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A

Forsøgsarbejde og vækstvilkår
Af Frank Bennetzen

Iabel 2. OlW~'lgf Ol'er !or:r;of.popgcH'l.'rne.

Afpro\ Ilmgen af ancr og soner er fon3at I et Iotort
omfang med lait 1332 forwg s\arcode \\1 45 pet. af
opgaverne. De o;torste grupper omfatler sammenltg
ning af sorter af v rsæd og \'1ll1t=Nt.-d. In'or afprovmn
gen af byg og hvede sker bådc med og uden svampebe
kæmpel"e Afprovnlngen af rap.. og grovfoderafgnxicr

VC"l \(,.'{I den variation. "om ford,Oll1mer I pra~~ls. for
de tages I anvendelse I stmre målc'lOk. Dette for-.ug..
arbejde ~ammen med og l forlængclse af anden fOl1>k
nmg og for"l"gwirhomhed mdcnfor planteavl betydcr
også. at plalllea\lsddgi\nmgcn kan ba~cf(.'" dIrekte på
d Ioalll"ptl mellem forsøgsresultater og praktl~kc crfa
rmgcr.
forsøgenes fordcllng pA de \lgIIg'te h()\edopguH:r ..c:-.
I tabel 1

100

7.7
HA
0.9
2.6
6.4

0.4
10.3
16.9
2.J
1.9
2.5
0.8

35.1

45.0

228
810

26
77

191

II
.106
500
67
55
75
24

Antal
forsøg pct.

U32

1038
2959

AIIl/n' jimøg:
Sæd,kiftc og afgnxte\ alg
Bckæmpel ..c af ukrudt
Hekæmp. af ')gdomme og o;~adt.'{lyr

Jordbchandllllg
S3.nlllg og pianiclal
Væk~tregulcnng

For,kelllgl

Gødfl/lIgsjimøg:
Afprmlllllg af Ilerc nænngs"tolTcr 99 J.J
Særligc for"'{!. \edmr~nde:

K\æll,\of ~18 I·U
Fmfor 5 0.2
KalIUm :2 0.1
~1agl1c"lUm og mikroll<t::nnglo'IOITer ~5 1.5
K31k m.m 20 0.7

589 19.9

Arter og ~orl(!r

VInICr,æd
Vår~æd

.-Ener og heslebonner
Indu..trlafg:roder
Kartoner. roer. maJs og græ-;

Tubell. Anta/ [orrog.

LoII.- Bom·
J~lIand Sjælland Fyn Fal.§l~r holm lait

JlJ71 2262 86.' 505 255 77 3962
1972 2261 i II 4il 286 III .1950
197.1 2213 7.16 4i7 263 11.1 .'812
1974 2239 741 461 291 103 3835
1975 2148 734 ~5b 181 91 3710
1976 2161 73) 463 269 107 .H36
1977 1056 768 470 211 IG4 3615
1978 219] ;'02 483 284 123 3885
1979 2029 8.1 I ~.13 257 101 3651
1980 17% 759 ~25 240 76 3296
1981 1745 M8 347 211 84 .1035
1982 168.1 597 336 236 107 2959

pcl
19K2 56.9 20.2 11.3 8.0 .~.6 IlXI

Forsøgsarbejdets omfang
Fon.ug." irk ...omhcdcll linder de landokonom.,kc fore
1l1l1gcr beskæftiger 'Hg pnmært med markforsøg. men
og.-.å m~d en række aktuelle underSt;lgel:-.a.
Langt den ~lor!lle del afrorwgsarbcjdcl udfore-. fundt i
landet af de lokale landbo- og husmandsforelllngcrs
plalllea\lo;kon'lulenler. Planlæglllllg af for-.ogenc og
..amJing af fc-.ul!alcrnc ,ler p Land.. lwnloret for
Planteavl under Icdchc af Landsudvalgcl for PIallIc
al, L For at Mkre koord\llermg 111 andre fo~og... \ Irk
r"omhecler indenfor phllllea\ I drøftes for-.og\plallCrne l

ICklll\ke udvalg. h\or en række fOf'og"'lll'.liluliollcr er
rcpræ!lClllcrcl.
Arbejdets omfang i 1982 er vlSI l tabel l l sammenlig
Iling med d" IUt=rtJle...1 fnreg:1cllde :'I.r.

Der er I 1982 gcnncmftlrt 2959 fOfsøg. Det er 76 eller
2.5 pct. lIlIndre cnd ~ret fm. Delte kan dog Ikke tage...
"OlT1 el udtryk for en generel mindre indsats I fors"g~

arbejdet. idel mange af forM)g~opg:tveflle er ble\ct
mere omfallcndc og ~r~t:\ende end tIdligere. Det bety
der og . al de enkelte f()r".(}~seflergl\er Ocrc \ærdi
fulde opl)~n\llger end tidligere f.e~lo. omknng \ek\Cl
\Irknmg Imellc:=m de fOf!lkellige dyrknmgsforanstalt
nlnger.
Der er mdcnfor plantc:l\ I..umrådet en årelang og \ær
dele.. ncrdlfuld tradillon for. at dyrklllngsmclodcr.
..ortcr. plantebe<;kyttelsc<;l111dler. g()dning IIU afpro-
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/Ht fokofr/o~5Or~;dt rr til j'lgng del a/gnmdlaget for plantta~lJrddgmflllgen.Fonøgtn(' sIkrer, al '1)Y 5Oner. planre~sk)'ttr/Sl'smidfr!r,

metoder m. v. a/pr.m W!d dril Y<lrIQllOn. der lorekommer I }Ord- og drll/florhold, lør de "Inder o/mlr/deltg Indpas I plonlNJ~/en

har haft et lidt storre omfang i 1982 end de foregående
år i modsætning ul o\'ennævnte tal for kornforsogene.
som er lidt lavere end tidligere.
Omkring en femtedel af forsogsopgaveme har været
koncentreret om gødningssporgsmål. Langt den over·
vejende del af disse forsøg har drejet sig om kvælstof.
hvilket er naturligt. da en rigtig anvendelse af delte
næringsstof er viglig for markbrugets økonomi samli
dig med, at kvælstof i hoj grad påkalder sig intere~se i
økologisk og miljømæssig henseende. Gruppen andrc
forseg omfatter en række forsogsopgaver. h"'oraf for
sog med plantebeskyttelse har været mest omfattende.
Der er gennemført 500 forsøg alene med bekæmpelse
af sygdomme og skadedyr. hvilkct er en sugning i
forhold til de foregående år. Forsogsarbejdet på dette
område er vigtigt, både fordi der til stadighed frem
kommer nye midler, og fordi den relte anvendelse af
midlerne åbner mulighed for en væsentlig forbedring
af markbrugets økonomi. Et andet vigtIgt forsogsom
råde under gruppen andre forscg er jordbehandling.
hvor der i 1982 er gennemført 67 forsøg.
I forbindelse med forsøgsarbejdet gennemføres en
række analyser med henblik på at belyse afgrødernes
kvalitet og beskrive forsøgsforhoJdene. Udover de al
mindelige jordanalyser for reaktionstal og næringssto
findhold er der siden 1980 gennemført teksturanaly!>tr
i forbindelse med næsten alle forsøg, TeksturanaJysen
beskriver jordernes mdhold af ler og humu') 'lamt
forskellige sandfraktioncr. På grundlag af analysernc
inddeles jorderne i 12 forskellige typer efter den offici
elle danske jordkJassificering, Grundlaget for opdelin
gen samt jordtypemes benævnelse fremgår af 'lkemaet
side 240 i oversigten.
Formålet med teksturanalyserne er at opnå en bedre
beskrivelse af forsøgsbetingelserne. således at resulta·

6

terne med større SIkkerhed kan o... erfores fra forscgsa
realerne til udn)'ttelse i praksIS på andre tilsvarende
jordtyper. Tehtuf3nalyserne er udfort på Statens
Plameavls-Laboratorium og jordtypebestemmelsen
sker på Landbrugsministeriets Arealdatakontor. Resul
taterne indgår iovrigt som supplement til den alminde
lige jordklassificering. som herved bliver mere detalje·
rct og anvendelig.

Der er igen i 1982 modtaget en betydningsfuld økono
misk stotte til forsøgsarbejdet fra Landbrugsministeriet
gennem Landbrugets somr6d for Forskning og Forsøg
og Danmarks Erhvervs/ond samt fra Det jordbrugs- og
~'e,er'-næn'idenskabelige Forsk",-"gsrlJd. som finaneie·
rer et særligt projekt om prognoser for afgrødernes
kvælstofbehov.
Der er desuden modtaget en meget værdifuld støtte fra
forskellige pri~'ate firmaer og [ands dels ved, direkte
økonomisk tilskud og dels ved at der er stillet gødnin
ger, kemikalier, ud~d, fro og maskiner m.m. til rAdig
hed, Denne SIdste form for Slotte er ofte en foruds..~t·

iling for. at et akut opstået problem hurtigl kan gøres
til genstand for en forsøgsmæssig belysmng.
fo~ogsvirksomheden under Landskontoret udtaler
herved en varm tak for den støtte. der således på
forskellig vis er ydet til arbejdets gennemførelse.

I de eftcrfølgende hovedafsnit i oversigten meddeles
resultaterne af forsøg og undersøgelser ved de respek·
tive lands- og specialkonsulenter. der hver behandler
opgaverne indenfor sit arbejdsom rAde.
For at gøre oversIgten så overskuelig som muhgt, er de
store hovedtabeller med enkeltforsogene ikke medta
get her. men meddelt i et særligt tabelbilag.
For'l0genes hovedre:o.ultater er her i oversigten anført i



tabel kr, ~om r.:r nummererel fortloixnde lIIdenfor
h\crt "f~1ll1. 1 ovcr~knflen III dl'\se tabeller er der i
p"rcllle.. anført nummeret på de lilwarcnde tabeller
med enkellforc;og i labclbilagr.:1.

Vejrforhold og vækstvilkår
Vejret r.:r rå mange måder af stor Octydlllllg for de
resultater, der I de enkelte år opnå~ af plalltc~vlcn I
prabi .. og dermed ogs!! af for..ogcne. Ved vurdennger
af for~"gene. re~llllaler k,.trl det \ære af bet yd iling al
kende de klimauske vilkår, hvorundr.:r forsogeue c:r
gennemfort. Da det naturhg\'I~ er umuhgt at opl)"~c om
\æbtbctmgelserne l forbtrldel~e med h\ert enkelt af de
mange fore;ug, bringes i det f(llgende ell samlet redegø
relse for vejr og vxk'itforhold l 19R2 velvidende, al
belingcl\erne har væreloverordentligt varierende fra
..tr.:d 111 Med

Temperatur
Månederne.. gcnncl11snit~ternpcraturcr fra november
1981 III oklOber 1982 r.:r ~ammell med antallel af
sohimer nst l tabel 3. Grundlaget er Meteoro!ogl'ik
In ..titul~ målinger ved udvalgte <;talioner I hele landel.

rabel J. It"',peru/urer og soISJ../f1s/1mer.

Gns. lemperalur Antal wlskmslImer
1981-82 normal 1981-82 normal

~o\-ember .. Iq81 4.q 4.q 62 42
D""elllhcr . Iq81 4,3 2.1 46 28
Januar Iq82 J,8 0.1 ;7 41
Februar Iq82 0.6 0.4 58 6;
Marte; Iq82 J.6 1.6 106 127
April. Iq82 6.4 6.1 219 181
Maj IqS2 10.6 I I. I 221 256
JUIll . IqS2 14.1 14.4 232 257
Juli 1982 17.0 16.5 J08 247
Augu.;t IQS2 17.0 16.2 229 221
SeplcmOcr 1982 13.6 iJ.O 138 166
Oktnocr IQ82 10.2 8.6 67 Q8

Encr~r"'l1linedcrtle I IlJl;iJ. !'lom ha\dc forholdsVI!l lIor
male lemperaturforhold, ble\ efterfulgt af en kold og
sncrig decemhcr med helt ud<.,a.-dvunligllavc nauempc
r31urer og nffilllge og om dagen. Den abMllul 1a\C'le
decembertemperalur nogcnsmde - 25,6 C ble\ 01;\11
vcd Karstoft I Vc.. ljylland naUtn ttl den 17. Måneden
ble\ med lnlddcltcmperalur p -4.3 mod normalt 2.1 C
tillige deu koldc'itc jlllem~ned, der er rcgistrerel. Del
meger kulde vCJr fortsatte hen imod midten af Januar,
hvorefter der blev mere normale forhold resten af
vinieren. Forinden kunne der mudJerlld noteres en ny
kulderekord. idel der I Th~ måltes -31.rC hVilket er
den "trengcste kulde I Danmark i mere end 100 år.

I~I

21

23

'9

a
22

FIgur 1 AbsolullaveslQ lemperal1,/( t vinteren 19B1·1982

figur l er vi 'it en over..igt over de ab..olut lav"..te
lemperal urer Sidste \ Inler.
Mlddehempcraturen for december, januar og februar
blc\ -2.9 mod normal! Q,5 C.
Foråret kom tidligt og \ur som helhed hdl lum"re '-"nd
n(lrmall. Det 'ar især den ringe forckol1l~t af natlc
fro'a, som gjorde marts mild. M'IJ og Jti III blc\ dog ret
kølige, oort!lct fra for.. te uge af jUlll ....om \:tr ekslrem
varm. Juli ll1~ned blev varm. og del \urme vejr fort
~al(e l forsIt' huhdel af augu,,( med tcmperaturt'r op ul
JO' C. Efledirct var karakteri~liskv"d. at der I almmde
hg målehoJdc (2 meter) Ikke ble.. regl~trerel natlefro.;t.
for den 28. oktober. h\-'lIket er meget us...~d\-anllgl.

Sol timer
I mo<:kctnmg ul de to forcgående år...om 'ur usæd
\an1igt solfatlige. fik 19l:l2 lidt mere end dct normale
anlal solilIner. Novcmber og december 1981 "aml Ja
nuar 1982 fik ad..kllhgt flcre ~()I~kmsdage end 'kt::dvan
lig!, men.. februar og mart.. fik færrc. Del var je;a:r apnl
og den :.olngc og \armc ht'Jsommer. der gjorde sig
gældende med mange :.ohkin!ldage. Juli måned ble\
dcn mesl solrige I 27 år. og sommeren fik :o,om helhed
+4 !-Oltlmer mere end normalt. Efter r~måncderne

1982 blcv derimod ret soifattIge med Cl solllmeunder
'ikud p;\ 59 I forhold 111 det normale.

Nedbør og vandbalance
I tabel 4 er vist en oversigt over nedbør'iforholdenc
1981-1982. Oversigten bygger på mAltnger udført af
Metcorologlsk Institut og rcsuhateme er her angl\cl
:.om gennemsnil for amter og for hele lande I. Til
s.ammenilgnmg er anfort normalnedbør samt nedbør
for hele landet de tre foregående r.
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Tabel 4.

ArnI

Overstgt OIW nedbørsforholdene 198J~2 (MeteorologIS/... Il/smut).

Nov-mar April Maj JUni Juli August S<pc Oh Apr-okl
81·82 norm. 1982 norm. 1982 nomf. 1982 norm. 1982 norm. 1982 norm. 1982 norm 1982 norm. 19821l0"n.

