. om det og-;u gælder udnylleben af Illført
k\ ..t:I ... tof l hJllclebgodning. blev anlagt for.,,,g i maj ..·
marker. dcr 1 foncjen ~r godt't lllt:d mindst IUO tOIl~

gylle pr ha. Som kvæblClfgodning blt:v anvendt kai
J...all1111on<;alpcler
\faj,clI I fnr"l"gel hle\ pleJCI og pa!'>..el ..om normalt på
den omglvendc nurk. t>f: den ble\ 110"'lel til normal tId
I tabel .~9 <;l'" det genncm .. nllhge udhytlt: af arel ... 6
for"og

Tahl'! 39. Sfl~Wfldl' ma:flgt/e Å l'{æslOj lil majs.
GII\. 6j\.. /979.

o 7.4 0.5 0,07 54 27 62.9 52.7 103.4
50 7." O.~ 0.06 54 26 1.0 0..1 1.1

100 7.1 0.5 O.O~ 54 20 2.- 1.1 .1.5
150 r 0.5 0.09 55 20 1.1 O.Q ilA

Slættider i majs efter frost.
Undef nornlJle forhold kan d\'I Ikke: untig'h.•11 nHlJ'"
hcr I I.tndcl bh\er ud\al for n'lllcfro'l for"l l okwher
cHer lidhgcrt:.
for 3t bd>"t" nogle af dt: \lrklllnger. <,om fW"1 k;ll\
ha\t' på m'IJ". hk'\ anlagt for",'g meJ .. heItIder I maJ'''
ener planen

Plan-
kg' ler pr. leje

p!'. ha m~ ~

JX:1."',-
lral-' pet 1M!
.,Iæn·

gel kolbe iah

hkg pr ha
SI. .... • e pr

kolbe bl ha

3. 11""'1 "'Jart'..1 t:ht'r fru"'hkade dl\'f <;en,.....,1 dt:n l
oktober

b. H~I 2 ul):cr efler fnr'-t,g ... lt:d a
c HO~I 4 uger efter fONlg .. lcd J,

d. 1(U"I b uger \'ftl'( fOf'I\g ... kll a
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Dc ...lI~elllk I1M::ngder h,t:I,wf pr. ha haHlc kUli ell
u"'lkler lndllydcl'iic pa plantclallcl \-!.-"ti h'N. Dd \ar
10\ f1gl under nuddel 1 grundg'x1el maj....
lidia Ikke ell øget tenden .. III al g3 l ICJc kunne
}..on ..lalert::,
Dc "!lcde ma::ngdt:r k\æJ..,l<lf ha\d~ kun ~n ... \ag melny-



uebe p:l wp,lofprncl.'llt l koloc o~ "'længel + blade_
Llgdcdt.: ... l:lr mdholut.:1 af IIItratkli\:l ... tof l ... længel og
bla(k pj ('t lavlog t.:n,arlcl ni\C1Hl

I gcrllll.'llhlllt blel der l ed 'lugende mængder ~ \æl,wf
l~h' fundel Ilogen pal Irkl11l1g af fodl,.'rudbYltct
fOf"',I'gClll,.' fort'ælll'r

Sorter af majs 1974-80.
J for<,,(lgelle male.. udhYlIet af Imendc ..orter af maJ",
"nJIl h~lr l~crct afpnl\l'l I mind'l I ;lr \<:tI Slah:J1'
Plante... \- I,for\\l!t
\'l'U udbYllem... ling.erTlt: ,allll \eX! anal) ...eflllg for md
hold af 10r... lOf. raprolclIl og tne'!tlf \-ed 1\Il..,1 <,oge... CIl

hedmlllTlcbc af'nrlerne... egnethed I (k for,l.;dligc egne
af lall(kt.
Ved ..upplcrende opl)"'.l1lngcrom ~uldr.:lolerance i forå
rel. 'lalldfa... thed. nlolll"lnngslld Ol'. ,Ogl'" cn ..;.tlll!cl

'unknng ilf af '<lrtCflll'" egnetheX! III dy rklllng undcr
'nre forhold
Sortenu.' pftn("> o\l'rfnr de \<1.mme male,ortcr. '>a \1 l
'''hel af ni ar kali I?I Cl! over"lgl o\cr de cnkelte
omr5dcr.. udbYllcrll\CaU vcd dyrkrllng af m~IJ""

Del er forhat hell"lgll'll al ud...kifte de pl'il'elk ",ol'1cr
cfterh:illdl'n, ..om nye "llrter \il \ærc hl radighcd
I fnr'"gcllc I IQ80 ble\ pro\ct de "'una. h\)... na\ll.
opnndd'>C...bnd, "plree\lle m' ...e... I folgellde OH''f''''gt
lIybndtypc og opnndd"'I.:..land er fra l:.F·Mlrts!lstt'n
IqgO. Splret'\ ne og I(XJO-korn..\ægt er ble\el ulldef'~~)gt

~lf SI.l1 ...fml.;olltrolkn. I)'ngb).

1000
koms

FAQ- SplrC('vnt' 7 '-ægt I

Sorl, land Hybrid "l doge g

Edtl (D) a .1 \\' 190 96 2~4

Edo (D) b J \l,' 190 99 403
f"rnnic..l (USA) .l W 290 9~ 180
II" (D) J\\' 200 9~ JOJ
~Orlll (D) _l W 210 96 .;1.\

Han...a (I» 210 9.. 2St{
Euro-. (~l) .1 l,\ 210 99 2"70
Bur..... (F) Dl" 210 100 2Q)

Ilrutu ... (F) .1 \lo 240 96 280
Er<lII,l (~L) J\\' 240 9:-; 1)5
A, (f) . 21U I)X 270
Sila\: (n J"" 210 99 .116
K:\ ~OM (Dl (270) 9S 2Rl
13ekt' (OOR) C!70) 46 2't\
LG II(~) 1 \\ 270 99 .lI2

Hybfl(kr l11jCr~t"lllll·d .1 \\' er ln'\cj... ~rythl1lllger. ..om
rl'gnc.. f(lr at \ jcre lJO,!!c1 lIen,artl'de I "a;li.'>1. ()~ dt'
hlolll'lrl'r (\\('r e11 ret bng periode .....\ der ..kullc \:crc
ret ... Inre mullg.heder for en god he>.tm iling og kcrnc
....t:tlllllg DCI er ua o~..a efterhandcJl den llIC'>t brugl/.'
kryd"'llIng"form for "'(lfler 111 \'Ort oll1raade.
Dc \ l"'le FAO-1<I1 er l't udI ryk for ...orlt'fllC'" tlcllight.'d III

modt."llhed. Lnc I,d angher ut." Ildlig..tc ...Ofler, mell
"'ger l(l\ngl I~~l' nogel 0111 ...orlerw,:... c!:,!lll'lhed 111

ell ... l1t."rtng. da og.....l "landl:"l"hl·d... ta::ngelh('lJde, bJad
fylde 111111. har"'Hl bd)dIlIUg. Der er I....cr bHlgl de
tY!lle F:\U-lal
Spm:~t."\nell. da hk, optalt efta 7 dJge, er gl'nlll'mg:l
emk h"J rir meget ItI.lJ. og dt."1l lal' tilfred..... tJllelld(' I alle
...ortcr Dcn fundnl' IOOO-kl1fll'>\.cgl kan \anen:: lllC."!!c1

Indenfor ,amme ...on. som lkt "c'" \ cd Edl~. 'a dl'l er
Ikke nogen '>Ikkcr ...ortskaraktcr
Dcn ...{(lr... tl' andel af fnr... t'gcllt: ble\ ,ad af m'lIlu l..ah
fra Land,l.;ontorcl for Plantl·a\1. Alle fONlg er acl
med 75 cm ra:kl..l'ur"'land. (lg man har "'''gl al nOl IO
pialIler pr hJ
Ved "dmng ilfden hcJd...edc ud....cd ble\ pJal'erel,,·" ~(XJ

~g NP-gooll1ng 11-1J-o rr h.l
Fmukrudt ertx-~a::lllpetmed 1,51 Vect,ll pr hd ...n.. re"'l
dter ~'llll1lg. Illogie fnr.... llg l11cd 1.;\ i I.; for li relll 11 g. hk\
brugt en blanding af Vcctalllg ~lJn·(li1. Genncl1lt.,lt:ndc
\ar ukrudtct hk'el bel.;;cmpt.'1 godt. men der \,H dllg 1

t'n del for"'\'g ngchgc mængder !.\lk. ,om ("erll'\edl·
Dls...e for"\'g linde.. "'lcd"" meu dl' 1.1\ C.. le lIdh~ Iler
fiek.cmpd ...e af fnlOuer ble\ foretaget I en del fl1Nlg.
men i mgl'n af fnr...ngellc blt·\ der fundet ...kildcr i1f
fntOuelan·er
Frllllggendl' for""lg er om1..rllll'l'l af 4 ra:Hl'r maj' ror
al ...katTc ..." en ...artel et Illl!.mkhm'l ...om mullgl
S<1ll1ngcn bk\ gl'lInemfMt I lldel1 21. apnl td 9, maJ
Illed hO\I,.'d\ægll'll pol den I uge af m.1J. IIIl'-tlllllg af
fO('>l)gt."lle ,kdl.' I Ilden lo. oktoocr III 14 nmemhc:r
med hmc(h.cglclI på "ld...1c IO døgn af okwhc:r N:c
... tl'n ~llk fON'g hlc\ hn"'ll·t nu:d 2 ..tk I-r.l,kkl·dl'
rnaJ ...ho<"lcre ,If m'llllhkab fra lalHh~tllltord Il)r I'I ..n·
lea\ I
I tabd 4f) 'l· ... re... ullalt."r 'If fnl"'>tl{! eflt'f plan I Illt'd
tldllge 'Mtl'r

luhd -Io. SI/ria ".1 mujf. plcUI I fl15}
Gf/\. N )\. 1981}

1"1 pcl af 101"'.1 hkg pr. hil
Sorl tø~t rAprol lnc<.t gront IMM rapml

Edll 27,1 8." 11,() 310 84.1: 7.3
FfllnlCa 22..1 8.1 ~2. ,. 206 31.1 2.0
lin 2.~.<} .0 2.1.1 1.1" 22.6 1.2
I-orl.l 20.1 1:\.1 21.9 95 21.6 I.-I
11i.1I1"" 27.4 /:..J n.o 'I 9.1 ti."
LSD .. 32 6.7 {J,5

Dd lml~tc: uldhold aftoNofpa t:a 27 pt.:l. hle\ fundt.'1
I f..do. Forla og 11<111'3. meden ... d":l \-ar I<.IH·... l med
22-24 pt.:l I fmlm·a og Hit
l:.do g<l\ t:;1 S. 11.111 ..<1 ca. q, IIlt og Forla t:a, II og
Fronica 11.5 Ion ... tm"tof pr. h"
I Ilan,,, og Edo ble\ fundet unUl'r S planter pr. l1l~,

mcn de :! ...orter ha\de og... ;l den lave..te "'plree' Ile l
laboratOrie! Dc lI' nge ~()rter. l-ronic<1. Hlt (l~ hlrla.
ha\de alle t'J. S.5 planter rr III- 'ed hO«l
I tabel 41 lindc.. oply ...nmger om karakler for kJl....t.:d,
kolbeprocellt IH \
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Tabel 4/. Sorter af majs. plan J (215).
Gm. /4 f' 1980

",.
Plankr lad. kalI>< hkg pr. ha n
pr. ml kp. tørstof kolbe sl.+bl pr. ha

Eda ... 7.8 3.7 56 4H 36,8 75.7
Fronil.'a 8.8 1.5 45 4.9 16.1 15.1
Hil 8.6 J.I 50 6.4 16.2 18.9
Farla. 8.4 J.9 5.1 9.1 11,5 18.7
Hansa 7..1 JA 54 1.9 6,2 7.7

Fronic::a ...ar mest standfast. meden~ Hit. Hansa, Forla
og Eda alle fik karakterer mellem 3 og 4. h\'il"et rober
en standfasthed. som er ringere end onskeL.
Der er dog nok det forhold i denne bedommcbe. al de
tidligste sorter har \'æret tjenlige til host i nogen tId og
måske \af en 'llående afgrøde på det bedst egnede
tidspunkt.
Kun Fromea ha"de under halvdelen af ud b) Ilet i
tørstof i kolberne. her betragtet som del bedsl egnede
kvægfoder
I beregnet foderværdi i marken ga\ Fronica 101. dcref
(cr fulgte Hil og Farla med ca. 95 og til sidst kom
Han~ og Edo med henholds\' Il<> 83 og 76 afgrodeenhe.
der pr. ha
I tabel 42 ~ udbytte n1.\. 1 forsog cfter plan Il. som
rummer tidlige og middeltidlige soner.