Nordjylland
Viborg

rhus
Vejle
Ringkøbing
Ribe
Sønderjylland
Fyn
Vcstsjælland
Frederiksborg
Storstrom
Bornholm

276 18J 16 J8 69 J4 57 50 33
317 160 17 J9 59 J5 82 47 43
248 J36 14 38 59 J5 69 49 29
277 169 15 43 66 40 62 49 30
337 186 18 J9 56 J9 55 49 49
313 178 23 41 52 41 52 48 31
264 167 2J 45 54 45 72 48 J5
229 114 15 J8 5J 40 63 45 39
2J7 191 14 34 68 35 82 47 17
255 10J 18 J7 70 J8 90 45 23
231 109 19 34 55 40 7J 47 28
322 ]J6 Il JJ 42 J4 53 4J 1J

71 77
77 105
71 97
79 128
80 150
81 166
80 142
66 76
65 59
73 72
68 58
60 75

78 68 7J
84 77 77
80 50 69
83 60 78
91 85 87
89 67 87
91 53 78
76 36 58
66 29 58
67 27 63
70 JO 59
61 7 63

91
104
82

lU
91
93
92
83
88
89
81
87

li 411 416
77 487 4J6
66 400 409
75 474 447
88 504 473
84 484 47J
75 471 46J
58 365 381
51 357 J57
54 389 377
56 344 J74
63 288 357

Ilele landet 81-82
1980-81
1979-80
1978-79

273 143 17 J9 60 J8 68 48 33
383 12 80 92 92
322 27 15119 96
246 50 74 47 37

74 103 81
62

108
84

56
48
60
64

71 91
114
150
41

70 428 411
500
575
397

Året 1982 blcv nedbørsnue.slgt mere normalt end de to
foregående meget våde år. lpenoden no\cmber 1981 til
november 1982 faldt der lalt 701 mm nedbor mod 883
mm I samme periode 1980-1981. Fordelingen af den
noget mindre nedbor i 1982 \3T IsæT forst på sommeren
ret gunstig for afgrodernes vandfor~yning.

I november 1981 forekom der lokalt snefald og hagl·
vejr. og nedbørsmængden blev l alt 107 mm mod
normalt 60 mm. Fra december 1981 til januar 1982
faldt der nogenlunde normale nedbørsmængder,
hvoraf en væsentlig part SOm sile.
Februar blev ncdbørsfaltig med kun 16 mm, og vejret l

mans var ustadigt og mildt med 46 mm nedbør. April
var tør og solrig med gode betingelser for markarbej
det. Maj og jUIlI fik store nedbor;mængder. der for de
to måneder tilsammen var 42 mm over normalen.
Regnen faJdt ofte som store byger på enkelte dage. og
var da meget tiltrængt. fordi fordampmngen i det
varme vejr kunne være rekordhoj.
Juli var meget tor. Jylland og Øerne fik i gennemsnit
kun 33 mm mod normalt 74 mm regn. I de to sidste

uger af måneden faldt der så godt som mgen regn. Det
torre ,eJr fonsatte l den forste del af august, men den
sidste halvdel af august ble\ særdeles ustadig og regn
fuld IMt:r l Rmgkobmg. RIbe og Sønderjyllands amter.
h... or der faldt meget store nedborsmængder. edbors
gennemsnittet for august blev for hele landet 103 mm,
h\ ilket er 27 pet. over normalen.
l september var vejret ofte overskyet og regnfuldt l de
nordvestlige egne. mens det i den østlige del af landet.
bortset fra Bornholm. var ret nedbørsfaltigl. Oktober
havde ustadigt og overvejende fugtigt vejr. jylland og
Øerne fik i gennemsnit 91 mm regn. og tørvejr forekom
kun I månedens S første og 5 sid-He dage.
l tabel Ser VIst vandbalancen. som beregnes ved at
trække den målte potentIelle fordampning fra nedbø
ren_ Oversigten bygger på målinger udført af Statens
Planteavlsforsog på 37 lokahteler o"er hele landet og
her angi\et for større geografiske områder. Til sam·
menligning med årets målmger er anføn »normalen>,
som er gns. for 1964·n. Det største underskud på
\'andbalancen opstod i juli og forst i august. hvor der

Tabel5. Oversigt over vandbalallcen 1982 (Statens Plameavlsjorsøg).

Apnl Maj Juni Juli August September Oktober April-
w<bd<1 oktober

1982 nonrf. 1982 norm. 1982 tUNm. 1982 norm. 1982 norm. 1982 norm. 1982 norm.. 1982 norm.

Nordjylland 29 3 I 15 18-J6 ~ 75 16 -IJ 15 24 17 75 50 -35 41
Mldt- og VcstJ)-lland 34 5 13 Jl 23 48 -78 36 26 J7 38 10 66 51 -18 76
Ostjylland 41 I -7 31 15-50 -79 40 10 41 Il JO 75 39 46 113
Syd- og Sønderjylland 30 14 15 16 26 3J -83 11 61-/5 12 31 70 55 -Il 4
Fyn 30 5 2 11 9 41 _47-34 10-18 3 13 81 39 1 67
Sjælland og LoB. Falster 44 1 7 31 4 50 103 -39 44 J7 28 O 59 14 171-135
Bornholm 48 7 36 37 45-56 119 J8 68 30 70 15 54 43 332 -96

Gennemsnit hele landet 37 5 -11 19 18~45 84-34 5 31 2 15 69 43 88 76

• Normalen er gennemsnit for årene 1964-77.
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Den foran... t ende omwlc af ... ejrforholdellc er ba..eret
på genncmsnll'ital for hele landet og for hele 1II~lleder,

h\ ilkct indebærer. at der er hctydelige lokak variatin·
ner. som 1IIslør~. El mere dctaillcrel billede af \ ..ekst
betlllgcl-.eme for en enkelt lokalltel er 8n·et I figur 3.
...om \I::.er vejrforholdene på for"'''8 ..gården Gudth/ib 1

Skanderborg
Figuren<, Ø\cr'>le tredIedel viser temperalUn::n SOI11

gcnnem ...nit af de enkehe uger. men... nooborcll og
vandbalancen nedenfor er summeret ugC"I'" Tempera
lUren har haft to hOjdepunkter omknng 17. maj III 7.
j U1II og Igcn fra 12. Juli 1119. augu'>l. men,> dell l de flestc
andre uger har ,ærctlldl la\'crcend normalt Apnl 'ar
'>0111 fomge /ir meget lor. men... der I fo",e dd af lIIaJ og
Jum faldl en del regn. ~edbo,.,under.l..uddet hardcrfor
også ,'æret ret hik I dennc periode. hvor planh::rnc...
\alldforhrug er ~'oTl. Senere l dell sæd\anlJgvI'> regll
rige Juli måned er der. som del fremgår <.I f dcn IH:der.tc
figur. Cl betydellgl ullder,>kud p,j 'andhalanecn

'C
24

20

16

"

Klimatiske målinger på Forsøgsgår
den Godthåb

Figur 3 Ugenthge temperaturgennemsnll saml nedbør og
vandbalance Forsøgsgården GOdlhåb 1982
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Figur 2. Nedbør og fordampnmg Hele landet 1974-62 og
90S 1964·77

for alvor blcv brug for vandlllgsanlæggene. I den
øvrige dcl af sommeren \af der Cl mllldrt~ underskud
på \"andbalanL'ell end normalt
TIl Illustration af \andbaJam:eforholdenc gennem
vækstpenoden er der l figur 2 \ "1 kun.'cr for noobur..·
under~kllddcl pr. måned 1 gcnnclllsnll for hele landc!.
Til sammenligning er Vist de tJlIO\arende kuner fra de
foregående. r tilbage lil 1974 ..aml »norma))·kurH::n
for penoden 1964-77. Kunen for nedbcrsundersl..ud
dCI i 1982 ilgner me... ' kunerne for 1977 og 1978.

Vindforhold
No\cmbcr 1981. der ha"de meget uroltgt \eJr med et
'>ton antal bl;:t:'>td~,gl1, VII bh\'c hu~ket for den regulære
orl..an. som ramle VC'>IJylland fra om aftenen den 23..
hvorefter den i løbet af natten og formiddagclI den 24.
bredte <,tg til dCI t,vnge land. Stormen . .-.om nogle
,>teder havde middel \lndha.'>tighed p omknng 35 m
pr. \ckund. karaklen5ere~'tOIll den me~1 \C(harende og
landsdækkende i delle århundrede. Den forårsa.gede
Ikke alenc en .'>lormnod ved ye~lkyslen. mell tillige
omfauende odelæggeIser på sko\c og bygninger
Vmteren havde lo\'rigl kun uroligt vCJr med stærk vlIld
I korte tidsrum For rct og '>ommeren fik som helhetl
IJdtmcre bll:e't end '>ædvanllgt. 1deu torre april var der
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Tabel 6. Landbrugsarealets berryuelse. /(X)() ha.

Komllrealel
1950-54 1977 1978 1979 1980 1981 1982'*)

Vinterhvede j79 102 112 106 132 141 17J
V~rhvede 14 10 8 8 9 11
Vinlerrug 131 82 78

6H 56 50 5JVårrug 7 6
Vinterbyg O O l l 6 7 19
Vårbyg 562 1527 1569 1621 1571 15J4 1470
Havre 262 78 61 J9 40 42 4J
Bland~d 277 11 8 5 4 4 4
Korn iah 1311 1821 1845 1850 1816 1787 177J

Bæ1g,æd 9 4 5 4 4 4 g

Rodfrugtareulel

Kartoner 104 38 J4 J2 34 36 35
Sukkerroer
Iii fabrik 66 85 80 78 77 78 77
Bederoer til
foder 211 146 136 121 115 117 120
Kålroer 192 20 16 15 14 U 10
Turnips og
gulerodder 8 l l l I I l

Rodfr. ialt 581 290 267 247 241 245 24J
Gr-«:)· og grønfoderarc;slel

Lucerne og
grønfoder 38 29 27 J5 59 70 70
Græs og
klø, ergr. l

omdr. 677 389 384 381 J56 341 J27
Græs og
klovergr.
uden for
omdr. 402 279 268 26J 252 24.6 245

Græs og
grønfodcr
iah 1117 697 679 679 667 657 642

Fro- og specllllafgrl\l.karcalcl

Rodfrugtfrø 4 O O O O
Gne;;marks-
bælgpl.fro 17 4 6 5 4 4 3
Græsfro 28 J5 40 40 40 39 39
Ha"cfro l 2 2 2 2 2 2
Vinterraps 12 4 4 3 5 7 10
Vårraps l 35 4J 61 97 122 146
Senncp 7 2 2 I O O O
Garcncriprd. 9 26 25 24 25 26 26
Andet 12 4 J 2 2 2 2
Fro- og
spec. afgr.
ialt 91 113 126 138 175 202 228

øvrige
arealer 12 2 2 2 2 2 2
Samlet
land-
brugsareal 3124 2927 2924 2920 2905 2897 2896
'*) Forelobige lal

10

dcn 8. og 24. oplræk til bla."'St og Jordfygning fra
nordvest. Den 28. kom Vinden fra sydvest. og bevir
kede nogle ~teder en del fygning.

Arealanvendelsen
Landbrugsarealels benyttelse i 1982 er 1 tabel 6 \·ist ~
grundlag af en foreloblg opgørelse fra Danmarks Statl
slIk. Det samlede landbrugsareal er foreløbigt oPgJort
til 2.896.000 ha. hvilket er 1000 ha mindre end sidste
år.
Det samlede korna real er faldel med I·UXX) ha eller 0.8
peL men der er sket en del forskydninger imellem
komanerne. Vårbygarcalet er formmdskct med ikke
mindre end 65.000 ha. Til gengæld er der skel en
betydelig stigning i dyrkning af vintersæd. Vinterhve·
dearealel er sAledcs foroget med 23 pe!. til ialt 173.000
ha. Vinterbygarealel er tredoblet i forhold lil året før
og udgjorde i 1982 ca. 19.000 ha. Også i arealel med
vinlerrug kan der nOleres en svag stigmng i 1982.
Are-dlet med bælgsæd "ar i 1982 8.<X>O ha, hvilket er en
fordobling l forhold III årel før. Stignmgen skyldes en
forøget dyrkning af markært primært som ... ekselnf
gmde i betrængte korns..'edskiftcr.
Arealerne med rodfrugter er reducerel med 2.000 ha.
Der er skctllogle mindrc forskydninger. idel bederoea
realet er steget. h"orimod arealerne med kartofler.
sukkerroer lil fabrik og kålroer er formindsket lidt.
Det samlede areal med grlel og grønfoder er også gået
Illbage. Nedgangen er iah på 15.000 ha. svarende tiI2.)
pet. Arealet med lucerne og gronfoder er uændrel
70.000 ha. l dette tal er medregnet arealerne med majs
og helsæd, der er ble....et dyrket på henholdsvis 12.000
og 51.000 ha i 1982. Det er især arealet med græs og
klovergræs i omdriften, der er formindsket. Nedgan
gen er på 14.000 ha v,·arende ul ca. 4 pet.
Arealerne med fro og speclalafgroder er laget under
el stegel med næsten 13 pcl. og udgor nu 22 .000 ha.
Arealet med fro til ud"æd er dog efter denne foreløbige
opgørelse faldel med 1000 ha, hvorimod arealerne med
induslrifrø først og fremmest raps er udvidet megel
belydeligt. nemlig til 10.000 ha med. vinrerraps og
146.000 ha med vårraps. Det er en stigning i rapsarea·
lerne på ca. 21 pet. Arealerne med gartnenprodukter
er uændrel I forhold III 1981.

Forbruget af handelsgød
ninger
Landbrugets forbrug ar handelsgodning i 1982 (god
nlngsåret 1981-82) og de nærmest foregående r er visl
I label 7.
l 1982 er kvælstofforbrugel i mods..'Ctning lil årel for
steget lidt, nemlig med 2.()()() I (N) svarende til 0.5 pet.
Forbruget af fosf.or og kalium er igen 1 år gåel lidt
tilbage. Nedgangen er på 2.000 I fosfor (P) og 5.000 I
kalium (K). hvilket warer lil mellem 4 og 5 pet. for
begge nænngsstOffer.
Forbrugcl af planlenæringsstoffer pr. ha er opgjort lili



Tabel 7. G"dnillgsforbrugel.

1960
-65 1977 1978 1979 1980 1981 1982

De enkelte afgrøder

gennem.,nlt:H \'ære UD I.:g I.:\ælstof. 16 kg fosfor og 39
I.:g I.:atium. Af de mere specIelle plantcnænngs!otoffcr
er der i gCllllem... nil anvendt 4.4 kg magneslUlll (Mg),
107 g kobber (eu) og 75 g bor (B) pr. ha.

Dc klunamke betingelser for planIcavlen er bc~krevel

udforligt foran. Der kali dog være grund lil al re~llrn

mere, at vækstperioden i 1982 genereII bod på særdelc'l
gunstIge \ejrforhold for planteproduktlonen. Store
regnmængder fra midten af augu"'l bes\ærll&&Jorde
dog den sid~te del af kornhøsten og medforte alvorhge
tab for nogle landmænd. Især I dcn \eslhge del af
jylland.

Kornafgrøderne
VirlIenæden ble\ I efter ret 1981 et under \ancrende
forhold, men l\ær i den rettidigt ..5ede vintersæd \'ar
frcmspLrllIg og ct,lblerlllg gennemgående god. I nogle
egne bkv ~ånlllg og etablering gcnerel af "'tore regn
mængder.
Der vtlr stor for;;kcl på overvinlril1gel1 fra egn lil egn.
Dc store snemængdcr_ som faldt fra lidt for mIdten af
dccember. be<ik)'ltede I nogen grad \lI1ter\æden mod
de megcl lavc temperaturer. Til gengæld gav sneen
gode muhgheder for udVikling af slH....,kllnmel, "'0111
ac.hkillige steder mcdforlc 'itare udvintring~..kader i\ær
i vintcn·ug. men og~ nogle steder i vlllterbyg.
Q\er. lIltnngen kan dog gennemgående karakleri ...ero
som god fur \lllterhwde og \inlcrbyg 1S<'ef I den ostlIge
del afl.mdel. I landets \'C'itlige egnc varovefvinlringen
noget rlll$ere l'tær for vmlcrrug, og store arealer m. Ile
..a'" om. Ar~agerne var dels angreb af ~ncskimmel og
dels ell uheldig kombinalioll af lave temperaturer og
skader efter ~tormell den 24. no\'cmber. Mlm fOrle Marc
m.cngdcr '<lit IIld o\er markerne.

I
8

41
48

2

J70

2 2 I
7 8 8

39 J8 43
50 51 40

2 1 1

59 58 48 40

2 2 3 5
44 44 45 42
54 54 52 SJ

380 394 J74

o 5 5 5
39 39 40 37
55 50 55 58

143 142 118 113

2 2
IO 8
)0 Jo
51 52

l 2

350 374

55 59 ol

15 4 4
71 44 44

J 52 52

20 I I 9
70 38 )9
3 SI 51

15.1 139 147

1000 , 144
Proct!m:
KaU.....alpelcr 73
Kalk:Jmm.'lalp. 6
FI. ammolllak I]
~PK·godn. 3
Andre l\'-godn

1000 I P
PrOCe,tl:
Sllpcl'fosfal
PK.gIKJn.

PK-godn

1000, K
PrOC('flt:
Kallgodn.
I'K-gudn.
NPK·gl.'dn.

Væl.:\lbellngelserne for de enl.:ehe afgmder I 1982 Om
tale... i det følgende p~ grundlag af planlc:\vlskon\ulen·
Icrnc.. indben':lningcr og rnåncd...oversiglcrllc fra Sta
tens I)!ante\:crn\cenler ...aml egne nOlah:r.
db~ Itelallene er moc.hagct fra Danmark ... Slaustll.:, og

de md bclcgncs ..nm forcloblge. da den endelige opg"·
rclSl: endnu lUC foreligger.

So"'"g af ~'arsU'dble\ pabegy ndl de Md!ote dage I marlS
og \ ar langt de neMe ,>Iedcr lilendebragt indcn midten
af april. 1 det nordlig')tc jylland kom ')åarbejdet dog
fmst ngtigt i gang I ugen efler på... kc, Vejret i april var
lort og lunt og ideelt til forårsarbejdel. S bedet \'ar
nemt al tilberede. og ning foregik langt de Oc... te
..tcder I Jord med god '>!rul.:tur.

ffmm.'1 i /982 I/! b/H~'

IUHJ..rt $Om IlCllf<"n IdN'11

,'MJ/wd\lIfbt'FI'dnmgOl forløb
di' j11'\T•. lud.., /1'/. OgWIIF.
""pl." b/el' f,l!nnl'rnjl1rt n,(··
nen problemfrll jøn/ / april
mali"'!
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Fremsplringell \ar gennemgående god på tro<J<, af det
tørre aprilvejr. Nogle sLeder. Især pli lerbakkcr, IØrrede
jorden dog så hurtigt ud. at s1\bcddcL blev meget
knoldet med en dårlig fremspiring Iii følge. Disse
lerknolde kunne længe efter frem~plringen iaguages
som brune pletter I de n1Vrigt p..-cne kornmarker.

YæAJten var ret moderal på grund af kulde ",idsl I april
og I den første del af maj, men uden egenllige kulde- og
frosIskader. I den sldsle del af maj og forsl I jUIll blev
væksten i kornmarkerne meget gejl på grund af varme
og passende nedbør. Det altfor kraftige kom gll... mange
steder i leje på delle tidlige tid..punkt. og ad'lklllJge
landmænd o ... enejede at sæUe md med \"ækstregule·
ring, men vækstregulenng kan Ikke få lejesæd til aL
rejse sig Igen, og del er en almmdellg erfanng. at
lejesæd på dette tidlige ~ladlUm sjældcllI får uheldig
belydning for h"slresuhalet. På de lel(~tejorderuden
mulighed for murkvanding blev kornel ..kadel Ilogel i
den meget torre periode I Juli måned.

Skodedyrsafl8reb forekom I mange kornmarker l 1982.
Thnps optnldte med ret udbredte angreb især I \'inler
sædrnarkerne. Dc Iy~ bladskeder. som følge af angre·
bet, var synhge mange steder i juli måned. Bladlus
forekom udbredt både I vinter- og vår~marker med
noget kraftigere angreb cnd de nærme-.t foregående år.
og bekæmpelse blev gennemfort I mange tilfælde. An
grebene af lus blussede særlig kraftigt op omknng I.
juli på grund af del varme vejr.

Plantesygdomme forekom i de fleste tilfælde med 'imå.
men ret udbredte angreb. Meldug var s ledes udbredt
både i vinter· og vårsædsmIlrker. men angrebene var
oftest ret svage. Angrebene af knækkefodsyge var
generelt moderate. men I enkelte marker var der kraf
lige angreb. som i de allerflcsle tilfælde ble\ bekæmpel
ved sprøjtmng. Derimod var nogen bygbrand I 1982
væsentligt mere udbredl end sædvanlig!. Der beretles
fra planleavlskonsulenteme om nogen forskel pA an
grebsgraden j forskellige ~orter. Angreb af byggens
bladpletsyge var først på sommeren moderat. men
sygdommen bredte ..ig rel kraftigL i adskIllige bygmar
ker umiddelbart ener regn perioden i begyndelsen af
JUh. Angrebene \'ar Især udtalt I byg efLer byg og Is<:~r I
sonen We1am. Byggens ')koldplelsyge \'ar i 1982 ikke ~
udbredt, som årct for. GulruSI forekom med udbredte
angreb i vinterhvedemarkeme, især i sonerne Vuka og
Anja. men de flesle steder blev der sal ind med en
effektiv bekæmpelse. Hvedens brunpldsyge optrådte
med moderale til ret udbredte angreb i adskillige
vinterhvedemarker. Angrebene ble\' generelt bekæm
pel og fik de flcste steder Ikke væsentlig betydnmg for
høstresuh.alet.
Der blev igen I 1982 opnået store merudb)uer for
bekæmpelse af svampesygdomme i korn. I byg blev der
også i mange lilfælde opnået store merudbytter for
anvendelse af de nye bredt virkende midler i tilfælde,
hvor der ikke kunne erkendes angreb. ganske ...001 det
var lilfældet i 1981. Det bør derfor I 1983 ovcrvejes i
store omfang at planlægge bekæmpel~ af bJadsyg
domme i forste hah'del af juni Samlidig bør arbejdet
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med al finde skadetærslIer for de vigtigste ~\·ampesyg·

domme inlensiveres, ...åledes at der kan vejledes om,
hvornår en sprøjtning kan ..pares. Dette Vigtige spørgs
mål er nærmere behandlet og uddybet på ..iderne 68 Lil
88 I o\·er",igten.

L:ArudllbeAæmpehen ble\' i 19 2 genncmfon under
... arifrende forhold. Den lidItge ...Alling af vå.rsæden
indebar. at ukrudtsbckæmpelsen I nogle marker blev
foretaget for midLen af maj. h\ ar det var megel køligt.
og effekten ble\' derfor for ringe. Hovedparten af
sprøjtningerne blev imldlentd gellnemført erter midten
af maj. h\'or de vejrmæssige forhold \ar gUl1!ltige for
midlernes effekt. Denne situation afspejles også i årelS
forsøg. idet der gennemgående blev opn et pæne me
rudbytter for ukrud"'bekæmpel~n. Delte kan der
læses merc om på side 97.

Kornhøste" blev indl~dt omkrmg I. augusL, idel vmter·
byggen dog ble\ hostel omkring midten af juli.
lloslvcjret var fra starten meget fint, hvilket medfarte.
at komet nogle steder nok blev hostel ildl for det var
helt modent. Det ga.. \'ed opbc\'anngen i eBeråret cn
del overr~kelser og problemer. Modningsprocessen
forløb særdele~ hurtIg 1 det lørre og Vamle Vejr, og en
overgang var der frygt for lab på grund af tvangsmod
Iling. Det ..kuBe dog ~ncre \'i'tc "Ig. at tvangsmodllin·
gen de ne:...te ~teder ikke fik sa:r1ig stor betydning.
Omkring midten af måneden salte det md med ... old
S(lmt regnVejr. og resten af hostperioden blev særdeles
vanskelig på grund af ustadigL vejr. lndberetnmger fra
plantcavl~lonsulenterne om afgrødernes til~tand den
20. august viste. at der i gennemsnit for landet var
hO~let ca. 60 pet. af kornarealet før regnvejret salte
md, men der var meget 510re variationer fra egn til egn.
På Bornholm og Lolland-Falster var der hoqet 80-90
pet. af komet og på Sjælland og Fyn 50-75 pet. I det
sydlige jylland \ar der I gennemsnit hostel mellem 50
og 60 pet. og i deL nordligc Jylland kun 4{)·50 pct..
nllndsl i den nordve\Llige dej. Det var Især hvede og
havre, som Mod tilbage på markerne.
Del ustadige vejr medførLe en del nedknækning af aks
og strå samt spiring i akset på grund af høje temperaLu
rer. Det fugtige vejr og det spirede. våde korn mdebar.
at den sidste del af kornet blc\ bjærget med Slore lab.
b aliletsfornngelser og store lorringsomkostningcr
Den 3. september var ca. 90 pet. af landets kornareal
høstet, men Igen var der store egnsvise variationer. På
Bornholm og Lolland-Falsler var næslen 100 pc!.
ho:-.tet. men~ kun ca. 80 pet. var høstel I Vestjylland.
Lokalt is..~r I Votjylland var der egne. hvor kun 50-70
pet. af kornet \ ar hostet. Mange marker \ ar gåel
slærkt i leje. og nogle var så gennemgroct af "pirer. at
de helt målte opgIves.

Udbyttet af Aornofgrøderne blev i gennemsIlIt for lan·
del f.l.erdelcs tilfredsstillende. På grund af de ugunstige
vCJrforhold I den ..id~te del af ho..ten, blev der dog stor
forskcl I høstresultateL fra egn til egn og orte også fra
ejendom Lil ejendom. Efter Danmarh SIatistIks opgø
relse. som b)'gger på mdberetnmger fra ca. 8.000
landmænd er den samlede koma\1 i 1982 på 80,4 mlll.



hkg I..ernc Dct er 3.5 01111 hkg eller ~,6 pet. mere end
dd tlldtll 'IOr"-lc udb) Ile. -.om blc\ opn. el I 1979. DCI
er dC">udcn 10.4 pcl mae end I 1981 Af labellcn\
neder..te halvdel fremgt\r. at Isa::r udbytte I af hvede ... ar
\l;L'<,entlig storre end de foregående år, men også de
andre kornarter bort ..et fra havre ga\' bet)dehgt mere
end året fnr

fabel 8. Udh)'fll! af korrwlgrmlcr.

lIa/mudhyflet. er medtage l I tabel Il. dcr \ l..er det
!'lamlcde IHNudby Ite. Ilalmudbyltet er for 1981 fnreh)
blg an .. ltkllll 8, l mill afgrodcenheder, 1l\l1ket er nngel
mindre end 119M!. Vedrorende halmudhyller pr. ha
hen\l~es IO\figt ul oll1lalen ..ide 67. Halmen, der ble\
ho.. tct for midten af augllsl. blc\ bjærgel med ..a:rdelc..
god k\alllct, h\orimod halmen fra den .. Id ..te del af
~(lfnho"lenble\ bj;:t=rgd under \an ..l...chgc forhold med
en dårlig ~\aIIlCI tll f(llge

MIII hkg kerne

I alt 41.6 7J. 7 74.9 70.9 70. 7 72.~ 80.4

'950
-54 Iqn 1978 1979 1980 1981 1981-)

VlIl1"h'cdcI'9
j,5 h,O 5.h 6,2 8,0 II ,8

Vårhvede -. O,j 0.4 0.3 O,J 0,4 0.5
Vinlerrug , I J,O 2,9 Dl 2.0 2, I 1..1
Vårrug -. 0,1 0.2 0.2
Byg 19,j 61.4 63.0 66,6 60.4 60.4 63.<)
IIa\fc 8,j 2.7 2.1 1.6 1.6 U I.~

Blalld~;:cd 7,6 0.4 O,J 0.2 0,2 0.1 0.1

~),!?dQmmt' UR .~kudedyr opt radte forhold"" I" moderat I
roelIIarkerne. Angreh af rodbrand \ar rcl udbredte.
men hedomlC:o. III al "ære \ <1......eI1l1lg1 wagere end 11981.
h'or ,lr1grcbet \ar u"'t.'(hanlig kraftig!. VIflI ..gul"OI var
llgeledes ret udbredt, men med ... \age angreb, &Om dog
var Itdl kraftigere end de to foregående år Både bedc
og fcr..kenlu!) oplrådte lalngl I roemarkerne og rn~lte

ad'lkillige ..teder bek ..:mpe..

Rodfrugtafgrøderne
RO('ffl(' blt.'\ ..åd i liden fra for", I apnl og heil III
omkring den 25. apnl. l det t1ordl1g"lt.' jylland bIc"
roe..iinmgen dog påbcg) ndt noget ..enere, Vejret var
...ærddes gunstlgl for -.libcd ..tilbercdnlllg(."n, og langl
den o\er\cjende part "f roerne ble\ sået I el godl...ll.bed
Frclmpinngen var gennemgående god. og de ne~te

roemarker fik en god .. Iart
Roerne ud\iklt.'de ..ig pænt. men ", ..ck~tctl bk\ bral
"land..et pa mange .-.andjordcr pa grund af lurken I Juli
tlliincd Efter al regnen 5.alle ind rmd! I augu"'l rettede
rocmarkerne "Ig. men de h:\rdc..! ramle \;.tf ble\CI <;:i
IW~lllr1lt.'dc af lurken, at de klln gav el la\'t udbytte.
\'andmg af roernc mcdforte I,\ort.' mcrudhy Iler

.11.7 40.5 40.0 41.0 J8.9 40.0 4-l.b
Gn .. for
alle aner

G..:nI\Cm~1111~uJ"~II":.hlo..g Io..Clllo.: pI hJ

Vi,nlcrh"'Cdel~o '\ 54.4 54.0 52.t> ~7.4 5('1.5 6R.5
Varh\cde ... JO.8 .18.6 39.2 )7,7 ~I,I 4~,3

Vnllerrug ", q 36.7 .n.o .'t6·~135 6 ~l 7 ~2.'1
Vårrug --. H.7 36.2 36.0 . .
nyg H.J .w.l .w,1 ~1.1 38..1 .19.2 42.9
11:1\ re J2..~ J·k8 .'\.\9 41.7 39,7 42,2 oll. I
Bland\.'Cd 2~U 32.3 34.1 35,5 34.1 315 .w.6

HOSflldbyw:pruKflO\l''', der ble\ beregncl som afslut·
nlllg på plal1tea\'bkonslllelHernes og lal1dskolllOreh
afgrndevurdennger den 3. ..cptt.'lTIhcr. VI ..le et samlet
udbytlc p 7lU lmll hkg kerne. Det er 2,3 nllll hkg
eller ca. 1,9 !XI llllndre end opgørelsen fra Danmark..
Stalt.. llk Forklaringen p3 denne bet)-dehge for..kel ..kal
for det f~lr~lc findc .. 1. at landf,konloret ikk~ hanle
"re"I"13tl"'I~l..enfor JQ81td rådighed. ug derfor målte
.. kunne 'ilg td kornarcaleh ..tørrel..c. For det andel stod
ca IO pet af kornt.'l cndnu uhn..tet p markerne, da
høslprognosell blc\' udarocjdet den 3. seplember. På
grund af !t:jc..a:d og gcnnemgronlllgl''f er dl\se "Id~te IO
(XI. formentlig ble"'l Si.1t megeilavl I den ..amlede
\urdenng P. trod ... af de \-an.. kehge lut'o.tforhnld lykke·
dC'> del alhge\c1 al IHl ... te langt de nC'-IC arealer, gan ..ke
\ l'il med betydehge lab. men alllge\t~1 med Cl udbyuc,
~Ol1l n<lturllgvI'" har pavlrkcl del cndellge høMrc~ultat.

KUrllc'tj kril/ulll \'ar ..ærddcs god for den for... te del .Jf
knrnhn"len. men del korn, der ble\ hu... tet efter midtcn
afaugu ... r I det regnfulde \Cjr. h.. \de I mange lilfælde en
dårlig k\alitcl Del berud. al belydelIge partier af
h\ct.lt: og rug matIe ka..sere~ som brodkorn. Del mt.'gc1
mildt.· \cjr medforte og\3.. at -.eh ..lående korn llc·
gyndte al 'plre ad ..kllhge .. leder. ng del ble\- no(i\en
dIgt al udn) Ile tNrmg..,bpaclIdcn fuldt ud , 1982.