Tabel 42. Sorler af majs, p/all II (216)
Gm. 14 fl. 1980

"". rJ:;1. ur tl)~1 hkg pr. ha
So" lo~t. prot. træst gront tørst r'prol

Eda. 17,1 8.7 11.7 335 90,9 7.9
Fronica . 11,2 8..1 11.8 234 29,7 2.[
Euros l1A 8,0 13.4 160 10.1 1.0
Bura.'> 21.3 8.1 22,2 111 17.7 1.7
Brutu ..... 21.3 8,0 23.5 157 34.9 2.1
LSD .. 22 4.1 0.5

Bonse! fra Edo ha\de alle andre liorter 21-22 pc!
tørstof i gronma3sen. og i alle SOrler bIc\' fundct o .. cr 8
pc!. dprOlclIl.
Edo ga.. 9. Euros 11. frol1lca og Buras ca. 12 og Brutu~

12.6 tons torstof
Karakterer for lejetllbojdighed m.". s~ i tabel ·0.

rabel4J. SOrler af majs. plall 1/ (216).
G,,~ 14 [S. 1980

p<I
Planter k.d. kolbe hkg pr ha a.c
pr. m2 lejes. tørstof kolbe 5t.+bl pr. ha

Edo. 7.9 H 58 52.5 38,4 82,0
Fromca .8 2.6 44 0.3 19.4 13.0
Euros 9.3 ],0 4~ 0.7 19.4 15.7
Buras 9.5 1.1 4 4.5 " , 22.4--',-
Brutu.. 9.4 2.2 47 6.5 2804 1So4
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Målcsorlcrnc Edo og fromea havdc det la\,(..'Ste anlal
planter pr. m~ ved host. nemlig henholdsvis 7.9 og 8.8.
meden.. de uvrige NJrter alle havde ca. 9.5 planter pr.
m.=!. hvilket er et meget hOjt antal. Det skyldes nok i hOJ
grad den hOje "'pm:e\ ne i den ud ede majs.
Edo var mind3t slandfasl. dcreftcr fulgte Fromca.
Euros og Brutus med næsten samme karaklerer. me·
den... Bura... fik den bed~h: karakler for stråsli\'hed.
I det samlede udb)'lIe i torstof havde alle de pro...ede
soner lidt under 50 pct. i kolbetorstof.
I beregnet fodernt=rdi ga\ Edo 82. Euros 98. Buras
104. Fronica 105 og Brutus 110 afgrooeenheder pr. ha.
J label 44 ses udbytte af terstof m..... I forsog efter plan
III. der ligeledes rummer Ild lige og hahsi1dlge \Oner.

Tabe! 44. Surter af majs. plan 1/1 (]17)
G",. /I [S. 1980

p<I. J:.•r .ørst. hLg pr ..
Son IØrst:. prOL lnesl. grOlu IOrsl. rlprot.

Eda. 16.3 8.8 11.0 296 77.8 6.9
Fronica . 11.5 8.0 22.6 143 38,1 1.4
Epona 18.8 8.0 13.8 101 JO.6 1.8
As ... 10.5 7.9 14.5 171 J8.6 2.3
Silac 11.3 7.8 22.2 117 33.7 1.8
LSD 31 6.9 0.5

Del hujc.::--IC indhold af tor310f havde Epona med 29
pct., dercfter fulgte Edo med 26 og de øvrige. Fronica.
As og Sdar.: med r.:a. 21 pct. . .J de sidstnævnte ~Illlter

... ig i lidlighc..-d nærl til Fronlca.
UdbYllel af torslof var i Edo ca. 8 Ions og i de ovrige
soner. Frontea, Epona. As og Silac ca. [I lon:-- pr. ha.
Indholdel af råprolein i lør'lwffcl \ ar i alle sorler ca. 8
pct.
I tabel 45 ..,('\ en oversigt o\'cr sonernes lejeltlbujclig
hed m."

Fabel 4j. Sorter af majs. plarI III (]Il).
GI/S. /I fs. 1980

"".Plant~r kar.f kolbe hkg pr ha a.e.
pr. ml I~JCS' torstor kolbe st. + bl pr. h.

Eda ... 7.6 3.3 61 46,S 31.4 70.7
Fronica . 8.9 1.5 46 6.3 31.8 .10.7
Epona .. 9..1 0.6 51 7.1 13,.t 15.1
A, q.J 1.4 47 8.0 31.5 31.1
Stlac 9..1 1.3 4 5.4 17.7 16.7

De prO\ede ...orler ha\de alle 9.3 planlcr pr. m~ ved
hostmngcn. meden .. målesorteme havde 8·9 planter pr.
m.=!.
For <;tandfasthcd opnåedc Erona dcn bedste karaktcr.
medens $113C. As og frolllca fik hdtlavere karakterer.
og Edo fik den d1l.rligste karakter.
Bonset fra Epona med 51 og Edo med 61 pet. af
udb~ lIel 1 kolbetorstof. havde de andre en kolbepro
cent p' ca. 47 pet.
, beregnet foder\"ærdi ga" Edo 71. Epona 96. SlIae 97.
Frolllca 101 og As 103 afgrodeenheder pr. ha.



Sta('"t/t' mal' ('r /CI (lt "o,~tt'

m('d \p(>dalmaskllll'.

I labc!46 ses udbyllC Ill.\. 1~orla erla plan IV. tlcr
IIldeholder hah~lldlge 'illrler

/ (lbd -16. Sona af maJ\. p/till /,. (lilO
G,,~ 91'. /980

",. rkl af lorst hkg pr. ha
Son 10~1 prot. Inesl gnmt ht~t. råprot.

Edo 27,6 ~.I 21.1 297 81.9 6.6
FrtJlllca 22.\ J.6 22.0 244 37. i 2.5
KX RO" A 21.7 J." n.o 13.1 .B.2 L!
Ocl.(' 21.5 J.q 21.8 1% 24.3 l.~

LU II 22.5 7.5 2l,Q 21Q 36.6 ::u
LSD 13 6.0 I).~

Indhuldet aftur'IOf\ar i Edo 28 pCL, Inlll.cl var nogel
over dc prøvede :-;orlcr. hvor dd var (,."a. 22 l dem alk
med den lavc'ile tend(.'n,> I K X 806A og Oeke.
Illdholdd af r. prOlelll l tm"lOfTcl \;Ir 1alle ...orter pli 8
pel og i1dl derunder
UdbyllCl \ari Edolo:a. 8 IOn.... 1B...k... ~·a II og! Frolllca.
LG II og KX 806A (....... 12 toll', IM... lOf pr ha
En (l\t.'r~lgl 0\ er karak ler for lejclilbuJdlgJlcd Ul. \. ~.... 1
tahd 47.

-, aill'! -Il. SUr/eT uf mllj\. plan Il (J18J.
GII~. 9F Il.Jlil)

",..
Planlef kad kolbe hkg pr ha a.e
pf. m~ lejeS 10r.lOf kolbe \1 + bl. pr. ha

Fd(} I.Q 4.- 60 48.9 33.0 J4.3
frollH:.1 h.~ J.O 45 5.1 .\1.5 .\O.l

K.\ ~O" A .J l.1 4J 5.3 r.q 16.7
Ikkc ~.J I.R 47 0.5 23.8 I~.~

LG II 9.6 Z.I 4~ R,4 ZU JO.I

DCI hOJe-.te anlal plaIlIer pr. m~ vcd h('~1 blc\ malI l
LG Il med q.b 'oll.... meden, de lol\ Tlge \ar pa et nog':l
"nere nl\C,JU med Cdt) la\e... lllIt'd t:a ls pialIler pr 111:.
DC' pro\C~dc 'Orl(.'r \ ar '11Ic mere ~Iandfa...(t: end Pro
mea. der Igl'll Ida rede sIg noget bedre end Edo.
Alle de prmetlc ,orter havul' under 50 IKI. af (11"10'

rudbyucl i l.olbctuf'lOf.

~'

2266

Jylland·Øerne 1980 2383 MVE
Jylland·Øerne normal 2448 MVE

Nv,. I.: M(JJ~'\'arIlH'(,1Jh('di'r(MVm I 1980.
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I beregnet foderværdI gav Eda 7.... Bcke 93, KX 806A
101. LG II 104 og Fronica 105 afgrooeenheder pr. ha.
I fig. J s('\ antal majs\'armcenhcdcr beregnet for de
fo~kellig.e meteorologiske m!Hestalioner. Stort ~l har
'væhlpcriodl:ll'" \anneenheder \<.crel meget 1:11 ... ()\·er
hele landel. Dcr rcgnes indiII videre med. at O\cr ca
2300 majsvarmeenheder er nok lil at modne sl10majs
til el pa"'\elldl: Illd hold af lorMof III ensilering.
Kun i 3 områdl:r ntmlig Bornholm. Midt- og SYUW',I
...jælJand og dcn ...ydlige dd af O-tjylland \;tr der et
lavere antal majs'v'annccnhedcr
J label 4S~ en o\ersigl 0\ er udb)uet af mlJ.lt"'orterne
Eda og Frol1ll.:a. forddl pJ de enkdle landMIde.

Tabt>1 48. StJf/{'f af majs.

kj<' pct PCI ko1- hkg mrsl. pr ha .,
Son "'" tørslof ~Iorst kolbe st.... bl P' ha

Demt'. IO jilno~. 19~O

Edo 4.: JOA Si 57.6 -13.5 91.1
Frome.1 2.0 13.2 -15 2.2 .10.S 25.1)

SydjvllulUl. 16/orsog. 1980
Edo .1.1 25.3 56 42.3 32.6 67.-1
Froni~'a :!,2 :! 1.5 -15 7.3 27.7 :!lU,

SordJy/lulId. JJ forsag. 19t{O
Edo. 4.3 16.6 60 49.9 33.5 75.7
Fronit:a . 2.0 21.2 45 2.2 .10.6 25.7

Grænsen mellem Syd- og ~ord)~lIand går \ct1 hmeu
\ej 15 mellcm Ringlwblng og Arhu.,.
Dc swr... lr- udbytter med dcn høJcsle tørslOfprOl.·ell!
ble\ fundel p:\ Oerne og l Nordjylland.
Lejt:~æd"karal"ler. kolhcprol.:cll! og merudbyllcl I oc
rl:snet fOUCf\OXrUl for rrolllca \;tr næsten en... I alle
områder. men rrollica havde ogs:\ et godl år med anlal
maj')\armeenhcder o\er 2300 l næsten hele landd
For...ogene fort ...ættl:r.

Udbyttebestemmelser i majs.
Der er allcr I .'tr blc\ct gellllt'mfon udb~ I1cm.lhngcr
\' cd maj"Cn ... normalc h" ... tlld
Vejnmg af udhyltel af gmnt hle\ foretaget på S rerr.l'
~n1alJ\e "'leder lIllarken forddt cfta en diagollJI. P..
h\-crt prU\~.... ted ble\ alle k(\lbcr hrækkel af og \CjCI fra
2 rækker a 5 meler. Stængel og blade blev ho... tel og
\-ejct for "'18
Kolber og "'Iængler kunne enten findeles 11\ er fm <;Ig
ved al pJ'~~re en maj~ho... lt:r eller ...endC"'t I pa..."t:llde
ud\alg till laboratoriet. "'(lm derefter fik mJtenalet
pa......ende findelt mden an;tl~ senng.
Resultalerne blc\ mdberettel ~mmen med nOlater om
goosknmg. \Oft, s:\tid, hostIld n1.\.
Der ble\ mtih udbytle ptl 80 fm...kdlige lokaliteter.
heraf l I maj.... \;tet efter \ 1Illcrrug.
Ved opgurcl-.en er Oerne holdt for 'lig. medens jylland
afho\oo\-cj 15 fra Rmgkoblng III Arhus er delt l Nord
og SydJ> Hand
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I alle omrilder blev målt hOje og lave udbyllcr. Det
hOjeste på 161 afgrodeenheder pr. ha blev målt \ed Sdr.
Saltum. der IIggcr \C\l for Store Vildmo~c i Vcnds)'s
"icJ. og det la\'c~te på SO afgrodeenheder pr ha i
SIlkeborgområdet.
I label ...9 "t:"I Ul: 3 omritde...... udb}lle I genncm<;nll af de
79 udb)"t1cmallngcr I majs med normal såtid.

'lubel4Y. L·tlbyut·moJing i majs 1980 (19)

Oem< S)'dJ)'J1 NordJ)'1I 1'"
16 SI 36 SI- 27 ~t. 7q ~t

pc!. "'r...wf 26 21 2-1 23
PC' af tor"ilof

RJprolclll i i S 8
Tr:c"'lOf 21 :!~ 21 22

hkg tuf"tlof pr ha
Kolbe 63.0 5.t~ 69.3 60.9
Stængel 55.8 5i.2 59.4 57.6
I .Ilt 118.8 110.9 11lU Ili.5

~I.C. pr h'l 105.9 97.b 11-1.9 105.2

Indholdl:t ;JfhlNof\ar pu Ocrne 26 fKt .. h\llkct er rCI
pænl I 'lordn lIand 'var det 24 og I Sydjylland 22 pct..
tl\ilkct er 111 den la\c '>Idc. Det kan <;kyldes. al 70 pet
af mahngl'rnl' ble\ gennem fon i ..onen Frollu.:a, der
må betragte!', \om en sildig sort, Den klarer ... ig normalt
bed~t på ø~rnc. og hvor da iO\' flgt er dCI mildestc
klima
Indholdet af r~prOlein og træstof var normalt og ellli I
alle 3 omr!ider
IgennemMlil bb' dl:r i Sydj)'lland målt II, ra Øernc 12
og i '\lordjylland 1J tons !ør'itof pr. ha. så klimael har i
1980 vendt op og ncd p~ majsudbytterne.
I beregnet foderværdi blev i gennemsnit for hde IlIndel
m&!t 105 afgnxlt:ellheder brullo pr. ha. hvilkct må
betragit.... 'mn Cl udbytic lidi o\cr middel

Andre forsøg med grønafgrøder.
I forsog 63064 og 63065 bln for 4 lir i mel.. hO... ICI
udbYlIc I luccfIlcsoncflle ISls og Venus med folgende
resultat l middel af de 2 forsog

hkll 10rstof pr. ha
Son J. Ar 2. år J. ir 4. .ir g"'

1'1", 118.4 117.3 101,1 90.4 107.0
VCftu ... 1.1 0.3 LU 2....8 10.0

"cl r1anu'r med krJn..,llmmd

I", ... O O J 5
Vcnu\ O O O 1

De forhold<;\Is la...-e angrebsprocenter af kran....sklmmel
har I 2. og 3, år gi\et el meget \ton fald i udby Ilt: l den
mUld... 1 m()d"'land\d~gllge ...ort. medens de 2 ...urter ga\
...amme udh~ tic I de fm-"'Ic 2 .ir



2.5
~ .Il

2. I

2,1, ,
.l,!
.~.4

1 •.'
2.5

.~ -:.11

.'4.2
29.tl
2~.1

.15.7

b<h

26,t\
24,0
11.1
I R.l
J(J,()

CdJub"(-t:ll/\ ni 'rl,,, ..hfl 'rt: ...1"(

fXI af 1.'1'1<.'1

111 \lit" lord"ld1loll "re ""1
1',\.'1 ar "Il,: '1 "r

ub<h

!ubd 50, Imm(miuJ..h~hulldlllll.: ul hulmUT/t'T (JJ(J).

\..8 halm pr fe,·
(IS pet ~and)

ubcn ben

JI) J;"" Icr- .\
Bygh,llm
I-Ia ..'rrhalm
Ihedt'll,llm
RughallIl
Rajgr:c\fnlh." ..

Byghalll1 44,5 55,~ 5.3 2,X
11<1\re!l,,11I1 HI 5X,7 , . 2.5.,.l

H\edchaJlll 4.1.5 5~,7
, . !.t\•• .1

RughallIl .1~.~ 51.6 5..~ :U
R;tjgr;",..fn,h .... 42.b 51.' 5..1 J..~

11lft'1,.hl/l \Ilhknll.':

(il" -' ("I""~

I fON'g ·HlbS blc\ ncdfa:ldel 50 og 100 Ion .. gylle pr
ha I 2. <ir.. græ.. I kOlllVm<lllfln med k.albnulloll .....dpc
ter Dt' I(X) hlll" gy Ilt: pr. ha Iled..alle udhyllel i fnrh(lld
til 50 hm.. gylle pr h.J. ml'n ga\ l~n lidI bedre efler\lrl.. ..
nlllg l dl'1I f~llg(,llde .. Iæt.
I lilN'~ 58033 bk\ pnnCl ft,r.. l..dhgt' byg"orlcr 111
hl'ketl \ega. Gula og 711;1 g.l\ pol \,Imme lll\e~H1 Cl
.. lllrrl' udbylIe end Georg1l'
I l'lllallg r.eU, for\og bk\ pnnCl et ania I andre ,Orll'r
af Illaj". cmI der har været ml'd I de 1I01"Illi.lk "Cricr Del
drc.!cr "Ig om for ..ngcllc:
550.\9. 68084. 43026. 60162. 60160. 58085. 48041.
74045. 66[42, 62102, 730[(l, 73017, 3120,~. 32200.
32201,32202 Illalidi Ol' IIHtrtg,e prmede "llrle!' \ ,Ir der
cnl..clll' 111 lerl·.....anlc I1Yc...om I.. bredt' "lg fuldl P;l h\'Jde
llled (.!t.' 11Idlll llle"l an\l~lldle "o(1cr, Det \ar r 0:1.. ...
,orleflll' KX X02A, Ela. Tau og Kco...(lill I forhold 111
Fnlllll'a ga\ p:Clle ll1erudhy Ilt'r Dcl V;lr i ml'gel f:i
fm ..ug. /lICII dl' hor I de l..ol1lllll'mk:lr pnl\c" t l'l \lurrt'
alll;tI fOl"-og

Specielle undersøgelser.
L'mkr CJr;c"ll(halgl'l hk'\ ar~IJcl IIIt·O I\'!gelltk
umkN'~e"er I 19~O:

I AIII 1Il(llllaI.. hc,'handllllg af halm
Ol Hyd":lllk ammOI1l.Il.. III !l.llllIarler
h, ~llgelH.lt: m;cngocr l1YOl'lldl' aflllllCll1lal..
l' ':(Ir..kcllige 111...rl:ll1lng...mclodt'r

l Ammolll,lkul ..æuung 111 hcl~;cd m,m
.~ l·ntllucr.. forekom"l l gr:\':"'1ll:1rl..l~r

4. Omhl'gllll1g af Oer3ngt' gr:c"lllarl..c:r \ cd Jrrd,lc I"'~·

11111g,

Ammoniakbehandling af halm.
ArhCjdl'1 11lc..'(1 en \ llrdenng .11' fooenærdll'n af arumu·
llIal..beh"ncJ!ct halm cr I ar hlr! ..at I for..og. (lg under"'",
gd..a l pral..ll"l.. ... l..ala

Flydende ammoniak til halmarter,
I lahc.:1 nr 22U lindl~" 1 wbelbtlagl'l de endellgl' ug
"jollrh'rtc 111 .. \ l! ro ford"jl'llghl'd .. tal fra 19:9

I tahd ~() ~l'" rl'''llltatc;'rne l gCllllt'lIhllll af 10 f(lr"~lg (ra
1977 .. 79 lllc:d h;JIll1aner. hcd\lIl1t ll1t'd ....l\t:1 ell/y 11I
,Olll trl-\'ltfO nJc;'lodeflle.
Ved IIl-Vllfll ll1e(()(it'n, h\ (ll"fla n; ... ullaler Cl' vi.., neder..'
I tahdlell. hle\ der I uhehalld1ct halm iHc fumli:l
llogen fnr .. l..l'Il kg h,llm III l fodl'rl'llhed 1de for ..l..clhge
halmarlc..'r. Ilar der hk\ brugt ..amme \urdl'r1ng <;om l
fjor
Efler bchanollng med nydclloe <.lIllIlHlIIi<.ll.. ..l..al lier
hrugL''' 2·1.5 kg h'llm mindrl' pr foderenheder I alle
hallllolrlcr. men ræl..kefulgcll .....;arer Ikke heil III den
...;.c(h anllg kendle fra foo('f\ ærduab('l!er
I dCIHll' hCIl\t~ellde "\arer rl"ul!alt:rllC 1I1I..onl..lu\I()I1Cll
I IQ7Q

Stigende ammoniakmængder til byghalm.
-lldhgcre for..og har \ 1<'1. al oml..rmg hahlldcn af
I.. ...eblolfcl i LIL' J pct. n~t1clldcamlllclllial.., der nOrmrtl1
tlkctle.. halm. blt .. cr bundl'l af italllll'n l IO\l're dkr
l~hlcr..: form, Den anden hahlld "Il \;cre furdalllpet
l'ller pa andl'n 1ll;\d~ for\\unllcl III (lln~i\d ..crnc
Dct a derflil" haggrundel1 f(lr for..ugcllc al hcl} ...c, om
dd el" mullgl al IW L'1l lll"lr;dl..cllg dTckt \cd ;11

llcd ..,ct Il' Illa.:ngdcn af n~ elende amnwlllal.. (lg "'''11l1Illlg
hl'gra:::n"l' mhllp ul mdjoC'1. I)c...udt'l1 ~(lgl'r mali al
l>e1y~(', l1\on1all den llydenth: a11l1ll0111al.. lil"':1l iiiIr·
.. I..clllgt' 111:cl1gder fordder <;lg i h;lllllhl'lwldnmgcrnc
undt'r pl;l<;lh.:d;cl..kc..'1
12 fON\g blt'\ I 197q behandle' , .. t;.lU,,: IlnCrI fm\llg
mcd Q IUllohalkr I Il'er "lal..
I tahclhllaE"l'l L'r I 1;lhcl 220 ,lIlfMI 111 \ Ilrn·fc..1rd~jl'lIg ..
htxl\l.t1 for dl' 2 for"l'g.
I forMel 14~O bk\ anbgl 5 lor\ng a 4 ..laUt' 1IIt'0 Q
rundbaJIt'r l It\l'r "lal.. ..aml I fm"llg llled almim..ldigc
lulmballcl I alk ..laUt' hb brug I hlllldpla..uc. (lg der
hlc .. lI;cUcl lufltCI mcd en rl.I\lICdll~