L'krudrsbeJ..æmpt'ljf! l roer hle... Ikke gennemfort med
..a god dTd:! '><-lm I 19~1. h\'or Hrknmgen \ar meget
tilfred...... tdtendc. Bekæmpeben \'ar 1 munge ILlfælde
\an<,kehg 1 del rel u"ladlgc vejr j JUni m5ned. Den
ngellge l1t.'db<lf medf"rtc. at der spIrede Il) t ukrudt
frem Van ..kchghederne for\lærkede<, af, al Oere land·
mænd end udI Igere il..ke ha\ de an\ cndt jordmiddd \'cd
rocrne!'l <j~nlng. Likrudt:,>problerncrnc 1 rocmarKerne,
der ofte er \all..~clige at klare. Ix-handle<- på Side 119 I
0\ er'lglC:Il

nt'llIIg.:l<;(·rnt' for roernes oplOgnlllg var rtmellgt gode
p. lrod!'l af. at der faldt lIogen lllt.'re nedbur I oklober
1ll51lcd end normalt. Den furMe oplagnlllg af sukkerro·
erne \oldte be<.\<.er. fordi Jorden dengang endnu \ ar for
hlr.

Kartoflerne blev lagt I løbel ar apnl. Frt:m~plringenvar
I langt de Oeste tilfa~lde særdele.. tllfrcd"'~llllendc. En
kelte !'lIeder bk\ kaflufTelmarkerne ..kadel af nattefrosl
I midten af jum. men eJlers \ ar frost Ikke et problem l

1982. I den megel lnrre perlode IJuli og begyndel..cn af
allgu'"'t bh."\ de kartofTelmarker. '>Olll Ikke kunne van
des, ahorligl lorke-.kudedel.
Rodfilll,\amp har kun optrådt med ubetydelige an·
greb. og der er Ikke I de sld<,te 10 lir kOll<,latcrel ...~
'" age ang.reb ..om I 1981

JJ



4fgrwJernt·jiJ.. e" god start O~'r "",\Il'" helt-landet / /981 PlJ nQ1(11' murÅl'r Ist.('r I JrlllJlIll tfl".'df'jfJrdc:n Jog $(J h/lYng/lid, al JellJ..J.,ealttd
1)'J..J..Mn at fa /'l gaJt ~bed pd lerboJ..k",rnt'. ResulUJtl't vor u,.nsartf/ V'mn~ ~ rfl;ne!alde"dt' brun!' lop".' I d,. l/lers jXFn,. ÅornmurÅl'r.
Langt d,. fl,.ste $fIxjer vmedt' Åo",et CJgW po baJ..J..dop/kne. men jøru du reR"en Amn

Sortbenssyge ....ar ltgeledes m~get moderal Id stede i Tabel 9. Udbyue af rodfrugl- og græsmarksafgrøder.
karlofTelmarkerne, og angreb af kurtofTelskimmel var

Mill u.langt svagere end i 1981. Sidst ijuli blev der udsendt I.
1950-54 1977 1978 1979 "!lO 1981 1982-)....arsel for kanofTelskimmeJ, men Juli måneds torre vejr

\'ar formentlig medvirkende år..ag til. at angrebene Bederoer
ikke blu..\Cde op. til fodcr 14.5 12.8 10.5 9.6 R.5 9.7 11.6Der er i 1982 kOn~laleret en række alvorlige angreb af K~lrocr 12,2 1.3 1.0 1,0 0.8 0.9 0.8kanofTel rlllgbaktcriose. Det lykkes fomlcntlig at Turnips og
komme denne ondartede ..ygdom Iii livs i løbet af 2-3 gulerodder 0.2 0,1 0,1 0.1 0.1 0,1 0,2:'ir, når dcl nye fremavlsprogram med sygdomsfn meri. RoelOp 3.5 5.2 4,4 5.6 4,4 4.5 4,0
stemkartoner kan dække behovet for læggemuteriale. Græs-
Bctlllgelsernc for kartoflernes oplagning i 1982 var rel mark~-

gode. idel nedb"ren i <,eptember måned var noget afgr,m,lll 42.9 33.1 35.0 36.7 36.9 39,0 39.0
under det normale og temperaluren samtidig over
normal. lait 73,3 52,5 51.0 53,0 50,7 54.2 55,6

UdbYllel af rodfrugHafgroderne er VlSI l label 9. Udbyne af kanof1er 08 rabrik.voer, mill hkg
19SG--S4 1977 1978 1979 1980 1981 1982-)

DCI frcmgår af labellen, al udbyttct af bederoer ul
foder var 1,9 mill. afgrodeenheder eJler 20 pet. ~torre

end i 1981. Udbyttct af fabnksroer er opgjOrt III 36,0
mill. hkg. h\ ilket er 3.8 mill. hkg eller 11.8 pet. mere
end rel l fonejen, For såvel bederoer lil foder som
fabriksrocr må man erindre. al arealerne, er gået
henholdsvIs .1.000 ha frem og Uxx) ha lilbage i forhold
til rel for.

dbytlel af k. Irocr \'ar lidt mindre i 1982 cnd i 1981,
mcn her er der lale om cn belydelig areal nedgang p 23
pct. i del i forvejen megel beskedne areal. Udbyttet af
roclop er an ..låel at være ca. II pet. mindre end <;ldslC

~

Den Slds,~ del afkornhø.ten mUtte bjærgn undt'r m~et rumJ..drge
forholdpugrund afdtl vcdhold('ndc: f'l'gmtjr sldsl i oUlf,m. SplrI"g
i uk'Wt uær j lejl'sæd bh.'~ el (J/~Ylrllfl,t probl,.m I det IIuidf' l·l)r. f~
lt~/(" rnarJ../!'r matt.: hdt Opl!H...·\.

14

Fabriks
roer
Kartofler

22.6 35,4 30.6 30.9 30.1 32.2 36.0
19.9 9.5 9.3 8.4 8,4 10,5 12.4



Rapl som I'l'/.. Il'/ujgrm/L' I ,'I

/..urnll.n}'/..Iji, .'r d., I,'m'u.'
lir MI'~I'/ lI!mlnt}"".'!./, Ral'·
~'Il /It f/u~/.l.f!.d. Qml"fln~ 5
po tJlltJIldbfu.f!.>tJrlult't /
19'1] I "''Kk rap\murhr
/mUI,' /II'U/ /"11I11/(1/('r,- 1'/1

d~ I ,pi/d. d.-/I (la grwltl af
hU.f!.lh,~X"f '1/. r \/"ar/'('WIIIll:
Ol( tkh {'li l:ruml af dft
JU.'!./If{~ h1', k'm m. djD"e,
al rUf'~.'Il In/Jfl.f!.' 1/",1. r la
ml....., /inlg,· ('Il \"l1r

~.,
, i ,

I"l'!
" I,,

"

:'ir. 11\ il I. cl UI\I\holllt ... "}lc.h~ .. den torrl' penode limit
p:' "'OOlllleren.
Dr.::n samlede kanorTclavla beregnet lil IlA mJll. hkg
mod 10.5 I 1981. hvll"c.'1 er en ... llgmng p 18 pet
Tm"'lofproccnlCIl l hedernel' III foder har '<t:ret helt
ulllkr lluddd og hdt la\cre end de m..:rmc... t foreg:icnde
år SuU:crproc('.'lltcn l <;u""erocr hul' gcnncrng!l.cndl·
\:crct tJlfrcd~stllJcnde,og "li\'c1...c~procclltcn Illldu"lri
k.. noflerne har \æret hdl over mIddel

I.'}",t \'or Id•• 1t 111 h. 1,.1 d,
l:fI,t.,./ / JIJ~.!

o.·r hit l , JIt h"U.l 51, (XXI
ho. /ml"tl .'r ! ,.•.-1, ml'r.'

lImll 1981. Ol; IUlbylle'! r"r l

U/I 3.691'1111. uJlifu(k"/I/1l'
da dl, r /O p.-r. ml r, • Ilt! ,
JIJ'tI. Jl.""./'d h.lllt" 1I!'1II/1

ddllll-I~ .l-./ Ulia før norm,,1
A(/ffl/lllff .~ dd l!/I','r multr.:·
11.(1 Jor.1 .f!.OCll udbrlk uj
dl' tjkrj"!Ii('IU/C\/wl

Græs- og grønfoderafgrøder
OI'ervilllrillXt'lI (J! grll'l'I1wrksajgrot/eNll- ble\' tilfreth
slllkmJc uden shlrrc !>kada. Kun lang... tll:gn og. hg
nende. hvor sneen havde IIg!!et la:ngc, fordoOl da
angreb af <,;nd""l1md,

VæJ....\Jelt i græmwrJ..."me ble" præget af dct kollge \CJr
fUN I maj. Herefter var græ... rnar"c.'rnl' ~ærdcl('\ fro
dige Indtil den htrrl.' periode \.:llIC md l Juli og au~u ...1

),



PA sandjorder uden multghed for marl..\andmg \ar
græsset totalt afs\'edet efter tørkeperioden. Vækstbe·
tinge1serne fra midten af august og resten af væk~tpe·

rioden blev Igen gunstig og den ..amlede græsproduk
tIon blev derfor de nene steder meget tilfredsstillende

Udb)'/ltl afgræsmark5afgrøderne er medtaget i tabel 9.
Den samlede avl af græs· og gronfoderafgrooerne er
Opgjort til 39.0 mli!. afgrodeenheder, hvilket er det
samme som i 1981. Det skal i den forbmdclse erindres,
at arealerne med græs· og gronfoderafgrøder Hllt er
reduceret med 15.lXXl ha i forhold til året for

Rødklol'trfro er a\let I meget begrænset omfang. IIv/d
klm'er/ro gav o,;ærdeles pæne udbytter i 1<)82. og langt
bedre cnd liret før. hvor udbyttel var usædvanligt lav!.

l græs/roarreme har udbyuel \æret hejt i alle arter
med undtagelse af engrapgræs, som nere steder gav
noget under nllddeludb) tie. L'dbytterne har generelt
værel omknng 20 pet O\'er gennemsnittet af de Sidste
Io års udb)tte. K\ahleten af det le\erede fro har \æret
god. seh om nogle fmpanier ... ar lidi lette. hvilket
mAske kan ~kyldes et for tidligt sk1irlægllil1gstid~

punkl.

Grønfoderafgrøder m. v. Der er fortsat en bet)dehg
interesse for dyrkning af majS og hel....ed ul ensilering.
Iigcsom der stadig dyrk~ betydelige arealer med lIaIi·
ensk rajgræs som efterafgrode, h ... onmod arealel med
lucerne er gået tilbage i de sencste Ar. Udbyttet af disse
afgrøder er medregnet under græsmarksafgrooerne i
tabel 9. men i tabel IO er de enkelte afgrodeN areal og
udbytte VISL

Tabel IO. Areal og udbyUt afgrønfodtrafgrodtr.

"tJrraps d) rkes forts.1t I 'iugende omfang. VArrap<;cn
\ar 11<)82 middelgod På sandjorderne ... ar modmngen
uens på grund af torken i juli m ned. Både sygdoms
og o,;kadedyrsangreb 1 rapsen var moderate. Rapsud
b)-t1erne ble\ over middel p~ trods af. at rap~n mange
'tIeder mAlle ligge meget længe på ..kår. fer vcjrcllilJod
tærskmng. l nogle rapsmarker var der en del ~pild. Det
\ar is..-er udtalt. h ... or der \ur faldet haglbyger. men
forekom ogo,;A. h\or rapsen mAtte ligge megel længe pA
!IkAr i det ustadige \ eJr

') Foreloolge lal
- -) Incl. fabriksroc:r ug kartofler

Afgrooernes samlede udbyIIe er Opgjort til 154.1 mil!.
afgrodeenheder, h\o'lIket er 8.1 mil!. afgrodeenheder
eller S.S pet. mere end i 1981. Ved ~mmenhgmng med
de nærmest foreg ende år. der og er medtaget I

tabellen. \xlI' det ermdres, at der er skel en betydelig
nedgang 1 landbrugsarealets størrelse. Det samlede
udbytte i 1982 er kun 1.2 pet. mindre end det hidtil
'lturste udbytte, som ble... opnået I 1964 med 156,0 mill.
afgrodeenheder, men da \ar landbrug5urealet mere
end 100.000 ha stcrre og afe:rooefordelingen anderle
des end I 1982.

MIIl.a.e..
1950-54 1977 1978 1979 1980 1981 198:2:-)

Kerne 39.2 73.4 74.7 76.7 70.5 72.6 80.4
Halm 10.4 7.4 6.9 8.0 7.5 9.8 8.1
Rodfr. III) 39.8 29.6 24.8 25.2 22.1 24.6 26.6
Græs·
marks·
afgroder H,9 33.1 35.0 36.7 36.9 39.0 39.0

lall 132.3143.5141.4146,6137.0146,0154,1

Det samlede høstudbytte
Det samlede høstudbytte i 1982. beregnet I ufgrødecn
heder og eftcr en forelobig opgorelse fra Danmarks
Statistik. er \151 i tabel I J.

Tabel l l. Del samlede hosludbyue.
Majsartalel er opgl\et III 12.000 ha. h"llket er n<elten
det samme som Arel for ~ajsudb)·tlet ... ar hejt i 1982.
og på grund af det milde vejr var majsen tjenlig til host
allerede I midten af oktober. Det \ ar før majsen ha\de
været udsat for frost. og planterne blev derfor hWHet
hell grønne og med en meget fin kvalitet. Arealet med
helo,;æd er næsten uændret I forhold til året fer. og
udbyttet er 0PKl0rt til 3.69 mil!. afgrodeenheder. Der
blev hostet ialt 65.000 ha efterafgrode af Italiensk
rajgra::s og JI).OOO ha slæt af udlæg og lignende lait
udKlorde udbyttet af diSse gronfoderafgroder 7.32 mJII
afgrooeenheder svarende til ca. 19 pet. af det \8.mle-de
udbytte af græ...marksafgrodcr.