Da hk\ 1,lledl dl' 4 \Iakl..e I h\c,:rt fM..~'g I IQ~O

hcnhc..,ld"l" I. 2. 3 og 4 rx:l nydl'lltk .:.tmmolllal..
tx-rcgnt'l 1''' wr.. lOfb.:.t,,, Hdc 'lIllll11llllal..nl;t~lIgll~n111
"lakken hlc\ gl\l'I Id kUli ecn al" ru IIl1hOl IIt:rnc:-. der \.If
phll·crcI I dcl clIe hjofrtt·. Stakl..Cll lI1ed ,It- almindeligc
halmballer lil.. Idlt:lICI aUlIllonial..kcll IIlIdl l ... l;Ikl..cn,
Ophe ... anng.. lld ....n under pla.. ll .... \ar 4 ugn. 11'orcflCr
der blt:\ udluftel I 1 d~lgn lIlc..kn pm\cUdlilgnlllg
Dt'nllC' ,I..clt· 111den og efter IIllcdlllJl~""J1 al ;I111IlHllll;.l1..
llll--d Cl radIalt \tll.. l h\cr rUllllh.:.tllc ll1eJ Cl .. Llrpt ..kht:t
clI"lbgchclr.
I lahd 51 "l" !'!l'llncm..llll ;If 6 f~lr\\lg

Dc for..l..dhgc m;cllgder af alllmomal.. 11;11' 1l..I..C pJ\ Ir·
hl halmen\ 1'11. h"L'rl..t'1I for dkr c:hCf IMrlllg
Illoholdel af r:lprolClll I h;llmell" iI"..,,,f l"ilt'\ l'gel fra
~5 ItllU l udlufl('l hrtlm \l'd.1l tllkxk hl'l1hold\\I" I
og 4 1"11.:1.. Oydt'ndL' ammoTllal.. I-fia tll1rtlurnng ;lf
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Tabel 51. Stigende mængder jlydelllle tJmmoniak lil
byghalm (2l/). GITS. 6 Is.. 191;0

pH pct. rAprotem
ulørret i tørst. ulørret i IDrslOr ul0rrel
ubeh. beh. bebo ubeh beh. beh.

temperatur
'C

50

40

I pet. n.a 6.9 5.6 8.0 6'< 6.7 8.5
2 pCI. n.a 6.9 5.5 8.2 6.1 7.4 9.7
J pet. n.a. 6.9 5.4 8.2 6.5 8.0 10.9
4 pct. n.a. 6,8 5,4 8.2 6.4 8,4 11.3

30

20""----
------

10

_______....... , .., 2

..----.. '--3

Fig. 2. logaritmiSke temperalurkurver I tør byghalm
tildelt 4 procent flydende lImmoniak.
I. Rundballen tildelt ammoniakken
2. Rundballen fjernest placeret fra lillcdning~stcdcl

J. Udclemperatur

10 døgn 30 degn

ammoniak l hlrrt.:~kab blev fundet en forøgelse af
kvælstof som dprotcin bundet i halmen <;,\arende til
fra 6.7 til 8.4 pcl. ved henholdsvi~ I og 4 pc!.. og til 8.0
pCL råprolcin \led de normalt anvendte J pet. ammo
niak. Der var en lendens til en øget binding af kvælstof
i halmens tør<o;lof ved en øget tilførsel af ammoniak.
som det, angivel ~om rå protein fremgår af tabel 52.

Tabel 52. Sligel/de mængder flydende ammoniak Iii
byghalm.
ens. 6!' 1980

O .............. -......;.;c.::.:.:..._

3 6 ti~r 1 degn

-'

Ccllulaseenzym opl. org. stor pct. råpr.
pct. af l"rstOr i IØrsL

b<h. b<h.
ubeh. b<h. "';-ubcb. ...;-ubeh.

I pet. n.a. 21.6 24,8 3.2 0.3
2 pet. n.a. 21.2 27.4 6.2 1.3
3 pet fl.a. 20.5 27.9 7.4 1.5
4 pct n.a. 22.4 29.4 7.0 2.0

temperatur
'C

70

50

40

30

Fig. 3. Logaritmiske temperaturkurver i fugtig. varm
byghalm tildelt 3 procent nydende ammoniak.

3 pet. ammoniak ~Iraks lil 65° C i den rundballe. der
fik tIIsal hele stakken!oo ammolllakmængde. Hurtigt
efter og allerede efter 2 dogn faldt den til omgivelser·
ne~ temperatur på ca. 15~ C og fort!\æller faldet mod 0 0

C. ~om nås i løbet af ca. 30 dage.
Den diagonalt anbragte rundballe bevarede tt:mpera
turen over ca. 50° C i ca. 5 døgn. hvorefter dcn
lallg~olllt faldt til omgivehcme<; niveau i løbet af de ca.
JO dogn. som forsøgsperioden varer.
Temperalurmålingerne og~å l andre rorsog viste. <tt der
sker den ~mme langsomme reaktion med ammolllak i
alle de rundballer. der ikke direkte tilledes ammoniak.
og at lemperaturen i dis~c senere aldrig falder under
omgi\'elsernes temperatur. Del er i mods..'etning lil den
rundhalle. der blev tilledi ammoniak. Her falder tem
peraturen hurtigt til under og omkring 00 C. hvor den
holder sig i de ca. JO dage. temperaturerne er målt.

10 døgn 30 degn

---.....

3 6 12 1 d0gn
timer

---------------
O

20

10

Enzym-oplosellghcdcn blev i forhold til ubehandlet
halm forøget svagt med henhol(bvi~ 3. 6. 7 og 7 pct.
ved I. 2. 3 og 4 pct. flydende ammoniak tihal.
r alle 4 stakke blev temperaturfølere placeret midi i
udvalgte rund baller i en radial udboring. ,>om efter
anbringelsen af f(lleren blev lukkel igen med en halm
prop. Der blev iah anbragt 16 temperaturfølere. som
blev aflæst ca. 45 gange i ca. 30 dage. I J forsøg med
halm i rundballer blev anbragt l temperaturføler i den
rundballe. hvor al ammoniakken blcv tilsat. I disse
for'iog blev der ligeledcs anbragt en temperaturføler i
den rundballe. der lå diagonal l og fjernC:Sl placerel fra
tilledningssledel. I I afforsøgcne blev desuden anbragt
tempcralurf"lere i 4 andre rundballer.
J fig. 2 Vl~ i logaritmiske kurver forløbet <tf tempera
turen i l forsøg i september. dels i den rundballe. der er
tilført ammoniak. og dels i den diagonalt ljernestlig
gende rundballe. I dcn rundballe, der fik ammoniak i
for:-.,~gsleddet Jlled 4 1>C1. til1edt. ~teg tcmpenlturcn fra
18 til ca. 5W i løbet af få timer. Efter J. d~'gn faldt den
til under O~ C og nærmede sig efter ca. JO dogn
niveauet omkring O C.
Den diagonal! placerede rund balle nåede for~t efter 4
døgn ca 35~ C og havde derefter et langsomt fald, s..-\
den efter ca. JO døgn n~'ede omgivelsernes temperatur.
I et andel forsøg var nmdballernc frem~tillt.:l af mere
fugtigt h3lm. som allerede havdc en tcmpt:ralur på
52-55° C inden lil~a=lningen af ammoniak.
Som det ses i fig. J <,leg tempenll uren efter Illsætning af
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30

temperatur
'C

40

20

10

O

+10

,
..... _-c

ler blev opbevaret på et lag pla~tit: ulluer pla"lic<b.::kkc,
medens de () andre blev ophevarct uden tIldækning.
Efter JO dagc:- ophe\'aring ble\' udlnget en gennt'lll~ll1t

"prent' af alle 9 dækkede rundballer. De PW\cr. der
..amtidig blcv udtaget I de \) uda.~Uede rundhaller blcv
delt. så der af radiale pmvcMik var JO l'm fra det
inderste og 30 cm fra del ydcr:-te i hver sin gennermnit
sprove.
Del ford"bige re~ultat ses I tabel SJ.

rabel 53. Ammoniak lifsal med ir1JeJ...lwlI.Ilul\lyr pa
læ.w:grab. dækker og udækker (222)
1f<. 1980

+20

30[' -' Prø~eud(ag1llng

af rundballer.
gns. af

pct. af tørslof
Cellulnsunzym

råprolein opl org. stof
ulxh. beh. ubeh. beh.

Fig 4. Logaritmi~kc tempcrawrkllrvcr I byghalm i alm.
;,;tal-.. målt mellem 1. og 2. nederste lag efter tilsætning
af 1 ()~ 4 proccllI nydende amlllollial...
a. 4 pet. n.a
b. I pet. n.a
c. Udetelllpera1ur

Allaly~er fra et enkelt fon.og \ i.. le ()g~:l. at den diago
nal! pl;Jcerede og de andre rundballcr udovcr tillcd
ningsballcn blev rnind~t påvirket 'If ammoniak.
I I for~øg i seplember lIled 4 stakke a 6-1 ~tk. alrnimk
lige halmballer bkv midi i ~lakkel1 :tnbrag1 4 tempera·
1urf~~krc med 2 over og 2 under tillcdnlllgsstedct for
nydende .1mmonml...
Al1æsnmg af temperaturerne imellem de to Jleder"lc
lag gav i ~takkell rc~ullaterne i fig. 4.
Ved 4 pc!. ammoniak faldt lempcraturen i løbe1 af 30
minllller til +35 0 C. hvor den holdl 'lig konstant I Il
dogn og derefter I I"bet af 18 dage nåede op pil
omglvel~ernes tcmperatur.
Ved I pet. ammollwl-. \ar der lil"ynt:!ackmJe ikl..e tilledt
aIl1r11\1l1ial.. nol.. til. al dCI kunne ~ll:nl..e temperaruren
neder.. t i ~takken. hvor 1cmperaturen holdt ~ig i nærhe
den af omgivelserne...
Ovell over 1l1ledlling"~tedel~teg tcmperaturen. som dd
lldltgcre er \ I~I veu.3 og. 4 pet. UIl111101llal.. hurtigt op P,l
l:a.40 C og faldt i I(lhd af I dogn lil omgi\cl ..ernt:~.
hmr dl:n holdl sig. Ved I pet. ammolllak holdl lempe
raturen ~ig kUll hdt ovcr omgIveberIle.. niVeall.
Fnr~,,'p,ellt: rOlb,t:lter.

l de udækkcde rundbaJler blcv rundel cn rel 1)C~kcdcn

virkning ,lf den tildeile ammoniak.
Under arbejdet med at ditkkt: de ammolliakbehalld·
lede rundhalkr med pla.. tic hk\ under for~llg~rhejdet

bemærket. :1( der for mand,>kabet kan forekomme
gener med st:erk nlllmolllaklllgl under p~lægnlllgenaf
folien.
I et andel sY"1clll kan lrykfri nydende ammoniak
tilsætlcs direkte i en fin"nilter, så ammoniak og
afgrode blande!> under selve finsnillungen.
I orienterende undersogeher over lilsæ\llrng af ny·
dende ammoniak til ha\ rdlahn hkv ikke fundet nogen
::-ikker forbedring af foderværdien og heller ingen .. ik
ker forøgebe ;if dprotcinindholdcl.
En anden orienterende lInd('r~ogcls('blev gennemført I
en hOlllurk. hvor afgroden ikke blev tor nok til pres
ning ener 10-12 dage på ~kår Il~ \ ar prægel af angreb uf
~\umpe. hlc\ hahdelen ~TIlltd og ellsileret lIled L·a. 75
pc:l. \(lr.. tof. Den ld~\arende allden halvdel ble\ 11l1gi
vel lil at v:cre lil~a1 1,5 pt.:L nydcnde ammoniak under
~nitl1lngen for pla'itdækningcn.
Ved udtag.ning af beholdningerne !>enere Vllr afgrodcn,
..eholl1 <.Jer ikke i analy~~n kunne måles et forogel
r:1proteinindh<lld. ren~et ror", UIJlpt'. hvor der var 11I .."t
ammolllak. medens (, ell~ilagl'l1« Ilden til ..at amlno
mak stadIg var meget præget af Illugsvampe.
Yderligere under'iogelser er pll.kra.~vede.

26.3
21.5

DækAel med ph/\'IIC

5.6 9.9 24.0 .'1.2
l./c/a'J..Al'l

6.1 6.5
6.1 5.8

Hele baller

Inder~\(' 30 cm
y <.Jer~te JO lo'lII

IO døgn 30 døgn1 3 6 12 1 døgn
limer

Andre tilsætningsmåder ,
J 1<1:-::0 ble\,. ud\ il.. Id et lil ...cllling.. mhl} r bcregnet til al
lil~:CllC nydende amll10rllak til rllndhalll,.'r.
Ud",yret er mOll!crc1 p,i fil l<('~~I,.·grah, ..~ tlb,l;;'tl1lllg af

;llllnllJTllak bn foregå til hver rundbalk under Iran'
port.
En onenterende under..ogebe er gelll1elllflJr! 0\ er \ rrl..
ningl.-'1l1 pral..~l~ \cd illlVl'I1lJdsc arlklln\,.· melOde. hvor
dd ble\ angivet. al dcr til hver enkelt af IR rundballcl'
hkv lil"al ca . .l pct. nydende ummclIliak. Dc 9 rundbal-

Ammoniaktilsætning til helsæd.
Metoden med al tilsætte tryHn nydende a 111 lllOIlW k er
i..a:r brugt I Canada og CSA til linder hø~tlllllgen al
Iil'iælt~ nydcrldc ammollial.. lil hcba~d og I1li.lJ~ ulrekte i
::-niI1eren.
Den blev i 1980 taget i brug her I landet bl.a. af en del
m<tsklJlst,ltlOller
Vt'd bO~lllillg afbygheba:d ble\ r en llllder<,ogebe fulgl
cn ma~klll..tillion. dt'r efter egne illlgi\"t'l<.er ltl~alte

0.5-1.0 pc:l. nydcmic ammOlllal-..
I tabel 5-1 finde~ rC~llltaler fra 5 ejendomme.
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rabe! 54. Jmmof/wklil.\Cl'llllllg Iii /t('/<;æd (213)

Pa ba..." af mdholud af r':"prnlt:lII ble\' der 1l1"')'lIda-
dcndc genfundcI ca. hal\'delen af den lil alle ma:ngue
ammoniak Il:n"llag.cn. Y dcrhgl:rc under ogel-.er er d(ll;.
pJ.kn.t'\'d

Omlægning af flerårige græsmarker
ved direkte isåning.
Den "lore k\æl<;tofoms..etlllng kombmerel med en <.,11
gende mlen..llet I græ<-.marken meuforer ofte en '" ..t.:k
kehe af kullurplallteme. der afllt'oc... af uhudl'pl.mtcr
"Om bil... IId"-CL ..kræppe. mælkebøttc og andre. Delle
,older I".cr problemer I flen1rige græsmarker. da dl ......e
... ed omlicg.ning hidtil har \;xret \\ ..ere at rell.'>e for dl ..:-oe
uhudharter.
I de store omrader med flcrimgt græs i Holland og.
Nordt) .. kland har disse problemer Især \'ISt sig \ed. at
gnl"'lmarkerne ble," forurenel og s.ammengroet med
k \ ik

Græsmarksektionens virk
somhed 1980.

I dl ......e områder har man I de ~cnere år haft gode
erfaringer Illl"{l omlægning uden plojnlng. idet den
gamle be"'land dræbes med kemi kulier. og Il)" bestand
ud...a.. 0100 ...pel.·lalmaskille. Her bruger man me<,I
sprojlnlng I juli og n~ Ud-.;Jlllllg I lobel af august
Dette er for'lug( overfort lil ,"ore forhold. idet fleri1nge
gr........markt=r pa 3 ejendomme l Himmerland bh:, ..pmj
tet med ROllndllp i juli og l. el fo~t I augusl med den
hollandske 'pcclabåma~kine.Vredo. Der er ~ml1len·

lignet med en alnllndehg fræsnmg..
Der \ar en megel god \Irknmg af ukrudlssprojlnmgen.
og l del fuglige augu"'ht'jr ,ar der en megel Sikker
frem')plOng af del nY!>3cde grie'fro.
Frernur.hge for<.og og undersogel..er blandl andel \ed
\aning. I forarcl eflt:r en forudgaende sprojtnmg I oklo
ber ,il mcd\"lrkc III at \ ise. om mClOden er egnel under
\ore forhold

ndcr",'gd'Crne fort\ælter.

I. Besogene ho\ medlemmerne blc\ gennemforl lIled
dt:n Ildhgt:reomrl1dedelll1g.1det konsulenterne A"'\cl
jacob...en og o.R. Bentholm besogte medlemmcrnc I
henhold.. \! ... den 'I)dligt: og llordlige del af jylland.
I il at bewgc medlemmernc i Ringkobing aml og
Sydlhy hM '\Cklionen an')al gårdejer cand. agro.
Kjeld Sven\trup Pedersen. HClllldaJ. 'iom dc!lid ... kon
'lulenI.

2. Græ'lnHx!ct I 1980 blc\ hold I den 9. juni i Video:d·
halJen. Videbæk. hvor der ble," besøg l landmænd på
Videh;.c~cgnell. Dt:11 IO. JUIll rort ...atte ekskur~ionen

pit Vemb-Lem\ Ig-egnen.
Model og lldllllglerne ha ....de samlel hcnholdwl" JOO
og 500 ddtagere på I. og 2. dag

J. Græ.. nHx!d VII efter den foreloblge plan bh,"e
afholdt den 9. JUI1l I Fjerrll ..le, med efterf(llgelltJe
d.\~u""lOner I Hanherred og Ve"'lhlmmerland

-t. Græ...mark"'CkIJOnen:-o organhatlotl~forhold

Gr.\.......mar"' ...c~1l0ncn havde ca_ 700 medlemmer pr.
augu"l
SeklJonen .. arbejde lede" af græ...mark ...ud\-';.llgel. dl'r
har fulgenul' ,amlllt:lh..ellllllg
Go<he.ler PS Oluf..cl1. QUhlrup. Slrut-r. (formand)
Proprielier Prdlt."ll L) t/lmfl. Tandrup. Bethled
G3rdeJer ehr Ka1toft Pclc......en. Ro'endahhej 7. \'0
jen ..
Gra..'Smark ..e"'tlonen .. "Ckrelxr. chefkonsulent Joh....
Oleo;en. ,"arelager "ammen med kasserer Kent Sommer
..ekrelanat ...forrelnlllgerne
Græ... mark-.ektlullem kon.. ulelller er
Land,kon ... ulenl Ak<;cl Jacob'Cl1_ Gerner..,cj 9. R260
V'bj. lif (06) 144502
Land:-okon..ulelll B.R. Benlholm. Ca"len5C'hlOld~'ej8.
8270 II"JbJ<rg. tlf (06) 27196-1
KUIl'iulclIl. gan.lejcr Kjeld S\elNrUp Peder<,en. IIelIlI
dal. HClmdal... ,c) 6. Ho,en. 6880 Tarm. lif (05)
343146.
Gr..e<imark<.,ektlol1cn... "'onloradresse er'
Knng...gard'l\t:.1 28. 8260 Vlb~ j .. tlf. (Ob) 1I088~

pet. af tørstof
riprOl *) meslOr

uden med uden med
pcl. lll ....to(

uden med
ammoniak
uls.

Fritfluers forekomst i græsmarker.
I de ...t:llert: Jr har man I græ..rnarkerne bemærket. al
græ'''cr l 'Id ud... lrækmng hb "ækkel eller gik ml
mens klo'l:r og. ukrudt bredlc "Ig. Der ble, ,cd dclIl'
,kadt:hl1looe ofte Iagttaget angreb af frufluelaner I
gr:e-."cme. rntfluen furek(}m ... t l ...tor :-olil har Illdlll
'æret UP;\;tgtt:t I græ mar~er. da den eller... regnl.'" for
al '"æn: el ;.lf kornmarkcrne... skadedyr
Fur 1w.:rll1ere al hl:l} ...t: fntfluerne.. forekomst og ud' II..
lmg I g.r;l....nhlr~cr ug for cn:nlueh at kunnc finde
metoder 111 al forebygge den.... angreb eller III dm.....
bekæmpd-.e bil-, I forårel Iq7q J\ærksat en undcr.. ~)·
gel...e. der ble' gellnt:rnfnrt I den ertcrfolgende ..ortImer
\om t:t 'ktIlHlrlxjde med Loologisk afdeling på Arhu ..
Cni'er\llel. Pldllle\ærn..atoehngen på Godthdb. Skan
derborg. og Lmllhkonton:( for Plalltem·1 i Vlb}
Under..ogcl ..etl hle' forl\al i 19RO
På 4 ejendomme. 2 p5 Arhur"egnen. I på Silkeborg.eg
nen og I I SallIlIg. hvor der årel for har væn.'( fundcI
krafllge angreo af rrilnuer. bb 11\ert :-oled op"llllct 2
fangbaHer pa bh\! underlag. Dc bb Wml ugelllltgl 1

liden maj-oktober
På en ejendom varop<.,tlllel cnlcnnograflll kOllllllner
ligt regi'llrcrede lufllempcntlurcr
Ved hjælp af fangbakker."llmmcnholdl med an.l.... te
temperaturer...uger man at ru Slorre \iden om fntflu
el3 flp elld og æglægnmg!lpenodc Det har bl.a. mcd
rurt. al mani 1980 for for\le gang fra Plante\ærn:-oafde
lingen på Goulhåo uU'teIlUte \ .U·... llllg Om I. fl~ \1.'111..1 for
fntfluer.
lo\'(igl er det megel omfaltendc md~amlcdem:uenale
undcr bearbcjdmng.
L nder...ogl"l"'l·n fnrl .....-ctter
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K.