- Forelabige lal

Lucerne 8 6 4 0.56 0.38 0.29
Majs ... IO II 12 0.74 0.85 1.01
Helsæd 37 50 51 2.09 3.35 3.69
Andre gronf.afgr. 4 4 3 0.18 0.1 0.20
Ital. rajgr. efterafgr. 83 84 65 1.67 1.62 1.50
Slæt af udlæg o.hgn. In 117 113 0.62 0.64 0.63

lait ......... ... 264 272 248 5.86 7,02 7.32

1000 ha MiII. a.e.
t980 1981 1982 1980 1981 1982- Bælgsæd l fornl af foder· og kogeæn, som nu under et

kuldes markært. d)rkes i stigende omfang som veksel·
afgrøde III korn. Avlen anvendC!llil udsæd. til konsum
og som protemfoder Ærterne g3\ I 1982 ~rdeles hOje
udbytter. og hosten ble\ de neste sleder gennemfart
uden de store problemer for regnpenoden I august

Frøafgrøder, industriplanter og
bælgsæd.
Udlægsmarkeme blev gennemgSende godl etableret I
1981, og udviklingen i efterårsmll.nedeme forlob ~lort

set tilfredsstillende. Overvllltringen var ogsA god l
langl de neste marker
De meget gode vækst forhold i sommeren 1982 var også
generel gunstige for froavlen. langt den slorste del
ble\ hestet for regnperioden i august. og hallteten af
det hO"tede fro var generelt meget ulfrcdsst111ende.
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B

Sorter og arter af korn og
bælgsæd
Af Bent Ullerup

Forsøgenes antal og fordeling
I 1(,182 omfallcdc afpro\fllngen ..r ,,"orn,,<lrIcr !:tlt 116 Tabel!
"Orll.'f 1<)5q for..og "anti 7 ærlc:>oorlcr. 'om blc\ afprl1\ et ----------,,----,,--,,-------

UdbylIe, hkg I..eme pr ha .
1 B lllr<,,,[!.. "flt (Ons. af '>Oner og fOr.iogefter I bygscne)

1978 1979 1980 1981 1982

Tallene af... pejler lydelIgi, al der l 1982 b)l'\ opnAcl
\ic...elllligl højere lid b) tte end l de 4 foreg5cnde 5r. og
al del mål1e genncll1'l1it'lldbYllc \ar 15 1>C1. hOjcre i
191\2 end l 1981 De m Ile udb~ttcr har h\erl år \;erct
hOjC'St p<1 Oernt'. men 'lignmgen fra ]981 til 1981 \'ar
"torre I j~ lIand end på Oerne.
Under omtaltn l de følgende af'lllt af dl' cnkelte sorter
er forM'g~rc"uhaterneanf(lrt I labellcr med oply.. nlllg
om udb~tle. 'Irå1ængdc. rum\ægl. lejetllbojellghed og
angreb af meldug.. I nogle afb~g..c:nc:rnt: er dcr dC"iuden
gi\t't oplyslllng Om angreb afbladplcl~ygc. lejculooje
lighedell er bc,"rc:\et med karaklerer. "ålede<; al O
bet~llt=r .. taend('. meden~ IO 3ll.!!:l\er. ;Il kornel har
\æret helt I leje Angreb af meldug og hladplelsH~c er
anglvel '(lm pct. gl'(lIlf1(~ phUlh:dcle d:d,kct af ,:>vampe>

'~gdoll1mcn

Til cn"che affor"l,gelle er der &JOrt bcm.cr"lllllger om
angreb af andre '}gdomme, men I nile Illfæh..le \ar del
"UII ... \age :Ingn'b udt.'n \rt.-s..-nlhg for .. l.el fr,j ,nrt III
.,ort. Ig~'l1 I 1982 \'ar der rel "rartige angrch af nogen
hyghralld. men der er lUe l fnrbll1del~ med Indberet
nmg af forsøgene gjort redt, for \(l(l ..for,kclle
I Iq82 blc\ der hge\om de 2 forcg~ellde år foretagel
tebl uranal) ...c af jorden fra ll<C... It~1l alle ~.•ort ... for'iogene.
Rc...ultalcrne heraf er anf~)ft I labelbilagel~ tabeller.
Alle sonerne. s.om blc:\ afprmel I land.. for-...ogene \'af

31l11lddt af foncdlerne eller dere... rcpra-senlalllcr. og
uLl ...a:den ble\ le\ crcl af anmelderne. De ne... le af de
pnl\ ede 'iorter er optaget p5 den dallske ,or"li ... lc
1981/83. og de har 'iåled~ fonnden genllem 3 <1r
gennemgået en nfficiel afpru\nmg l Slalcns Plantea\ Is
for...ug. En del af 'iortcrnc er endnu Ikke færdlgafpm
\cl. men kun kornsorter. som har \ærel I den offiCielle
afpro\lllllg I mlJldst cl år. har deliagel i land,forS(;)
gene.

'"Ix" ,
Antal soner AntIlI fo1'''''8

nyg"nrlef 7Z 700
H:n re-.oner IO 34
V;\rh\t:dc...ortcr 5 18
Vllllcrbyg...ortcr 6 .17
Vmlcrh\edesoner IR 144
Vllllcrrug..orler ; 12
Kornarter 14

lait korn 116 QS9
IEnc..oncr 7 ,._.'
IIe--tdx)flllC'.iOrler J

Ocr hlt"\ afpro\ Cl 14 ..orter mere end l lq~1 og g.enncm·
(Ml -le) 'iOrtsfor'iog nere. Inlcre.....cn for æncdyrl..nlllg
h;lf ~l\(,l "Ig Udlf) I-. I en fOnlgeJ...c af afpro\Jllngen l1lt'd

J ...arter og 14 fnr"'~'g. 2 for...(lg....crtcr med bH<;Orler
med lait 60 for..ug og 2 'lener med lait 32 hn:defof''l(lg
ble\ l!cnncmforl uden og lIled '\dmpehc"æmpcl-.e.
Rc..... uhaterne 'lf de (l1"dle ft>r,ug finde, i plalllCa\ ),be
rel1l1llgen, tabdbllag or. 1·~1.

h)rdelingt'll af LId '1Or<.' for,og'i~HHal owr hdc lamtet
har \ a~rl;'l grundlag for at opdele re,ultalerl1e I gL"Ogra
fj,"c (lmr. dcr. l'.ær ho\edområdemt: J~ lIand og. Oemc.
men ncre re... ul1alcr er de,udC:Il opddl pa prO\m~erne I
r:ckkcfolgcll: Sjælland, F~ 11. lolland-Fahlcr. Horn
h(llm. O... lj)'II<1l1d. VC"tj~lIal1d og r-,.'ordjylland

Kornsorter og kornarter
Med del 'lOre forsogsanlal ..om grundlag er del flItle
ligt al ~mmellllgne de opnaede ud b) Iler fra år ul år.
..el\om for,øgene ikke er placerel på de samme JreJ!cr.
I lallel 2 er gellnem~l1Itsudb)Hel af de 6 ..orler i den
fm.... lt· ..cnc I b~ gfor..ogene \ l... t for h"en af de ,enC'\tc 5
år.

Hele landel
Ot"me
J~ lIand

;0.6
53.5
49,5

49,7
5.1.9
47.7

43.9
46,1
42.9

47,6
51.6
45.9

54,7
;7,2
53,6
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Nøgen b}'gbrulfd (Usl/lago IlUdo) optræder i by~mur/...('nfii dugt> fer
dt> sUllde a).s fkrlder Igel/nem. Sdv JIIlO ubt'l}'<1dIRI' angreb pJ
indlil 1% af plulIll!rne .IN tl'<1t'!IRI. /Il"/I 1../111 I..rajtl~W ulI,:reb
nll'djører udbylle/ab af hefyrllllllg.
,\øg"1I hrond har udsædnmlul!. og d.'1 kUli 11../...1' po l..eTllatle Si'S. fim

dl.' t'r smil/el. 8eJ..æmpelw "ml fOrt'lagt?f lcd h/idlllll/g uflldsædell
nll.'d Y,tm'CJx 75.

Vårbygsorter
I 1982 havde s()rt~afprøvningen af vilrbyg som i de
foregående"r ct meget !'.lort omfang, idet ikke nllndre
end 72 sorter blev afprøvet i 700 forsog. 45 af ~onerne
var ved forsøgenes anlæg oplllget på sortsli~te, medl::n~

27 var under fortsat officiel afprøvning.

Landsforsøgene med bygsorter 1982
Zitabyg fejrede i 1982 10 års Jubilæum ~Otn m!Hcson i
bygforsøgene. DL'Suden var der t 8 for ...og~~erier (serie
20-27) indlagt en <;orL...blanding som standard- eller
målepr0ve. Sonsblandingen bestod afsonerne Wdarn,
Tron, Vega og Gunhild. I tabd J er samll1cnligningen
af Zita byg og sonsblandIngen vi::-t i ge.rlllemsllit for 206
forsøg og med opdding i de enkelte land-.dele I gen-
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nemsntt af 80 for:-'~lg pti Øerne har ~orlsblandingell

gi\el 4 pet. høJerc udb)'tte end Zilabyg. varierendc fra
3 pct. på Sjælland lil 5 pet. pu Bornholm. I 126 forsøg i
Jylland var udb)'llet S pcL hojere end Zltabyg. varie
rende fra 4 pct. i Vesl- og Nordjylland til 7 pet. i
Østjylland. I gennemsnit af alle forsøgene blev opn~et

et merudbytle af sonsbJandlngen på 2.3 hkg kerne eller
4 pct. I den tibvarende sammenligning i 1981 var del
opnåede merudbyttc for ~nsblandingen mindre end i
1982. Ocr er ikke med de 0pllåede resultater taget
endelig sIlIling til. om sortsblandinger fremtidig skal
anvendes som målcprnvc, og rcsultaterne .. kai nær
mere \ urdlCre!'.

Tabel J. Sammeflligniflg af Zila og 5orfsblo1ldiflg

Udbyue. merudbym ForhIds,·
hkg kerne pr. ha III for

Uri Wdom. sorts.
Anlal Gunhild blan-
forsøg ZIta Tron, Vega dllla LSD

Sjælland 28 53.3 1.6 103 J.3
Fyn 27 50.9 2.1 104 /.4
LolI.-Falster 15 59.0 2.3 104 1.4
Domholm 10 58.9 2.9 105 /./

Øerne 80 54,2 2.1 104 0.7

Østjylland. 42 49.2 3.6 107 /.0
Vesljylland 43 48,3 1.9 104 0.9
Nordjylland 41 53.0 2.0 104 0.9

Jylland 126 50.2 2.5 105 0.6

Ilde landet. 206 51.7 2,3 104 0.4

Resultateme af enkcltforsøgcJlt" lindes ilabelbilagets
tabellcr 1-14. I de følgende to O\crsigtstabeller 4 og 6
~s resultaterne af de enkelte for~ogsserier. Tabel 4
indeholder resultaterne af de ll1 for:-.øg~~erier. hvon
indg:;u I,oner. som er optaget på den danske sortsliste
bortset fra de 2 Sidste sorler i ~erie 20. Forsogsserierne.
der er omtalt i tabel 6. omfatlcr. bort~1 fra Egmont og
Fingal i serie 23, ~orter. som \cd beretningens trykning
endnu ikke var optaget pa softslisten, og fnr~"gsantal

lel i di"~e "erier er under 20.
I den over'\te linie for Iwen tabclaf~nit er visl. hvor
mange forsøg der ligger ul grund for de opnåede
rC~UII;Jler i hver landsdel eller provins. I vcmtre side af
wbc1lcrne er udbyuel ar millesorlen Zilabyg anført
med fremhævede lyper og derunder de mcrudbYller.
-"om er opnået af de enkelte sorter. I hejre side af
tabellen ses I gcnnem'lnil af alle forsøg over hele landet
re ... uhater vedrørende udbYlIe. strålængde. hollandsk
vægt. karakler for lejesæd og pc\. angreb af meldug og
bladplct~)gc.

Ocr er rel '>tore sortsforskclle I de opnåcde udbytter.
De fleste har giwt højere udhyltt" end m~lesortell

ZItabyg, meden .. enkelte ikke har kunnet nå målesor
Ien.'> udbytte. Resultatt"rne fra Øerne og fra Jylland
f(llger l de fleste tilfældc ret nøje hinanden. I et senere
af...nit \ il de enkehe soner blive omtalt på grundlag af
tlere år~ forsøg~resultater. hvori og~å resultalerne fra
1982 lndg,ir.



/fll/Jitg.' hllfwn"r / 'of.inifi"'11If. Il \f'I'1Qnl~'~ til hJ<1hl'l.': P<1 i;'~llrtd ,1!lldJ/l?hnJ.n ,r ri, l>..'f::.~,. n/,;:n,·t/. til Jr..t.....·d "'t"/ ("2. "1l.tI"'-rt l'f

,x,:I,/ IJ!lht,/(lldt('\\I(i~I},~ l, ri ml lI/m'If/.'lIlin!

Bygsorternes dyrkningsegenskaber
Som del tidligere er mC\IlI. blc\ der, IqlQ gt'I\I.:reh
opnth.'1 llll:gel hUJc udh}lIcr l ~ornd~ rklllngcn. rkth:
rc'>ullal er n:lturhgVl'i helt afgorclllk hegnlIldet i, at dt'
naturOc'lngt'dt' \id .. 'fnrhnld \ar godt'. Blandt d .....e er
\ ,llldfaklnn:n den \ .ghg",I'\ og del 1l1frctl....tilknde
IW';lrc,>ulli11 \ ,Ir i..a:r fora",aget "r. al Ilcdhurcn faldt p:l
glln"llgt.' lltt..punklt.'r og I d\' 01.' .. 11..' 1I1f~cldc 1111"lrække·
"ge mængder J('If(Jt~pcl'llt.''' for.. kclhgc \andholdendt.'
l.'\'nt' "Olll ..ålc:de~ Ikke IIJ lIdtr)~ • 1982, og en opdeling
"f for'>ugclle cner Jordl~ JX' på grundLag.lr lek"lUrana
1),>cfI1e \1,IC I"kl.' S<ln ..for.."dle undcr dt.' gllll..llgl.'
\;cJ....lforhold De!!\' \ar hellt'r lUC lllfa:ldcll lQ80 og I

I~RI

I lamhf('lr"l)gt.'ne geIllH:mf('lfIC". ~Ill dl.·1 fremgal' af
Iilbcllc:rnt' 4 og b. for..l..dhgt: mailIlger og bedl'lOlmd..er.
men I 1<"ll'blluJd'>t' med den ('lffi<':ldle afprm'lIlng under
Slalell'. Plalllt.'avl..for"'(1g bh\ er nen: t.:gell~kabcr lurde
rt." i cn J-ang r('lr~('lg~lx:riodt.'.Re..ullah::rnc herafbll\er
h\Cfl <Ir oOelll hggJort ...orhh"ll.'n Sorter af/undbru,Cp
pltmft·r. (lg I 1:Jht:1 8 findl'" re<.ultater, hellt~1 fr.....on ..h·
.. t~n. fur nogle af de egt'n<.kaber. dt'r ikke er hcd"ml l

laml ... fnr"~'gcn\'. SortenIl' t.'r anfnrl I ..amme f<l'kkcfolge
..nm I lahel IO
Dl' egcn..l..aha. da er omlalt • lahdlcn, cr be..kn.::\'c!
ml."i:l Cl I'ærd,ta! . \anerende fra 0-10. F.I hOjll'ærd'w/
bcl)dcr, at ,>artcn hc-....ddcr den piigældende egen..l..ab l

I'/or IId.Hnt.'hIIlIlK Vær(lt!atJcnc for "ux/nig\lldbg!zed
\dflt'rer ,""',t' ret ml.'gel. men del' er dog for-.kdle.
D~ lldhgc -.()r1cr \lonabyg og 1<.hlbyg har \ærullalll'l K
medcn.. l\.l,lgnumb)g m~d \'-l'rdllallt:l b er den 'i.ldlg
.. It:. I ,Ingt dl~ nt''''ll.· 'tOner har \:crdllal1c1 7 for dennl'
t:gen ... kab. lllt.'J1 ~dv llled ..amme va:rclJtal for Ildllghl'd
er der '\m5 for..kelll.' l ucn n'dle modlllng..,lid. Rumm.'g
(("Il \ ;Ifl~rer fra \;:crdilal $ III 5 og hOJt'sl har Aramil' og
rorl..c1 placerel \lg_ Dl"'" 2 <.oner har og..a I I'llld,fnr..u
gcnt.' 1.'11 h{'lJ ho!land ..k \;cgt Værdilallct f(lr ka'h'w"r-

rd\t'II \'lf1aer fra ~ I 2 lil). h\llkct belydl'r l'n for..l..d
,,~~ 10-12 g pr_ 1000 kerner Pro(eillutd/wldel \ anercr
l"l..c llI~gel og \ ti oftt' l pral........ l<er~ mere ,dh:cnglgl af
ti) rknlllg.. forhold og I.. \ a:1"'IOf!-!(IU~kl1ing. Slraeg(imko<
balle m1\ llll;cggc.. 1..'11 ',crhg hct~dnlllg . Ikke alt.'llt.'
.. tråla:ngden ug '\1 ra..t) rJ...en, men og"~ IIlDlt..lilnd,dyg·
Ilghi..'tlen mou nc-dl..ntt:J.../llJlg ar ..Ir;i og ak.. \i.dl •
Llhcllcn er dl ....e to egelhkilhcr angnct. Værdltal!t.'l er
hujt l<"lr de n".. le ,Orler, mcn der Cl' i....cr ..nrter lllcrJ hl\c
\ <t:rtillal fllr .lblH:dknæl..lll11g. DelIIlt' t.'gell ..~ah kJIII
under ugun""ge \cJrforholu ha\e ht:lydlllng for. om
:jk~cl knækker af A rallll l' og Ila\lla har la\'ere "~t:rdl