Planteavlsopgaver i den lokale
rådgivningstjeneste
Af Mads Fr. Madsen

IllUOCICllllllgcr fra 115 J..()n,ulcntan..;\.'ttClllk rtlr~'

11Ing'lllllrat!cf og t:nl..d[l(ll'l:llltl~t'rmed tahn.c..... lgl· tlp
1)'''l1ingl'r om dl,']o"ak ptanll';l\ 1..J."otllOrt.:r... og dCl"lIlc<.I
og..a dl' \(lJ...<llc plantt';}\ hud\ dIg.. m;lllgl'''ldt'd~' ,," 11\ Ilt'
l{'r d,lIIllel grundlag fllll!l,: l'!'lcr!Cllg\.'III.k mcr"Jgll'l" (lg
for lahd 2:!~ og 215 l lahdhd;l!!l'l
r"lkllt' lll.hry""l'f. l h\ dJ..l'lllrnfdllg fnr... "cll!gl,' hl.l'lpt'·
Imult-r c:r !;Jgd l bru,\! l pl,lJIh:i.I\ 1..,J..on\uknlt'rlll'<" tx",
tra:I:'II.:I,l'f fpr .11 (te""\.' llll'Jk"IIl,,\..retl"'l;'1I\ bdHH. Il;)r
dl'1 g.dJa Ih1Idt'PUlll..lt:r tlg \idt'l1 \0111 grulIllI<.lg fllr
d ...pO\rI1t1llCI I rnarJ...hrugt'l Dt'lIIdhl'lIll'dc nply,ningl'r
gl\l'r I""C b""'I\ fllf al ,.cllt' talkIIt' l rdiltlon ulml'd
Il'lll ...unlil'fbgl'l. "'0111 \aneTt'r lIlegd fra del t'llt' komu
IcnhlllH;llk III del :tOlkt. h;ldl.: 1 ;..lI11al Il~ , C.lClH..I111ll""
truklur Il!:! produkllon<,fl)(fll [)I,.'rfor g1\cr lahdlt:rnc
hdlcr lkh' ~rulldlag for al ',llllmenllgr1l' arhl'.llhlll'I'Il
'lIl'ICII , dc I.:IlJ...dte Olm adcr
Dc ;ll1fnf!I' talkode' ud till forl.:lllllgl'llll" Jhl\l1l' ... \arn
111 dl' 11}1' 11\1l11re, der 'lll\Cmlc, \cd leJ;.J,tJ'erJl1gen dl'
fnr...n~cl1l· \ed Illdhl'rdl1lngl'n og 111 jordprmcr III
tck'llIrdl1"I~,er fra Illr"'llg',ll"ealcrnl'.
h1rclllllgl'fIIl' er opf"r1 JIllt" J'. og ...;lllllllenL.dllllgl'rnl'
er gen!;l\l'l liaIxI I lIg ~ "';'llllmeIHa~lhl1g'!lllH:n hIl'

helt- !allllcl J....1Il "'lmml'll!lgIK' nll'd tll'\arende 1.. 1 rr,l
dl.'l fllll'~;'lendl.' ar

De enkelte opgaver.
Fur~og~ilrbcjdet er l1a:nm'fl' IIlIH;J!' I .. f'lllt A, lo\(·r·
1.'1I"ll.'rllllld'I'r l all'.IIh;1 al for,\)!:! ,J...~ hk'.•tI lilr...I)!:!I'rh:
l S~ti .. It·"lg tIg p'l Glxlth.\h lJ... kl,.' l'r Illed i ll.l:n.l:rcmk
tlpl.elling, ol;: al tlt.'r IkJ...c hal \;('rI" lagl Iltll;:l'll heil 1',1'1

IlIlll' for. h\tlnlanlllan 1t'lIt 'l'III"II'J... l.dkr dtlhhd'for

"~)g

Jordbulldsul1d('r50~('hl'rnl',lur blllkl ...om hdhnJ l:f

Jl.'r ... Itlll "'l:I uL!l.tgt:1 III IX·I. ri('rre jtlfl.lpnl\t:'r CIU..! I
IQ'7Q, tnor JCI ()g ....1 \.lr !.Ik 1'111 1,.'11 Ih:t1g'Hlg P,l gtxll IO
pd l fllrhllld ItI ard hIl', 11-101 hk'\ dl'! hlrklare! OII'd. <lI
~('n Iw...t h'l\(k' ilfl..orlel dl'l1 Pl'rilxll'. IlnJ1ken .It'nJrm
\ l'nLl.: lIor11lall lldlag('~ l\.ollllnelHk:lr 111:1 \ I~l', Olll

Ild"IHII1I\!1'l 1'1)1' knrrJ Illa rJ... 1'11' III1JlJllng er OI"Ii.'mnll'rHk
h', i.lnlf'lIl~l'l 'lfjordan;Ii)'I'I. db om dl'r ('I lak l'lll l'll
iClliJll" Oplalld'\'" ar lx:ht)\l'!

lait 11111 antirl' ,11l;J1~,er•• , ~(llll lJ...kt' a anft\rt l

l ... hdll'n.ornf"!ICr
610 rO,r:lll.L!. hu (ha"r 5S6 l CI1 l'nJ...dl forening)
122 I.hln.d. Ill. l 15 lill'cllIllgcr ml'l\c.lcndl' pJ Oant' og
l Syd· l'~ Si.)lldl'fj~ lland.
Ino 11.'J...'luranal),cr. heraf I~U pil loll;IIl<i·ral.. ,er
:!I) LI,.'dnlllg..."lI, Il.
~7 nelllah)l.lt<ll. og
.11 tin er,c alldlclMlianaly"er
FormidlinJ,:cl" gCIlIIl'1II fNCJllllgl'll Ihlr hah Cl mllldrl'
lIllIfang elld l ckl hlrcgal'lIde ar \1:cngiJl'n af lilflllldk!
IllarJ...fnl \ <Ir rund! rqmcl .V4 ug ma:ngdl'll af IClrtJlldh:1
,a"cd kllll I .1 ar dl' lIJ..,\arendc 1ll.\.'llgdl'r l 1979.
1::11 del forelllllgcr fnnlllJlcr dt: udl'll Jllrdhrug~kalk 111
Illcdkmmalll', lal1 I~I.()()() hm Inuraf 'lkllt' RlllgJ...tl-
hlllg lIg: \'I'lk .1I111\,.·r !l'gll\,.'r .. rg for IOO,fXX) ton,

\larkkonlrullCIl ,lffrtl IJg 'icdeJ...ol'l1"lrl'akr hdr hafl Cl
l'd 10 p\,.'t 'lorT(' omfang end 1 IQ71J

l darbi..'jl1cdl' pl:wcr rllr go{j..,kruug {lg ,pnlJlmng h,lI
h.lf! \'1 hglll'lltk nrnf<lIIp. ,(lill l 14-:'1). rwr del !ilgl,.'''' l
hl'II.l~'lll11g. al da a llldfllrt lidI ... tr ,I III lllCfl' fl'f!kr fllr,
IH,ld mali !t1' ... lal H'd CIl piall. Dt:t har '1Il l1alurh~c

"Irk 1,1 rmp.. ,l' ;1Il1 ..1k" ,lf \ .. ndlng,plallt'f 1'1' fnrhnld ... \ l'
1.1\ I \1l1'llkl .If dllft'llmb.:glllllg'pt'llll·r lIg l.kh;lgl'I,\' l
1\,("r'l,!!.h,!!l,.· l ..d~l\l\Il1g...projcklcr 1.'1 IlgCI Illl'd 0\('1' ~5

pl"l lIdi (1\ er I.lXX) projekter cr g'lll ...h' \ '" 1J...J...C llOgl'(
""or! lal pa larut...plan. mcn 11\1.'1' af dl"l' rt'l'rit;'~l'llll,.'rl'l'

l'll bngl ..hlrrl' Illlkll' af J...nn,uicllltld l'1It1 1.'1111\1'1'
illldcl1 af dl' rcgl"ll'l'r('dc Opg,H er
Dcn kollckthe rad(Zhning l form .11' Illark\andnlll;:l'r.
lmxlel' ug J...ur,er har Ilhyneladcndl' d I1lI'gl'! I\OIl'!i111l
111II[ll1g fl"a .. r ltl ar, hadt' l anlallel ,.1' ilfral1g.l'I1lCnll'r ug
l dd,agl.'r~lI1lal.

\I1IJIICI af ud!>lcdlc attc~tcl" ttl aINI~lllllgl.'r om \;.Illd

\ lIlc1l11g'lrl'l 111 mark \and1llg (lg Jlldrt' '''ger -.aIllI <Il11al
Ic! af crs(atninJ.:S5a~('r.'l'm I\nn ... ull'1I1l'1l h.Jr fIlcd\ lrket
l, !l"rog.-.a hah 1\l1llrt'lll "'Immc omfang '\411111ijnr. men,
11rdl1l1lgcr I/ll'J spcciall"adgi\'ninll n1\x! "'i('rkollllngcnt
h;lr h;lf, t,:;l IO pt.:!. f,,:rrc ddlagl'rc Clld l JlJiI.)

(;ro\lfodCnlllulysC'r \'f o\'l,:rvc.1e11lIc rllt!Il11g...,J...on'lulcn-
1l'11' arht'Jlhol1lraJ .... Lllld,kOIlIIlrCI fnr K \ ;l:g oply 1'.

al man 1 ;11' \ellll.'r .. l J...omme Op p'J t.:'J 19,500 illlal~ e
rl'dl' pnl\l'r l Itlt-iO I Il)";!;) fOf\ClIll'lk l1lal1 pa '.JIlllIll'
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Tabel I Londsorenlgl o~'er

a. Antal b Anlal )Ofdprø\tT, anal)StT~t for; c. FOfTllIdkt
'0",," ni mrol

Amt

".E gE ~.. " ]~• • ~

c • • ;; .. ; .
" .. o: ;;: :lO :lO :lO~"' O V ~-

l. Nordjyllands amt . 4ll l88 15095 Il 597 Il566 ll25 3247 301 12
2. Yiborg arnI. 271 256 12372 11410 11410 I 1507 1485 582
3. Arhus amt .. 378 358 11567 12875 12879 J8 1159 1544 808
4. Vejle arnI 144 227 11600 9350 9145 12 676 694 576
5. Ringkøbing amt 220 210 14471 12S63 12841 1898 1869 1623
6. Ribe affit . 118 101 9147 8662 866l 16 lO6 245 l62 2
7. Sonderj)lIands amt 16l 157 i904 8169 8169 22 179 228 8i3
H. Fyn .. amt 427 407 19443 8564 85i6 174 92 619 132
9. Vestsjællands amt 417 425 8892 6251 624q 98 146 6(JJ nol

10. Frederiksb.. Rosk. og Kbh. amter. 113 160 4819 "",251 4257 209 124 109 74
11. Storstromsamle1 y~q l78 8J81 8120 8320 8 J7I 1559 161 2
Il. Bornholms arni 76 76 1677 1452 1"",52 2 4 4

lIele landet 1980 333q 3143 128388 105764 1057)7 580 9787 122q6 5636 16

Hele landet 197q J697 3508 141ql5 117020 116457 769 I I102 DO·B 7759 49

Tabel 2. Lalldso}'enlgr m'er plallfea\,l!lopgarer. I lil ". (115).

I .... "tal r«k~)'~r af m .... ndre analyser n.l:~pI.nl.1

tjtndomfM \C'drwcndoe

hcnrvcd an~,.r h<nf

- ,,
i

~

Am. t 1 L h i • ~
~ ! ~ •" ~

~,

~~ ~ ~ ~~ .. f, H ;i, ~ ~.E ~ .- l ~
~

~ ~

~ ~ ~
k al! i~ v· i ~ "E ! j h

e~ lE o~ E~
.. e< o , , < ~ ~ < L ~ <

l. 'iordJylland 110 57 47 6 7kO 1.1 20!! 1101 qH 6 III 1.1
2. Viborg 22 I 21 222 ]J 277 25q 20 6 4 28
3. Arhu!' . 46 19 20 7 .lIS 1.1 99 447 360 7 4
4. VeJk 3I 12 /9 350 Il 56 448 406 I 3 15
s. Rlngkoblng S7 30 57 98H 17 4111341085 .1 5
6. Ribe . 2 2 33 2 37 l5
7. Sønderjylland 2J 22 445 7 4)5 910 455 JOO 2 27S "H. Fyn 16 6 IO 125 Il 88 238 15J 6 195 2 J
9. Ve~t~jælland l J 18 41 62 22 12

IO. Frdb.. Ro<ik. og Kbh. 2 2 5 J 2 2 6
II. StorSIrom. 6 2 4 12 22 40 16 III
'2. Bornholm 40 2

Hele lande1 1980 ]4b 122 194 30 329.~ ]J 10684699 )718 322 16 581 202 )6 )6

Hele landel 1979 J3.l 160 129 27 2Sqq 140 1325 4Jq8 3157 318 30 91 207 )1 6 209
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og mark\. a\lsforcd. mænd
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2586 Q87(j .Il!),! 678 12 l05 104 J·B .10 88 8188 5S 4100 O 55 ..alS 1,1 HJ 2..aX I
1621 h40J 29..al .122 7 Ll9 107 lil .N 64 5828 50 lQ25 4 41 148 16 22J l33 l
5731 20262 2JJJ JJ7 8 115 76 85 25 <J6 94.'0 40 2H54 18 157 551 IX 179 <J6 J
J7 J.' IOIHO 1654 145 2 125 81 108 66 5l 5Hl 20 28M O bb J7Q 15 110 84 4
12n 680b 1880 205 75 177 118 lUS .17 7X 56S2 b.l .'157 III 54 .'HS 117 HH5 5
4X4 5112 2050 8.' 2 00 60 <>, l7 66 51N 18 .1502 II 114 .II!> Ib 75 6