1:11 for denne q;~Il~"ab end de ,,,nge ..orter

Silm 1"'':1' uf I'urmt Pil jUilfI'Il idl'1lU IId~1 I Jrøllp..mxholl J9R!
tlplrlJdlt Ip/fim; I uJ.......·I/ mUlf'll' ...·'It hø\l.de bl~mlJrAer .fJ"Jt, m' Pu
/"II.:Jl"f t'~ pluAl.('f j /fi lf<1/o(mtlJrl..r fil I ~,plt'",bt-r_ r.- ,'r dtl
J/lJrrrbrf( I'X Ih 'f''lJmhl'1l_\Om lU" I'ur 'r"d -1A\lpmn'l ji",
l."m 1J:J(ld I alldr, I()rt.'r t'lId J/u'f'l'bl"l.!.
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Tabel 4 Londsjor.wg med bygwner 1982

UdbYll~ og m~rudb)lte. hlg k~m~ pr, ha Ilel~ landel
8)"1

'dbyu 1'"Sjæl. loU.· Bom· 0". !vestjyl. Nord· hkg 1n\lgd HolI Kar r. l"'- blad·land F)'n
F.I~I holm o.m, n-l1and land nU.nd Jylland

lem~ ""
"qt. "- mtktug pl<1

pr, ha ,,"od

Serie Il (})
Anljjl fon.og • ,

~J " 1.' :!'" " ":'~ -,
" 5:! ,. "ZlIa . 51.6 48.1 62.7 61.7 53.8 50.2 49.7 53.1 51.6 52.2 75 112 2.9 I I

Vega ... . 5.5 5.J 2.2 5.5 4.9 JA 1.5 4.J J.6 4.0 82 111 2.3 2 2
Harr~ 5.8 7.7 1.6 1.9 5.1 3.6 O.i 4.0 J.I J.7 8J 113 2.6 0.5 2
Laml .. . J.7 5.2 0.9 4.7 J.8 2.J J.O 2.0 1.J 1.8 )) 112 J.I 0.8 l
Georgle J.4 5.4 0.7 .1.J J.5 4.5 1.8 1.7 2.J 2.7 74 113 2.4 I 2
SU'lan l.7 6.2 1.2 4.4 3.3 2,4 1.4 0.4 0.7 1.5 85 114 J.l 0.4
LSD .... l.l 3.8 /.6 /9 /.4 /,0 0.9

Serie 13 (l)

Anlal fOr\Og 11 , !,l 11 " "
.11 '" " .\2 ." " •

Zita. 54,6 53,9 69.0 52,6 56.7 46.4 47.3 51.3 48.6 51.7 7l II J 2.4 l 2
Aramir . 1.1 J.6 10.1 1.3 J.O 0.8 0.5 0.5 0.2 1.0 79 117 1.2 l 2
Albert. 1.9 1.6 1.3 3.4 2,4 4.1 2,4 .1.l 3.2 1.9 79 116 1.8 0.6 J
Welam 2.9 J.7 5.9 0.5 .1..1 O.J 1.7 1.4 1.2 1.0 80 115 1.5 0.9 9
Cerise 5.3 2.5 4.0 .1.8 ~.3 7.1 J.7 5,1 5.J 4.9 68 112 1.5 l J
Tron. 1.9 1.9 0.1 5.7 2.1 .1.0 .1.6 2.9 3.1 2.7 )) 113 2.9 5 l
LSD. , l.3 3.3 /.6 2.5 2.0 1.3 J.3 /.0

Serie /4 (3)

AnIa! forwg , 20 [O " 17 lY '8 " JO .17 " 11

Zita. 50.8 54,9 63.3 54.6 54.9 51.7 45,7 St.9 49.9 St.6 7 l 113 3.0 l l
Caja 1.7 J.4 1.5 0,7 1.7 0,7 0,1 2.5 1.3 1.5 7l lil 2.7 0.4 l
Nery . 0.5 2.J 0.1 1.0 0.5 0.7 I.l 2.4 1.6 I.l 7l III 1.1 I J
Gunhild 0.4 J.1 0.7 .1.5 0.8 1.0 2.6 2.9 1..1 1.8 78 III 3.0 l J
Mirjam. 0,0 1.8 1.1 0.7 O.J 0.8 1.1 I.J 1.1 0.8 76 113 1.1 I l
Gorm J.7 6.9 1.5 1.8 J.9 5.q 4.1 6.J 5.5 5.0 79 113 I.J l l
LSD ... 1.7 3.4 /,4 1.1 /.8 /.8 /./ 0.9

Serie 15 (4)
Anlal for"Og , ,

" IO " " J, '. " :!~ " "
Zita. 53.0 55.4 53.8 56.4 54.3 50.5 48.2 52.4 50.3 51.6 7.1 110 2.6 0.8 2
Gu1a 1.9 1.8 I.l 0.2 1.5 4.1 0.8 I.J 1.9 1.7 75 112 2.5 I 2
Mona 1.4 1.5 5.9 6.4 2.2 O.J 1.9 0.7 0.9 I.J 66 109 l.6 0.8 0.5
Tyra 1.8 J.1 0.8 1.7 1.4 0.2 0.8 1,4 1.2 I.J 71 110 4.1 0.6 2
Id. 0.8 0.4 I.J 1.0 O.J 4.0 0.6 0.8 J.1 0.7 72 109 J.4 0.7 I
Europa . 1.4 1.1 0.7 0.7 0.3 1.0 0.6 1.9 1.1 0.9 7.l III 2. 2 2
LSD .. , 1.0 2.7 J.3 J.3 1.1

Serie 16 (5)
Anlal (or.og • • ,

" ,.
"

,.
"" 'o .. " " "Zita 53.6 55.2 66.6 52.6 56.4 51.2 43.6 51.1 48.7 51.4 74 112 2.6 0.8 2

Koru. 4.3 4.0 JA 6.4 4.1 4.4 U J.5 4.0 4.1 81 11.1 2,4 0.7 2
Torkel 0.8 0.8 2.1 0.4 0.5 0.6 2.3 0.9 1.3 0.7 82 116 J.O 0.4 2
Inga 3.2 0.5 2,4 6.2 1.J J.5 J.6 1.8 2.3 2.J 82 110 1.9 0.5 I
Jonna 2.1 J.7 3.8 6.8 3.J .lA 5.2 2.2 J.5 J.5 79 III l.4 O.J 2
Jarl. 2,4 2.5 1.1 2.8 1.8 1.6 ~.l 1.1 3.0 1.6 70 113 1.5 0.5 2
LSD l.l /,7 1.4 1.6 /,5 J.I
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Udbyut: og mt:rudbylle. hkg l.:.t:rne pr. ha !-Iele landel

Byg ~dbYII pc'.
Spel· Fy" loll· Dom·

""m,
Osl· lvestJ)1. ~ord·

Jylland h'g uilgd HOII.I,Kar. f PC' blod·
land FalSI holm Jylland lund Jylland kerne ,m Viqlj IleJ~ meldug plCl

pr ha pund

Salt' /7 (6)
Anl,11 ,nf'>4.lp. • I> II Il , li ." ." " 12 l· Q

Zita 53.0 47.0 61.2 48.0 51.9 45.8 45.7 52.9 47.8 49.3 71 IOQ 1.6 I O.Q

\'1andClhn 4.Q '.Q 0.0 7.0 45 0..1 1.0 0.1 0.4 I,Q 81 110 2.5 0.2 l
Lora 0. .1 2.J 4.8 6.2 1.4 ~,4 1.0 .',4 2.b 2.1 7Q 112 4,4 l l
Sal!..a. 0.7 1.1 4.1 I.Q O., 0.5 1.7 0.7 O.b 0.1 80 110 .1.5 I l
Du!.. .... O.Q 4.5 I.Q 1.7 1.7 4.b l.~ O.Q 2. 2,4 75 111 .1.1 2 0.7

Magnum 8.Q l 1..' 1.8 6.6 8.0 6.5 4.~ b.J 5.7 b.5 74 111 1.8 0.2 0.7
LSD 5,7 4.7 1.8 J.J 1.4 J.J 1.7 1.5

St'rIt' llJ (7)

Anl,jl fl'r ....'F: 1lI • , I " " Il " " .- " .w '1 1lI

LLla" 52.1 53.9 63.7 48.8 54.4 47.1 43.5 53.7 48.9 51.3 7.1 111 :u 0.8 I
Nllrdal O. l 2.8 3.1 1.8 1.1 0..1 0.8 L\ 1.2 1.2 78 112 4.3 O.Q 0.8

11""lla. J.2 J.J O.b 3.7 , ' 1.4 .1.0 2A 1.1 2.2 76 III 1.5 O. i 2~.~

Togo 0.1 .1.7 .'.2 2.S 1.2 0. .1 0.5 1.4 O.S 1.0 81 112 .t2 0.4 O.Q

Odlll 2.S I. 2A 5.2 O.Q O.Q O.Q O.S 0.2 O.J 8J 114 JA 0,4 l
Aha 1.7 I.Q 1.1 4.4 1.0 2.7 I.J 0.1 0.7 O.S 72 lU 1.7 2 I
lSD 1./ /. -' 1.3 1.6 J.l

St!rtt' /9 (/1)

\nlJI fOf'll'l! " o • ,. 1lI , I' .'1 'o ~~ -'! -'! \0 Il

Zita 55.3 54.2 59.8 54.6 55.7 49.5 50.9 50.9 50.5 52.7 n III 2.8 l 2
rnurnph . 0.1 2.2 1.5 0.6 0.4 2.1 2.0 5.~ J.4 2.1 70 Il J 1,2 0,4 J
BIrka 0.7 0.6 4.b 0.4 J.J 1.7 0.2 .'.Q 2.2 0.7 81 116 1.2 l 1
Claudia 05 2.7 0.5 J.8 O.b 0.1 O., .1.7 I.J 1.0 65 IOQ I.b I 2
JenII)" 5.0 4.1 3.7 J.J 4.2 4.0 .U~ bJ 4.6 4.4 7b 114 1.8 O.} 1
Rulaml 2.2 J.Q 2.2 J.J 2.7 .1.0 1.4 J.~ 2.Q Ul 76 III J.J O.Q 1
LSD 1.7 1.6 1.0 1.7 1.7 /.2

Snit' 20 (9)
,\nl'll f(),....,.p. o o " " " I' '" 'l

Zita" 52.1 50.9 59,2 57.7 55.0 48.3 46.6 57.0 50.0 51.7 7J I t 2 I.Q I j

Blam.hng· J.Q O.} 1.0 2.7 0.2 .1.5 2.8 O.Q 2.2 I.b 80 112 2.1 I 4
Kell 1.1 0.1 0.4 2.1 0.4 2.2 0.2 I.S 0.7 O.b 78 115 .15 0.1 1
Brita L8 1.5 O.Q 0.8 1.0 4.0 O.b 4.7 0.7 0.8 81 116 1.1 0.2 4
WW 6b~q 1.2 1.1 0.4 1.4 O.Q 1.b 0.4 1.1 0.4 0.6 78 112 2A 0.1 2
S,761Q5 4.Q 4.7 4.0 4.b 4.5 4,2 4.7 4.1 4.} 4..1 80 112 1.6 0.1 .l

LSD 1.9 1.1 1.7

Salt" 11 (JO)

Antal (n""1< ,
" ,. !.' lo " II

lUJ 54.4 46.7 55.6 46,6 51,1 49.4 42.1 48.6 45.8 47.9 68 108 2.9 I l
131amlmg" 2.3 3.7 O.b I.b 2.3 .1.b 0,.1 4.7 2.0 2.1 74 110 2.3 O.Q l
Taam 5.5 Q.Q 0.2 0.9 5.1 4.2 0.4 4.6 2.1 3.J )} 110 I. 0.1 0.6
Gunnar 5.Q 10.5 1.0 2.8 6.0 4.8 1.7 7.5 J.Q 4.7 75 IOQ 2.1 0.1 2
Pal11ma 0..1 8.0 0.8 1.8 .1.1 4.4 1.2 -'.8 J.7 2.2 74 III 1.8 0.4
LSD 2.5 J.l 1.7 1,4

lrhblalldllll! ,tf Wehlnl ., r\ln. \ csa (lg {iunhltd
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I 1982 blev der i en del tilfælde bercHet om Haks~pi

nng l) i byg, som blev høstet sidst og efter den ret
lang\arige regn periode I sidste del af hoslen. Ofte ble\
Harrybyg nævnt I denne forbmdelse. men også andre
soner kan ha\e denne uønskede egenskab. VærdnaI
lene for resistcn..en mod bygrusl. Jko!dplel og ,,"gen
brand fortæller om sort~forskellc.som kan lages med i
Q\·er\'ejelseme. når sort~\algel træffes.
I tabellens mcst~ldsle kolonne er \ISt h\'ilke ~orter. der
er resistente mod hu\·renemuroder. 8 soner har resl
siens mod både nematodrace I og mod race II. meden~
6 sorter har resistens alene mod race I.
Yderst tli hOJre er det for hver "Ort angl\'CI. hvilket
grundlag den har mdb)gget for rCSlstens mod meldug
numpe De forskelhge resistenser er anført som bog
stavkoder, og i fodnoten er na\llene anfør!. Det frem
g r. at der optræder mll1d~t 9 forskellige rt."Sistens
grundlag i de sorter, ..om IojebliHel er på SOTl')li .. tc. og
yderligere må del bemærkes. at i cn del af sorterne
findes IO og l een af sorterne endog Ire rc\l..tensgrund
lug. Styrken afme1dugangrebcl i b)gsoncme 11981 er
\ iSI i tabellerne 4 og 6, og som dct \'<.Ir tilfældet i de tO
lJdligere år. blev der kun regi"treret ret !Ivage angreb.
Angrebene af bladpiersyge. ..om er anfort for nogle
b)'gsener i de samme tabeller. var heller Ikke '>ærlig
kraftige. men Wclambyg skilte sig dog ud som den
\ ærsl angrebne.

Bygsarrer udell og med svampebekæmpelse
I de nærmesi foreg ende år er der gennemført forsøg
med b)'g~rter henholdsvis uden og med s\ampd~

kæmpeise. Resultaterne har h\cn r \æret posilive for
en bekæmpclo"e uf svampesygdomme. men virkIlIngen
har været forskcllig for de enkelte sorter. hvilket natur
hgvi ... er betlllget af <,.Qrternes reslslen~grundlag. Virk·

Ilingen har desudell været for~kelhg fra ~r IH år. hVilket
kan \ære forårsagel både af sygdomsangrebets Si yrke
og omfang og af. al der er am endt forskellige bekæm
pehesmldler. Det lader sig derfor ikke gore på et
TImeligt grundlag at sammenligne resultaterne fra Ar til
år, 11982 blcv der igen gennemført forsøg uden og med
svampebekæmpcl'ic, Resultaterne fra den ene serie
onHale~ <,enere I afsnittet om sortsblandinger. I den
anden forsog..seTle. som omfattede iah 9 forseg - 4 på
Sjælland. l på Lolland-Falster og 4 i Østjylland· blev
seks b)gsorter sammenlignet. hvoraf tre med meldug·
resistens fra Laevigatum og Ire mcd resi"tens fra
Monte CrisIo. To af sorterne havde desuden Welhen·
~tephanreststens. I label 5 er de opn ede gennemsnit"·
resuhater \ bl. og oplysnmgerne fra de enkelte forsog
lindes i tabel 20-21 i tabelbilaget. En afdeling bkv ikke
sproJtet. en andcn blev sprojtct 2 gange med Bayletoll
25 \VI' og den ITl-die 2 gange med Tilt 250 EC.
Foruden forsogslederen.. lilsyn bIc\-' forsogene på
Øerne liiset af medarbejdere fra Slatens Planlcværns
t:cnter og I Jylland fra Plallle\ærn~fdeltngen i Skan
derborg. Ved dlSSc besug blev der gjort omhyggelige
notater vcdrørende angrcb af bladsvampe. De to
..pmjlllmger blev gennemfort omkTlng L Juni og ca. 20.