1.'1l4 '1994 l.l89 172 4 " I" li - X'l 5575 Ol .1071 X 76 JOl I 92 75 7
5220 7H.' 2261 829 IO 112 6b bO 15 Ilb 7018 56 1818 IO 4.1 160 I 142 ISJ 8
7744 IC!?:! 7.19 251J I ;0 25 lO II 92 5l..a3 00 31.'6 " 54 J.tf) 1011 IIXI 9
4h'i.' .'714 600 280 8 8 S 1 .12 lJ06 Il 1187 8 107 2S9 22 ,- 173 IO
80Jb 502'1 5JQ 77 9 l X 1 St) 3649 ;0 Jb'3 O "l IX8 00 J~ II
Ib.'1 ~56 245 S I I D ":"Qg 14 Q~4 I 6 H 4 12

44702 Q447Q \9932 J.'95 121 1050 bbO 751 l54 8456417854q34QII lOb 8bO 367b 22\ 14211Q8S

41040 85540 21160 Jill 174 80b 515 H2 179 X46 652.n 55036740 04 861.B72 229 15Xl) 2116

I hmmcrland....ann. L. 1675 155
Bjerr.. LlIlga. Hammcf\hoj 720 JO
Kjcllerup L. & H 1293 151
Viborg anm land,",". S. , 4130 285
Kalo·Klle~hlg L. 1845 245
Kalo Vig L 1800
Ruug",,,,S\lIldcrhOJld h. L. 1741 885
SlI"dx>rg l 1600 14)
T"rnng-Bræd-.trup-Nr,Snedc L 800 .\9

IIJt:rm·GlIldlllg h. L. og
Vindcrup II. X 7254 '577

Vardc-Ok ..bll! K rccbf. / .16
Nr. Nebel L. og H. x
Æm II. x JO
Nordfyn .. L. 688 )77
Ilolbæk OJlllt .. ""Ull. S. 166 18
VcstsJxll l. x 448 46
Plamca\! .. ud\. f Syd"J og

~1on 1655 710

lall 1980 ....•••...... 17851 369.

lait IC,7Q 2))]4 4071
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tl(bPlllI~1 ill ~omlllt: op p.l 11.500 pf\)\\::r. IIlCII dcl
endelige rc..ull<l1 blev 12.900.
Planlea\ I""oll"lllcnlcrnc har ~llll cn lille andel I de
orgalll-.crl'dt· undenoogclser af fns"c gronne afgrodcr.
men" de.:' ~bt:lIban har Slorre andel l en~dagcundcr",'

gel ..cr. l\1cd tit: 3.293 udtag.llt: cn"llagl'pnH Cl' c:r alllalld
ca 25 !XI ImJcrc: end ifjor
Andn' lInni) scr og undcr~uJ.:ch.cr. Dd fnrhold ..\ ...
More alllal <llIal) ..er I kolollllen linder g) lic. \;jml og
amlre :Inaly..er nm faller I ,ordn Iland.. arni i IO Wr..lO-

fanaly cr af ~orn og frø I egel laboratOrium. I Sonder·
Jylland arni egen gennemford~ilf renscanaly~r1214
s.'t'd('~()rn .. pnHer. og I SlOr.. twl1l ..arnletI19 pbnlt."alla
1),<:1' I h\edc: ()~ hyg.

Sprøjtevirksomhed.
'hllxl J \'N'l'. I 11\ ilkel omfang cll~cltc forctllllgl'J" har
gClllll'llll(lI"t .. pwjlllill~ mod lI"rudl. ..kaJt:Jyr og "Y~·

dumrt1c.

Muldvarpebekæmpelse.
Dc opl) ..mngcr. der er illllht:lllel OIlJ muld\arpchc-·
kxmpcl"cll I :ir. bygger pa de IIldhclllcde opl) ..mnger l

197<J. Idd dcr "un er ..,purg.1 0111 <.t~lldnngcr I lo"alc
aftaler og "mlllllunale ordlIllIger Som ... cntcl er ,-,:n·
dnngcrue r... ug derfor er dc:1 pl<lIlldgl "UII at ..alIlIe en
merl' udfurllg ll\cr..igl med OJr.. mellemrum.

Forening

Anlal ha
oD ~ !ipnlJI~1 mod.
:;; S !i)"gd og
Et;; ukrudl skaded
~c



Som ændnnger III hIdtil gældende I..ommunalc:: ImJnlll
ger er delll1dberetlel. al I kommune I Rtngk"billg arni
IIU kun gennemfnrer bckæmpel~enefter dirl.'kle bc')lIl
lmg og mod tmnorar, mens Henlll1g I..ommune har
o\'crdragC::1 tlel..æmpcben til ct pn\at finn'l. rra SOIl
derJylland't amt hc:;relte-. del, 3.1 Roddlllg kommune er
ophort med glftudlægnmg og l"leod er gået o\er ul en
haleprænuoordnlllg. Fra Vcw:ijæl1and, amt mtddele-.
dct. at _, I..nmmuller er ophort med al patage "Ig
bckæmpcl~n. ug fra Fredenksborg, Ro-.I..llde og K(I

benha,,"!I amler, al ()(hl1erred I..ommulle kun bekæm
per mod dlrel..le hc,,"1I1ng og honorar

Læplantning.
ImlhcrClllll1gerne om læplall1nl1lg~'--Ikli\'lteler er o'er·
\l.'jende IIldbcrdlCI for en re~lOn ~m helhed Tabd 4
\ l ..er omfanget I de p:iga:ldcnde regioner

J'abd" Ltl.'plafltni"~

AnlaJ Planlet km UdI. pi m.
kollckri''C J·nckl:cl lil l.. l pO\;

pIan« ~hcgn '9/80 læpl.(1lXX))

51 201 188
3 74 40
1 50 Z
O 00

,
lo 284 255
5 116 44

3 15

~l 788 544

.14 HZ 51"

licie landet 1980

licie bndel Jl)79
------

'NdD lI'--1nd
Vlhnrg
Arhu...
VC.lle
RlIlgl..llhlng
Rille
SIIlf',tmm

Faglige udstillinger.
Til land ..dd't,l..uerne udarbejder Lmo,l..ontllfd for
PlanlC3' I tradllUlIldl en faglig Ud'tltlllllg. h\l'" emne I

19S0 '.Ir" jordbehandhng.
Landbo- og lIu .. mand ...forenmgenll.... rru...alg I I3mrup
har dcrerter (I'crtagel ud..tllhngsmatenalcl. h\ormed
de har \ærel lokale pbmea\bl..olllorer behjælpelige
mL"<.I al I<.I'C:: faglige ud..tllhngcr p:t krcd.....kUl:r('g lokale
d~ ,",kuer Pa denne made præ-::.enter("o, bnd... kontllrCI'"

ud"llllmg"malc:nale I lubel af et år eller lo ad...ktlltge
"'Ieder i landet. men" de lol..ale kOll:'>ulenler ..pares for
del meget udkrævende arbejde med al "I..a~ en egen
planlea.. lslld~tllltllg af ttlfred..~lil1ellde k\"IIIt:!

Billedregister

Side
Q'cr.. \nmlllehe af marker 19S0 b
Bewærhg mc..·oplaglllllg 15
L d \ lIlIrIng af \ IIllcrh) g.. forårsagel af (roldl..'l\lC"-

'"amp 6R
Græ...sern~ Ir.'dk"IIC"' ... amp pa ,"lIllerb~g n
Kn;ckkef()d..)~e p hwde 73
Kornel" ud\ll..hnS"ladter. Feeke, ...bla 75
Ikkæmpcl,e af I..nækkefod':>lyge i rug 'b
~eldug pa \lIllcrh,ede ..... -:/
Brunplet..ygeangreo pa h, ede il, I
Oladlu~ I h,"e-deak.. iSl
Skoldplel dier Rh)"IIl:,"hosponum på byg. 84
KVik i en b~glllark 92
Bekæmpelcc,c ilf ukrudt'græ..~r i frcm\ok':icdc

roer 9.~

~I..ulpc.....nudehille I rap,blom~1

Sklllpcg.t1m)g I r'--lp ..hkllll'>l
1)1I~'Ilf1 I \ilrrap'
Angreb af ':i~ulpcgalmyg i rap..
Kor,hlom'ilret ukrudt i rap..
Bekæmpc:l,t: af \ arrap.. I ærter
~Imkllnh.lct knnldbæger" aml' I rap"'ilængler
L d,,;ed fnlagl efler J(\fdf~glllng

\brkcr efter Jordf~glllng
Vandlidende roer
Ikk.empd..e af l..anofTcI'ikllllmel
AIlgreb af k<.lflOlle1~kllnmcl

ROl'afwpllll1g mc:d 3-ra:kkel optager.
1\'1;1J"I1<"'1 med ,pcl.:ialm..... I..IIlc::

153
15b
150
157
157
161
Ibi
164
Ib5
Ib8
17b
176
18Z
199



rl:ll-

hlade

Io pCI
l.~ pc!.
12 fX't

1-l1''II.:1
JO p<."
9 rt.:1

b pct.

HXJ pet

httdc
"'l.t'ngd

Illl"'l"f 1 tor af fndchul..kl,.'fft'Cr
hlr"'hlf l lUr af kalroc.'r
tnp <Ir f'x!l'r...ul..kernx·r \lg 'ukkerrot.'r
hip ~lf rUlll..dftlCl og k:dftlCr
l\lr... lof I gra." og klu\\,.·rgr.l.....
ll'r"lnf l luct'flle. hlatH,al. lml lupin.
Il)(kr~crl. ht'.. td'll.ll1l1e. rug og h;l\ re III
gnmfoda og hd"cd
\llr"'lof l h~g 111 grulltlldt'r og hl·l ..æd
kalro!,;r
fmkr .. ukkcrrocf
gr.c.. og lucerne
[(lf'lilf i rnaJ lolhcl
Im"'lnf l maj l.cl1!!.lcr
II'r"'hlf 1 nUj kolher
h'r wf 1 maj ,txllgd
IIlf lOf I maJ blade

~\1fl1 Pg h~clg...nl
(jl'C... rfll
KIII\l'ffm
R\ll'fro

SPlll<lt Il!,: radl'"
1{;lp.... "'.'IlIIl'p og. r) b~

\'a Il Il lll.'