Jum
I tabellens over<,te afSlUt ses udb)tleresuhalel. og
ydcn.t III højre de opnåede merudb) tier for spmjlnin
gen med de to 1111dler. Den bedsle virkning er for alle
~ner opnået med filt. Virkningen af behandlingen
med Ba)'lcton \ar mmdre i Wela m og Togo med Monte
Cn"loresistens end I Vega og Cerise med Lae",igatum
rC$lsten'). Zlla og Harr)' har placeret sig der Imellem.
Ba)'leton har god vlrkmng mod meldug, medens Tl1l
virker mod både meldug og bl<.ldpletsyge. I alle seks
~()rter var \'lrkningen storre ",cd anvendelsen <.If Tilt.
end hor der blc\ ",pTOjtet med Baylelon SlOf't \'ar

1198/ og 1982 ~r munge b},8mark~ranKr/'be,afb}'ggnH b/udp/~byg<' (JldmIllW/KJr/um teres). Især VlJr Wr/amb.V8 megn modtagelig, Da
er flere ty~r afs}'gdommen. Th. ses nl'II)'pen, der optrædl'r ml'o fl'l Skarpt afgræn.\ede pielIer, Tv. pli'lIypcn ml'd mere udflydende preller,
nit 250 EC har ~Ist sIg af vær,' ~·lrJ.som mQl/I)'gdomm/'11
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robel 5. SI'ampeiJt'/...æmpelse i byg~orrer. !Jaie 01-30-82
(!O-l/i.

A. Ingen B. C. S\'ampe-
Byg s\'ampe. Baykton Tilt 2 bcklempclse mrobekæm- 2 gange gange BaylelOn TIlt,Ise

1)/; ~"11 l"dt»lle. hLg pr h, 'feruJh~lIC'

Lila (I al 54,8 5b.7 60,9 1.9 b.1
\Vclam (MCI 51 ..1 52.9 59,2 I.b 7.Y
Ceri~c CIA, \\, 58.8 61.9 65.0 2.8 6.2
logn ('In 54.6 56.2 60.0 I.b 5.4
Vega (LJ) 57.9 61.0 b4.1 .1.1 6.2
llarr~ <'le \\) SeJ..' 61.5 6.1.0 2,2 J.7

Gn... 56.1 58..1 62.0 2,2 5.9

LSD 1.5 1.7 l.1

...., l>IJJpkh\~(,

C.l ~~ Juni C.I 1.1 Juh
A Il (' A Il ('

Zll::t , 0.1 O O 4 4 0.5
Wdam O.J 0.2 O 18 15 0.9
Ct:nse 0.1 O O 5 5 0.4
Togo 0.1 O O .1 J 0,3
VegJJ 0,1 O O 4 2 O.J
Ilarry 0.1 O O .1 I 0.3

vns. 0.1 O O b S 0.5

" 01<:111u8 \nl.LI rIelIn .11 hl"dpkl-
")!;" r.' ~ bl:..! (4 1~IT'ollgl

C.l ~~ JUIIl C;L LI Juh
A Il (' A Il l

Lila. (1,7 (I O IO b 2
\Velam I O O 21 17 .1
Cense I O O IO 9 2
TogI) (1.8 O O 7 7 2
Vega 2 0.1 O b 5 2
lIarl) O O b 4 I

Un" O O IO 8 2

\nl;11 gr"IllI" h1.lde
Ca ~ .. JUIIl (', " Juli, Il C A II ('

7lta. 4.0 4..1 4.J l.n 3.0 1.4
Webm 4.b 4.9 4.8 2.4 2.7 .\.b
Ccri'ic 4.2 4.5 4.6 2,7 .1.1 .1,2
Ti.)!!o 4.5 4.7 4.7 2.Q _'.1 _'.5
Vega 4.2 4,5 4.b 2.9 .1.3 J.4
Ilarr~ 4.5 4.J 4.6 J.O 3.3 .1,4

Gn.. , 4.3 4.b 4.6 2.g .1.1 JA

ror<,kdlen p:i dl' Io IIlldkr" \Irklllng I ..nrtcn Wc!amh)'g
der gav 6.3 hkg mcrc for beh:llldllng med I'ill elld ror
ochandhng mcd Baylcloll og mllld..1 I Harr~, hvor
fOf'.kellen kun var 1.5 hkg,
Tabcllen~ Iledcn.tc afde1mger l,. l ...cr resullalt'1 af nogle af
de optællinger af")'gdOlm,angreh, "om er rnrctageL De
fc,r<'le bedcHlllllchcr er foretagel <'idsl I juni eflcr ~id~lr.:

Spmjllllng. og den Mdsle Ix.'{h'mmc!se har fundel .. lcd
l1udl I Juli Ved bedommel'ien omknng den 15, jum
kon"'laterede.. ~UI1 O\t:'gel .. \age .lllgreb både af blad
plel ..ygc og af meldug; den uhebandk~eafdelmg, Der

\ar lidi merl' hladplcl ..yge I Wclclmhyg end I dl,.' ,,\ngl,.'
!>Orler og Ildl mere meldug l Vegabyg end l dt.' andre,
I hor der l,. ar behandlet med nay klon ug l<,ær TilL bk'\
der Ikke fundel angreb, Mcldllgangrcbel bk'\ IHl'
forSlærket senere I \ æk .. lpcnodell. men Illldl IJuli bk\
der \cd under ...()gel~en fundet ret ~rafllg(' angreb af
hladplcI\Y gc I \\'dambyg. og moderate allgn.'b I de
o\nge 't(lfter llaylelOlI ha\de kun \æret I "land II! al
1>cg.ncn,c dellt· angreb lidt. meden ... TJlt ha\de rcdu!"'I,.'·

rCI bladplcl~ygen. Del gode lldbYllcrc...ult'lI for bc·
haml1mgen mc..-d lllt kun udm.crkel forklare... mcd
d...se angreb"lal
A Inllndehgn... opl.eIks bladplch~ge ,om {X·I. lVOl/l/t'
plaltlelll'/t' dæ/...kl'f af ,\ygdomm(,1I En .lnden frem
gang.. mtl.de er ul opla.:lk unlallet af p/ef/er ufb/adph'l
\YI:f? po l, blad. In ilkct er &lOri i 4 af for"(lgcnc. og ..om
del ...e" I labellen har denm: hcdommd..e'im:'ide gi\cl
ul...\arendc re-ultat '!øm den gængse mel ode Dygplan.
ICfllC produccrcr "tof lil kefllel'lle vcd hji-clp af dl.'
grunIle blad,·, øg del er derli.)r \:t;..t.'nlligl. al planlt.:n
huldes "und og gmn læng'>l mulig\. [Il melodt.' 111
l,. urdenng af planlcrnl,.·.... mullghcd fClr stofproduktloll cr
derrnr at opli-cllt.' Ol/lallel afgrol/lle blad(', I dl<''t.' f<lf'og:
er det (!Jon på de to (1m talte li<hpunktel, Sld .. l I jUllI
var der gcnne!ll<'1lI1Iigl 4,3 gmnne blade, hvor der lUC
\;lr f(lrelagel <,\lunpebekæmpel ....e og Ildt ml'rc gmn
bl,ldnla''1se. hHlr der \ar ... prOjlcl. \11dl I Jull \ar def
g(.'lll'rell rærre gmllrlc bladl,.'. uden al år....agen III rt.'du~

tl<lllCII dog er fa~I<,l1icl. merl bckxmpcl"cll mcd Daylt.'
Ion 25 wp og endnu !x"<lre med Till 2S0 r.C har
hc\lrket. al en ... lorre del ..fhladt'nc har hold I 'lg "unde
og gronnc. h\lIkel kan \ære cn me<l\lrkende ;\r... i1g 111
dt.'n rorogedc kerncprodukllOn,
F(1f'c'g\fe~uliaH:rnc.der er omtall :,>cnl:rC under af~l1ll

lct om blanding af b) g"orlcr. ..,Ide n, ga\ merudbyllef
p:l omknng 6 hkg kerne for hchandllllg med 1'111 lo
gange,lntlkcl udmærkel ~\art.'r III dt.' rc.. uliatcr. derer
OJlnilt.'1 l de 0\ enfnr Ollll.IiIC for...ug,

RI'<jull(Jf{'Tlle afforso/< med n·ampc.'h('/...æm{h'I·'>t' i byg
mTler, .wm l'r gl',wl'mforf I de lef1l'fl' or har \'131. at dt'r
gl'f1l'rdl f!T OPI/o('/ nwmdbY1r(' I'f'd al 1Jt'/...æmpt' fon/...el.
lige H'umpesygdomme. Forsogv<',"llah'mt' fra 19lJl 1"

wr, al der er OP'Wc'l ('II~od r/rkllilJg I'cd at bt'/...æmpc'
bl.a. bY~~('m hladplcHJ1!./!. og som dl'f /...ur/f/(> I't'nf('), ('r
da HD,..,' /ld~/ag \'ed bekæm,xdsl' l de mt'SI modfogt'll,rw
5O"<,r, Der er derfor grul/d Iii al holde IIaje Øjl' med. om
der i /)I'gafgr"def/u' forekomma a/tgrl!b af meldug,
bludpieHyge ug andre b/adn·ampt.'. ug renl/la/eme fra
1982 lI11derslreger. al wh'om dL'r /...UII fandlc\ fl·a.~C

allgr('b i "idne ho/l'dd afJIIW. ble I' der op"oel pa'l/('
ml'rudbVIl('f \'e{/ Iw/...æm{X'I\e med <'f f!ffl'/...Ii~'( bredl
~'Irkl!"d(' s~'a/llpl'mJ(ldd,

OversIgt over flere års sortsforsøg i byg
K(lrn~orternc~dyrkllillgs~lkkerhcclkan lUe hcly'>c.. p:\

grundlag af ('el år-. forsog<,rc<,lIhal Fler(' af'> for<,og
glH'r Cl langl "Ikrere grundlag al .. urdere ..orlerne...
<,Iahihlet og egc:n\J.abt'r pa. I labdlcrnc ~-II er reslIlia·
11,.'1' fra !lerc :Ir~ rON'g l,. 1...1 Tabt:! ~ og C) lndcho]{lcr



Tabel 6 Londsforsog med nye bygsoner 1982

Udbyne og merudbyne. tlkg kerne pr. hil Hele landel

Dyg Udbyn
~''''gd.

11011 P"
Sjæl.

Fyn LoU.- Dom· O."n, "'.. VesIJ)'I- Nord· Jylland hkg "ægt, Kar r p" blad·
"nd Falst holm jylland "nd Jylland kerne ,m l,,...., meldug plel

pr. ha pund

Sene 11 (II)
Antal fo~"g

, 4 l 8 , 'O " " " "
,

Zita .. . 50.0 49.S 64.2 61,2 53.1 49,0 49.8 50.5 49.9 51,3 72 110 2.5 O,S 0.1
Blanding- J,9 2.2 1.5 2.9 2.6 4.9 0.5 J.2 J,2 2.9 79 III 2.0 0.8 0.1
Sj 757412 S.l \,4 2,5 6.1 J.\ J,6 0,5 2.S 2.6 2.8 O 110 I.S 0,5 0.1
SJ 757448 4.J 0.4 0.6 1.0 0.7 1.5 O.S 0.1 O.J 0.5 74 112 1.5 0.7 0.1
RPB 816.77 5,6 2.8 2.4 .0 4.1 2.4 1,4 4.9 2.9 J.4 75 110 I,J 0,2 0.1
RI'B822.77

lU 6.0 ~,4 10.4 8.2 4.8 0.9 8.0 5.6 6.7 ]J 110 1.6 O,J O
LSD .... 2.3 3.0 2.2 1.6

Serie 13 (Il)
Anlal fONlg l 4 3 IO " 14 4 10 8

Zua ... 6\.0 48.2 66.6 68,\ 58.4 47.\ 49.S 52,6 49,8 52.7 76 109 2.8 0.9 \
Blandmg- 2,2 0,4 J.O J.l 0.9 4.0 .1,2 2.9 J.J 2.5 84 110 2.1 I I
Ca JJ97S J,O 1.4 2.8 1.8 0.9 1,4 4,2 1,1 2.4 1.9 7,8 109 2.0 0,7 2
Ca J75S2 2,J 2.2 1.2 3,1 0,5 2,8 U 3.8 2.5 1.5 84 112 2.2 0.9 2
Egmont 4.2 6.8 I.J 3.1 1.0 U 0.7 0.7 1.8 1.5 84 109 1.2 I I
Fingal ... 1.4 5.2 0.6 4.8 2.9 I.S 4,4 2.7 1,5 1,9 70 108 0.5 0.9 I
LSD

Serie 14 (/3)
Anlal fOf'oØg 8 3 3 10 IS ,- IO II 'O

,
Zita . . 56.\ 47.9 6\.0 69.3 55.3 47,3 44.6 46,0 46.1 50.1 71 112 2.8 I I
Blanding" 2,1 0.7 2.9 1.5 1.6 1,9 0,9 0,1 1.5 1.5 77 113 3,2 I 2
WW6909 4.0 3.5 .1.8 0.9 J,4 U 0.2 3.2 2.9 3.1 76 115 J,2 0,2 0,7
5, 76805 . 5,8 4.6 8.1 U 5.5 5,S 2.1 J.9 4.1 4.7 78 116 3.4 O 0,7
Abed (,(HJ 4,8 1.6 7.4 2.3 2.4 2.8 J.5 2.8 3,0 2.7 74 113 J.5 O 0,4
GOI 0,4 7.4 1.0 7.2 J,J 0,0 0,5 0.5 0.0 1.5 66 113 1,6 0,2 2
LSD 1.9 1.0

Serie 15 fl4)
Anlal ftlt'S0g 4 14 14 7 "

,
lila . 53,6 51.5 58.6 - 53,7 50.7 51.6 53.7 5\.8 51.8 74 111 2.2 0,4 0,6
Blanding- 0,3 0.4 V:J 0.7 4.8 3.1 1,0 3,2 2,0 2 112 2.1 0,5 0,4
pr 8185J 1.1 2.6 0,4 2.0 2,3 0,8 0.8 1.0 1.5 80 113 2.9 O.J O.J
pr 82875 2.1 0.5 2.8 1,7 J.8 1.1 1.4 2.3 1,0 8 I 113 1.7 0,4 0,3
c., J6\67 J.4 3.5 1.1 3, I J, I U 1.5 2.1 2.6 78 114 2,3 0,1 O,J
Ca 347J9 1,2 2.1 3..1 1.7 1.9 2.2 0,6 U 0,2 79 113 1,J O,J 0,4
LSD ... 2.3 J.6

Serie 16 (15)
Anlal fO~lg l l I • l IJ " • , 8

Zila .... . 53.0 58,5 48,3 48.6 53.3 5t.l 47,7 47.8 48,7 50.8 70 11.1 \,4 2 J
Blandlllg-

2.1 0.4 J,4 5.1 2.0 0.2 2.6 0,4 1.1 1.5 77 IIJ 2,4 2 5
Sj 761430 2.6 0,1 0.2 5.0 1.8 0.2 0.8 3.9 1.5 1.6 77 111 1,4 0.7 6
Sj 761161 5,7 0.7 0.4 2.5 2,6 1.8 4.2 0.7 2.5 2.6 7J 112 2.6 I 3
Abed 7087 5.7 2.J 1.1 4.J 3.2 5.3 5,2 8.2 6.1 4,7 71 II J 1,0 I 4
Abed 7533 3.7 4.4 6.2 7.9 5.0 2.3 6.0 0.9 .1.5 4,2 79 112 2.2 0.2 6
LSD 2.7 2.2
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Udb)'llt: og m~rudbyltt:. hkg kt:rne pr. ha 1'leI~ landet

lJyg
~dbYll pc\.