1.1
tJ.O
7.0
b,O

1.0
1.3
I.~

1.2
1.4

1.5
I.b5

12.1l
15.0

1.2
1.5

Jjeregllin~no,.m('r

G,,,111I"~\' o~ 1Ic/\.ld\ma'lIl.~dt'r I,.'f 'Illgl\\'t I I..g pr ha
L dh) tit: lIg rnl'rllllh~ Ilt' l hkg rr 11<1, hlllr \lllt'! ;Jlldel I.:r
anf\lfl
{'dhYlftrl~1Åom ogjnl er ;1111;1\\'1 11\\'<1 flllg\"'mk \.111l!
prtk.·t'lllcl

lldh) 111'1 af fnl,lfgnxkr er ilngl\CI mcd
hed

\ \'J hal ~1I1111! ul ~f~rj}(/I'I'"hl'c/al.'r Jel 1IIlllllall rt'gllt'l
llleJ 1l.11g.t'nr.k llJ.t.'lIgdt'r lil I a_t'_ (100 f.\', I

Jordt\ ()cbet{'~nclser i d('n dansk(' jordklassificcrin~

Forsøgenes sikkerhed, beregningsnormer,
bedømmelsesskalaer, forkortelser, m.v.
EI1~dlh\r-.ogt'nt''\ fe..uitalef t'r llcregnel r~1 LlIld... l'dlll

lord flH Pli.tnled\ I. JlerCf:IllIl~l'lll'r [(lfclagl:t p3 grund·
lag ;tl" fOr"llg ..ll'l.krne-- lIllUlI..'rCllllll!!l,:r ('111 fllr'\\gcllt:.

hcrUlllkr \eJ!"t,tl for dt' enJ..t:1le pan:t:lkr. ,nm dl' fort"·
Ilgg..:r frit fllh\lg,lt)llllllt'lXlgl'llll'

F",r Ud'll hCllicl"'C=II af hcrt.'llllllgt'n\ o\cr\'gl l'r dl'r h,te
l'lgd CIl \urdcnng af cnl..l'llfop,,(lgl'IlC pa grulIlJlag .tI
for"ug ... kdcflH:" OpIY,)lIlngl'f il~ lIuhytlt'tilllcIlC\ \arla
(l(lll Vl'd lklllll' \Urderlllg l" cnl..chc fOr\'lg ml ..J..lldl.

idl.:t <kn.... Ic...ull<ller ..J...{llllll" ;lI \,Cfl' hch;cftcdl' IIll'd
... 1\11 re u"IJ..l..crhed. end 1l1;L1l Ilornwl! killl (Okrefl' Ol'

..aIt'dc.. J..a ....crl·<k for""g l'r m,l'l 1- ..:1 llll.'d ..i
FHr~lIJ.:cl1c!'> !'>ikkcrhcd
II.lhclknl1.: 1 Tahl'lhi1ag og (ha'lg.t O\l'f Lalld".fo, ...\\!!
Cl' <Il' f,Clllll'1l1""1Itllge udb)lldllf ... "-t'IIt' 1l1t'llclll f(l ....(l!! ... 

behandlIngernc mt'ddel!. O!! IIcder"'l i 1.IIx·tknw l'r
.mfNt CIl I.SD-"t=rdl ....mll rlof\,.·l'l·rcr III før"og ...ud... l..lg...'
n\,........l"-"-l·rhl·d flng"'W\l'rnl' .. I.H I~lr "Ia\t"'k ... ,,,-,c
dilTl·rl·Il ..... øg LSD-\.t'rdlcn .1I]\t'ndc'" 'lIlli !!.rulldl ..~
for al \urlkrt'. Illll clt'f t'f ... 1.11 ...11"" "1"I..crh\"·d fur til'
fundlll' udh~ lh:for"'''dk 1.11 lUl' "'IglllliI...lnl dkr U"'II..
"cr I,SD-\.l'nll er angl\\"'1 \l'd l'n ... lr...·g eflef LSD \ cd
(.'11 ... 1,11 ....11 ..." ... IUer udo) ltdl.lr... I..d Illr... I.... ell hu ...I..d.
...øm Illl'd lIlliId , 95 fX't, ...alld"')IlII~hcd cr l't'd. 11\1'"
dl'll fumlllc lllr "d mellcm dl.' pruH'dc kd udh) tlC'r er
",wc/n'l'1U1 dcn anf"r1C ISD-\;.... rdl. l'r f(lr I..dkn U"II..
I..l;'r, I h ,... udo) IIC'for...kdlC'll, l:IHt.'lI (,kn er 1.'[ IIlcruu
h) Ilt.' dkr l'l nundreudo) lic. dl.'l"IllIoJ l.'lli~ 1ll1'J dkr
... wrfl·l'nt.! LSD-lit:rdlt'IL Illillkn Ill;.tlte j"(ll'... I..d hellilg
(e'" "'I)Il1 "'l<Ltl .. Il"'I.. ... ,kkcr 1<1\ rr!!1 er dl.'r ocrq,:lll'l l SD·
l,l'rdl P;I alll.' l'll"'cllfnr"Il!!l..'lll', Pg tiCl1lll' hcn.'f,lllng har
l'l:ll.:l grundlag for al Ud""-)lk for...ng ll1ed l"'l"rl'
rl.:"'lll1all·1 P;i fnr... i'g......erll'rn\,.· \,.'1" LSO \ærdl('11 "-Ull

~.'rq:lld I fnr""lg ...grllPPt'r Illl..'J mllllht 5 fnr"llg.
Jurdl~ pcrnc er hc"'lt'ml pa grundlag ar tek"tllr.lnal~"l'r
og kl.I ..... lficl,.'f\·1 efler llC'dC'll ... I.I\"·ndl' ... kt.'mil fr'l LallJ
brug"'1Il1111 ,l\'flt:l... '\ rt'aldalaklHI Il II

Id.'lur'lIlal\"'ol·, I.cg.lpr,...-o:nt

11'( \ill I IIO'>,Ind ':!JIlJ, 1.llt l IIUI1lU,
lJnJ..,t 2 211 20.Y'" 21~2.IUl ~~"F"

Jti 11f '\m""'1 Id,"lur,l~fllll1l' n t,lT I .r,j·\p.: _"n lUll ~Im lUll ,
f--- •
~

(i I{, ~ li f(i\ ...;InJl ( 1{1I J 0-50
75 liX>- l) :'i Cl ~o

2 t S FlII...;.tllJ\,.·t IPrd 50-1~f--
1 (oll 1.5 (irl)\ lL'rhl, .... lndL(lrtl _ O -lO

I--'- 5- IO (}-25 b5- 1)5

1-
4 "./ .S hn krlll, .... llldWrJ 4{)- 95

5 (jRS L. GII'~ "';llld\1[. kr]\lrJ
IO 15 n 30 ~ 55 90 UlIder

h I SI Fin "';lIldhl lerjord -lO 90
IO~ -

; I L\"'ljl1rd /5 ~5 O 35 40 !'i5I--'-, S\ L 5\,1.:1 kql1rd 25-45 t).---45 )(l-7~
I---'-

~
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~ SI Sllq(lld O-50 20 liX> I (I hf)

f-II I Il J1umu... I O\Cr IO

12 ':11'1<': Sp(.'\.'ld IIIIJt) pl.' I ~



I forsog med top,tofbestemmeber er a.e. beregnet p3
grundlag af tor'jwfudb)lIc. i forsog med sandbestem·
melse er a.e. beregnet på grundlag af sandfrit tor\lof.

Iledommclscsskalaer

Lejesæd~lilbojeligheder bcdomt cfter ...kalaen: O= heil
stående. 10 = helt i leje.

Angreb af meldug og rust og andre bladsvampc:s}g
domme er angIvet 0,001 dæknmgsprocent af grønne
plamedele. d.\-s. efter ~kalaen 0-100. h\'or O betyder
Illlet angreb og 100 betyder. al alle gmnne plantedele
er angrebel.

Bladlus pO kom bedomme' efter skalaen:

O: Intel angreb.
1: Enkelte fortnn~\'I'" \ lIlgede - bladlus pr. 'ilrål

ak,.
2: På flJ strå mi"drl! end 5 lus pr. sira/aks.
4: Pi'!. mange Sir. mindre end 5 lus pr. strå/aks, eller

få ...tra med 5-15 lus I kolonier pr. SInVaks.
6: P mange ... tni 5-25 lus pr. slrå/ak.. eller få "'tr

med 5· 125 lus i kolonier pr. sir laks.
l\ pj mallge strå mere end 25 lu~ pr strå/aks.

IO: Stærkt udbredt angreb.
rå = 10""'c eller mindre Mange = o\er 10l(

0,1°". 0.5°0 1°... S", SO""

Følgende forkortelser er benyttet:

Kornets udviklin~ssladicr gennem vækstpenodcn er
anglyct med tal eftcr Feeke..-Large scala. som er \ i"l på
.. Ide 75.

Modelblade for bedømmelser af meldugangreb på korn Af SIen Sleller

ForsogclIes nummerering.
Ved hCllyisning til et enkelt fOf'mg er anvendt el todclt
nr f.ck .... 38027. læs: 38.berelllillg, JOf"SfJg /Ir. 17.
Berctflll1gcns nr. er anført oycrst på hvcr l>ide i den
påga::ldcndc lokalbcrelning.

a.e. afgmdeenheder a 100 f.e. Kar. ~;tr"ktcr omb oOlbylningskapacltcl
ani anlagt ka" kalbmm ....Jlp. (26 pet. l":) !'. fosfor
B bor k, kalk ..atpeter (15.5 pet. 'J) ppm milliontedel
bl blåsten K, kahunJlal ppb J/1000 ppm
Ilt bartal I lagt Rt reaktionstal
c ChllC\;.\lpeler (16 pet. N) L land.. for"'l'g , superfO'ifat (7,8 pet. 1')
Cat calcIUmlal merudb . IllcrurJb)ttc såct dcn
Cu kobber Mg magne'ilUm Se selen
Cut kobbertal Olgo magne'ilumo\yd ski ... ..kårlagl
cuo kobberox}chlorid mg" . magne<.lum.:;ulfat spr .. ..prujtd
c efler ~fgl . magnC'iiUllllal 'lIg. slaldgodning
f fæll~parccller Mn mang,m ... \ a .. s\·o\'ls.ammon.(2l pct..
f. for mno mangano,yd " k. s\o\lsur kaligodnmg
fe foderenheder mns. mangansuiful t Ions
n il n) dende ammolllak \lnl manganlal t tærsket
rm f()<,fallal \101 mol}bd.t::llIal thsf thomasfosfat
f, fOf"ng " k\ ..dl,tof udb. udb} He
~I fosforsyrclal Na-kas nat numkalkallllllon· udstr ud..lrOcl
gm. godel med ..alpclcr , " \ Irk"oml \wf
h hO'itel den al natnumtal 2 n dlploid
J1J. Jordbund.. nr. nema- 4 11 tdraploid
K kalium lo<JLal Anlal æg og larwr af ~ ..... iHe med i gns.
k 6OpcIl..aligodn (~9pc1.K) ha' n:nemalod pr kg Jord

210



Sj

IH'

.-lS
Q! 111 11'0
18J

Il
I)nl<lfllll"al" 141

- Europa IQ 22 42
Goorglc \S 22 2X 41
Gul,\ Ib 'l2 1x 41
Gunhild IX 22 2Q 42 C>5
Ilarpo<lO IQ 42
lIarn (W\\ MOJI 1422 2Q 41
M"
1l.1\lla I~ !! 42
Id;] Ib 22 42
lranJa 1042
I \ P nUIIIIllCI',)rh'l L151

- Jenny IQ 12 42
JonII;! 2041
Jupller 142241
..... llru 2042
....una numllll'J"(lrtl'r 0:;1
K~rn 20J2
L"llll ItI 22 !'"' 41
Lofi.l Ib2221141
M3t':num IQ 42
\laia IQ 22 2X 41
\tandllhn Ib 22 41 65
\khxh 19 21 42
\1IrJa~ IX 22 !/\ 41
Mona IN 22 21' 41
""'en 11l!2 11' 41
Nnr~bl 1912 11' 4\
Pf "'1~E-1. 0!010 2U 42
Ku... rc 14 !2 41
KI'U 057.73 204!
Kup,,1 IS 12 21' 41
Salka 182221\ 41
SJ 7465.14. 74h745 !O 42
Su...an 1$ 22 42
S\ 7J5!K 73 ....\) 1942
~\ 73.194 204!
~\ 76174. 76145. 7b7<.'l4. 7f18(J~.

77IR2. 771~9. 7NOh! lOlo
f('gt1 IC) !2 4!
1()r~cl II< 2! 2') 4!
I nurnph 19 22 2'1 41
lron 11122274165

"1)1'.1 1~222!(41

Vl'g;r IN 22 2741 05
"·d.llll Il'< ~~ !~ 42 65
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