Sjæl LoU· Bom· Os\.· c:stJ)'I· Nord- bkg tn\lgd 11011 Kar. f pcl blad·
land Fyn

Fal~l holm 0t:rne Jylland land Jylland J)lland kc:rnr om \ægt.
Ic~Jesæd meldug plrl

pr ha pund

Sem: 27 (/6)
Am.d rn"lIlit I I " ".lHa ~O.I 56,4 69,~ 61.2 56.7 50,M 47,7 50.7 49.9 52,7 71 II l 1.7 l 0.1
BlandIng- 1.6 J.4 5.4 l.6 3.2 3,4 1.0 2,1 2,0 2.q 77 114 1.7 l 0.1
Ladn 0. .1 0.6 5.5 5.0 1..1 4.1 2.8 0.2 1.6 2.5 64 III 0..1 0.8 0.8
RPH 41978 6,0 6.2 8.l 6,0 6.6 8.7 l.9 5.5 7,0 6,8 71 114 0 ..1 l 0.2
Canmal 0,4 I.J J.l 4.1 0. .1 1.9 2.5 0.7 1.7 0.9 66 112 0,4 0,5 .1
RPB 9()()2 77 - (I.I ) .1.1 (2, I) 5.R .1,7 1.7 4.0 (3.6) (70) ( 11~) (0.0) (O) 0..1
LSD .. 3.3 3.0 ]./

• ~(lrt,hl~ndIllB iJ( \\rIiUll. Trnn. \ rlt<l og <iullluld ( mindre anl~ll f')f'l'g

forhnld"l:Il for ....urterne.. I..erneudb) Ile I landCI~ for
....kelhgc egne 1 h'ert af de: o,cnCSle fem år Nogle af de
nyere sorler har dog kun deltaget I cl færre ant,1l :1r
Udb)lId af måk...orlen ZlIab)g e:r 1 hver salnmcnlig
nlllg ...al til 100. Grund/agel for In'en Ul/ i dis\e rabe//er
,'r. al den pr(JI'l'dl' wrl har (k/laget i mindst 5 forsog i
del pagældende ar og omrade. H\or de:r I tabellen er
anfon en 'Meg. har delte lUe 'æret III fældet Tabdien
gl\er en god mulighed for al 'urden: den enkelte ....orls
.... tabllltel med hen ...)o 111 at gl\c el hOJt udb) Ile r efter
år i afpro\lllng...penodell
l tahel IO er gnel en over"'lgt o\er resullatet af sorte:!'
Ilt..... placcnng i gcnl1em~llil af de ~ld,"'IC indul 5 :1r...
forsøg A//ewrrer. som er omta/( i denflc tabel. har I

hw:rt afforso.f?5t!1n'ne de/taget / mindH IO[onog. men I

/ongt de fh'su: ltlfældt~ i el "'arre antal. 27 sorter har
deltaget I 5 ar. 11 ~ner I 4 r og 6 ....orter l J år
Sonerne er i tabellen llpfun I ræUefulge efter merud
bylteh "'Iorn:lse O'er for m~le..on~n. J II \en.-..tre I

tabellen er sonerne~ ICJesæd'lkaraklerer og sln\længde
vi,!. <sammenlignel med de tilwarcnde for måle....orlcn
Zltab)'g
l tabd II er re~ultatel for de Ileste af de sorter. \Om er
omtalt l tabel IO. opdelt I re...ul1ater for J~ Iland og for
Oemc. OgstJ her er kun omlall re.HI/fOlerfor sorler. som
har de/raget I mllldst 5 forsøg i Jylland og mindst 5
formg ptJ Oeme In'en år I for\'Ogsperloden.

Omtale af de enkelte bygsorter
Omlalen af son .... forsogene I b) g afslulles l del folgende
med en kort bc\kmelse af de enkelte M)rter i den
rækktfø'':I!" hl'ori de er næ'·nl i label IO.

Omlale af 27 bygsarrer. som har deltaget i
lalldsforsøg i 1978-82
Zitabyg. der I Iq82 'ar m lt:'ion for IO. gang. er
lihruHet på Pajbjcrgfonden ... forædllng'l'lrksomhed.
Zltab)s er nuddeltldlig. rel sll\,str:1et og kortsIr el
med rel '1md ~ernerog Ja\' rUImægl. rten er re<il ... tenl

b3de mod ncmalOdral.:e J og race II. og den har ...m
meldugre-mlens fra Lae\'lgatum

Ihlrr}'b}'g fra WClbul1 l S\errg<.· har l gennem'JllIf af 5
11 ..... for<,og g1\'CI 4,4 hkg kerne eller 9 pcL hOjere
udbylIe end målesorten I 5 ~r ... perioden bkv ')()rten
Især l 1979. 19HO og 1981 placeret godl.
Harr)b)g er Ilnddcllldllg. og den har et ret langl
bladngl strå med god !ltrå"'l~ rke. Kernerne er meget
... Iore med 11l1ddelhoJ rum\xgt. og '>Qrten kan efter
oplj"'lIlngcr fra prak ... i... have t1ltxljellghcd III ~plring 1

ak...ct. såfrelllt lHl"'len lld~ællt"'i for længe. Sorten" mel
t1ugrcsi<;len.... "lammer rra Mnnlc Cnsto og \Velhen·
"'lephan.

AJbertb)'g. der er lmder opfnrmerrng. kommer hgclc
de...... fra WeibulL Sorten har l gennemsnn af 5 jr-; forsog
gl\et 3.8 hkg kerne mere end lllab)g med de bedsle
resullater l Arene 1978·S0.
Albertbyg er nllddeltidllg, og den hul' rCI langt str:1
llIed god ~tr:'\styrke. og god mod'ilandsdygtighed mod
nedknæknlllg af !.tril og af aks. Kernerne er rel .... tore
med mlddelhoJ rum' ægt. Sorten har resl~(en... mod
meldug fra Monle CrislO og \\'elhenslephan

Gunhildb)"g fra Pajbjerg har i gennemSIlIt af :1rcne
1978·82 givet 3,4 hkg kerne mere end m"le!'>orten med
dCI bed~le re!o.uhal i årene 1978 og 1979. Sorten har
opnået bedrc resuhal i Jylland end på øerne.
Gunhildbyg er mIddeltIdltg, og den har ret langt slr3
med middelgod stnhlyrke. Kernerne er store. og rum
\æglen er mldddh0J- Gunhild har rCSJSlem mod ne
malodraee I og JI og mddugreslstens fra AIgenan og
Welhen\ICphan

M1wdolinb)'g fru van der Have I Holland har I 5-års
perioden gi\el 3.2 hkg kerne mere end Zllabyg. men
resullatet har gCllllem :1rcne været nogel \vingende
Gennemg. ende er der opnået ... æsenlhgt bedre resultu
tcr p Øerne end i Jylland.
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Tabel 7. Egenskaber hos bygsorleme.
IfolgC' wn,h"te 1982 udJ.rbC'jl:1e1 af !>Iatens PI,lnl~\lsforw~

Vzrdnal for"')

modstandsdygtIghed mod
Grundlag

ro<Bn mod- kt'fnr-
proldn- mC'ldugre-

nmgstld· rum- SlOf- ncdknæknml ha\Te-
Illhed ....' rd~

mdhold b)'g- skold· nogt'n nrmalod·
slslt'ns··)

af ml I IIf a~s rus! plr1 brand
"""

Zita. 7 6'..-2 6 6 8 7 1tj 7 6'1 7'1 I +II La
Harry 7 6'1 8'1 51'2 8 7 'I> 6'1> 5 7'2 MC·W
Albert 7 6'2 7'2 6 9 8 6'2 6 7 1'2 MC W
Gunhild 7 6 81'2 6 8 7 7 611J: 7 I-II Al W
Mandolin 60" 6'2 6'2 6 8'2 6 7 6 7'2 I La lGt\\'
Caja ... 7 6'2 7 6 8'2 6'2 61'2 6 7'2 I ·11 AI-la
Lami . . 7 5 6'2 6 8 7 6'2 6'2 8 La
Vega 7 5',-, 7 6 8 7 7 7 8 La
Claudia. 7 50" 6 5'2 8 8 7 6'1> 7'2 La·W
Georgie. 7 6'~ 7 6 8 6 7 6'1 7'~ la~W

Susan 7 6',-, 8 6 9 7'~ 7 6'2 7'1> Ar .la
Torkel 7 8 7 6 8 71f.! 6',-, 6'1> H'l I MC
Tyra 7 6'1 8 6 8 5\2 7 7 7 J +11 Al
Duks. 6\2 6'.-, 7'1, 5'2 7 8 6',-, 7 6 I Ly
Tron 7 5'1> 6 6 8 7 1'i 7 6'1 71'1 Ar
Triumph . 7 60" 6 6 8 6 7 6'2 7 .,
Birka 60" 6 7'2 5'2 9 7'2 7'2 5"2 7'2 MC
Ner) _. . - 7 6 7 6 8'2 7'2 7 6'2 7'2 I II La
Aramir 7 8 7 6 9 5 7 6'2 6 Ar W
MIfJam ... 7 6 7'2 6 8 7'2 7 6'2 8 I-II La
Togo. 7 7 7 6 8 7'2 6',-, 6',-, 7'2 MC
Gula .... 7 60" 6 6 7',-, 7'1> 5'2 6',-, 9 Ar W
Welum 7 7 6'2 60" ;1'2 5'2 6'2 7 :.lC
Alva 7 6'1 6 5',-, 8 7'12 7 6 8 La
Salka _ 7 5 8 6 6'2 7 7 6';' 8 La
Lofa M'i 7 6'~ 6 8 7 7 6';' 7'~ La
Nordal 7 6'1 7'~ 5'1 8 7';' 5\2 6';' 7 Ly
Mona 8 5\12 7'~ 61.'2 7'~ 7 5 6',-, 7 MC
Taarn 6'2 5'2 6',-, 5'2 9 8 5',-, 61.'2 7 R
Gorm 6''; 5'~ 7 5''2 8 7',-, 7 6'~ 7'2 I t II La
Magnum. 6 6 7 5 8 7 1'2 7 7 7'2 I La R
Jonna 6', 6'2 7 5 7'2 6 7 6 6'2 La· Ly
Jenny ..... 7 6''; 7',-, 6 9 7'~ 5"2 6',-, 6', R
Koru. 7 6',-, 8', 5 1'2 8'2 ;1) 6', 6 7', La W
Pamina 7 6', 7 6 8' 7 6'2 6112 7'. MC W
Havila . 7 6''; 7';' 6 8 50" 6';' 6'1> 7\2 LatW
Jarl 7 61"2 7 6',-, 8 7'I> 7 7 7',-, 1... 11 La
Odin 6''; 6',-, 6 6 8 70" 61,-'2 7 7''; LG
Cerise 7 6\2 8',-, 5';' 80" 7\2 7 5'1> 7'1 LalW
Roland 7 6 11 7'0 6 8',-, 7 7 6'1> 7''; MC
Ida . . 8 6 1f.! 7'. 6 7'• 7 5',-, 5'1z 9 MCIW
Jng., 6'1> 5 5 5 8 9 6 6'1> 9 Ar" La
Ketl 7 7 6 6 7'2 7', 6 6', 7', R
Europa 7 61'2 8 5'. 8 6 7 5 7 Ar~W

'l O=senl modl.'n. la' rum\ægl...ml ~rmc:r. IJ'I rrnlrlllmd- ·-1 Al = AIg.rrun. ..\1 _ Arabl'oChe. t.. unigatum.
hold, mgrn r~Il>ll.'nl> mod ned~na:~mng af ~Ira og 3\.\ MC \fonlC' Cn'llJ. R Kup«. Sp Sponlancum
mod b~grusl. sl.:oldplel og mlgC:1I brand L) _ L)allpur. W= Welhc:n'lephan. LG leng GlumC'S.

IO-tidlig modC:lI. hOJ rum'lcgl, ~Iore \..emer. hUjl prnlelO- , u\..C'ndl l.ldl.'
indhold. glxl r~ISIC'n' mOd nedknæl.:ning af ~Irå o~ a"s.
mod b)grusl, sl.:oldplel og m'g.en brand
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Tubel 8. Ol'ersigt m'er flert' ars forsøg med bYK!ilJrtt'r. FurholdHul for 1..1!f11l'udbyue

Øsl}ylltmd VtstJylland NordJ)lIand
0"

1978 I 79 I 80 I 81 I 78 I 79 I 80 I 81 I 82 78 I 79 I 80 I 81 I 8282

Zita. ... 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Harr~ IO'! IIJ 116 107 - 113 IO'! 109 101 - 104 11.1 117 108
Albert - 109 III 10J IO'J - 108 IO'! 103 IO; - 10J 109 1Ol> IO<>
Gunhild - 110 108 10; 102 108 107 106 IO<> 1O'J 107 9. 106
Mandolm - 110 101 101 - 105 98 101 101 100 100
Caja IO'J 115 101

11O~
- 104 110 100 - 106 IO<> 105

Llml ... 10J 104 Il; 102 105 IO; 115 101 106 105 102 II J l().l l().l
Vega 105 l().l 110 102 107 108 101 110 100 IO; IO; [Ol 10J 101 108
Claudia 107 105 1l.1 99 100 105 101 105 99 99 99 101 112 96 107
Georgie . 10J [O; 107 109 109 102 IOJ 104 [05 104 104 100 [04 106 10.1
SU'..an .. - III 98 IO; - - 106 [00 10.1 - 105 98 99
Torkel . - 109 108 IO'! 101 - Il J 101 1U7 IO; - 107 IO) IOJ 102
T~ra 108 l().l 107 10J 100 11.1 106 108 106 102 104 IO<> 108 106 IO;
Duk ... . 10; 102 114 99 110 IO) 9) - 97 IO; IO<> IO<> 112 96 102
Tron 106 IO<> 112 97 106 IO'J 101 116 97 IOS 104 99 IO 98 106
Tnumph. 97 IO<> 107 100 I().l 97 107 107 100 l().l 'IB 102 112 99 110
BIrka - - - 102 10J - - 105 101 - - - 106 108
Nery 104 102 IO; 108 101 IO; 102 10.1 IO) 10J 10J I().l 101 104 105
Aramir 97 106 114 IO'J 102 95 101 110 101 101 96 98 11.1 105 99
('\11 irjam 106 104 106 la) 102 10J 10.1 IO) 101 102 IO; 104 104 99 10.1
Togo - 104 100 99 - - 97 99 - - I().l 101 9J
Gula 101 lal 10.1 99 108 96 102 9J 100 101 101 lal 100 101 102
Wdam IO; 105 108 97 99 IO., IO<> 106 99 96 IO) 101 105 98 97
Aha 102 94 102 10; IO<> 100 B9 - 96 97 101 94 96 100 100
Salka 99 99 108 97 101 98 99 IO<> 101 104 100 99 IO<> 99 99
Lufa 100 98 100 89 9.1 9J 97 101 91 98 96 96 96 89 94
~ordal 9; 97 lal 91 99 9J 81 84 9B 95 100 99 9J 96
"'1011<1 87 9.1 87 99 lal 9; 9J 9K 99 96 99 97 100 97 99
T;:wrn - - 108 109 - - 109 99 - - - 112
Gorm - - lal III - - 106 109 - - 105 112
t\hgnum . . - 10.1 114 - 99 110 - - 108 112
Jonna - - - 10; 107 - - 104 112 - - 101 I().l
Gunnar - - - 107 110 - - 110 104 - \(1'1 -
Jelln~ - - 114 108 - - - 106 - - 117 112
Kuru - - lOB IO'J IO<> 110 - - - III 107
113\ Ila . - - 106 112 10.1 - 107 107 107 - - 110 104 104
Jarl - - - IO; IO; - - 106 110 - - IO; 104
Odlll .. - - - 100 102 - - 9'7 98 - 105 99
Cerise ..... - - 117 115 - 109 108 - - - 114 110
Ida - III III 108 - - 107 110 99 - III II; 102
Europa - - - 98 102 - - 97 101 - - 95 I().l

\1andolinbH c:r "'lldlgcre end m;'llc<;orten. Den har
langl \Ir med ret god ,tdisl)'r~e og nuddclstore kerner
med I1llddellmJ runn :cg.1 Sorlen er rt:<;I'ltent mod ne
m~lodrace I. og den har mddugre50I'iICnS fra tre kIlder.
Laevigawm. Long Glullle!l og Weihcnslcphan.

Cajab}g fra Pajhjerg har gellllem for ..."g'operiodcn læ·
rel ret ... tabll. og I genncm ..nit har den gl\et 2.8 hkg
~erne mere end Zllabyg
Cajabyg er middeltIdlIg. og sorten har rCI kon 'llrå
med god ~Iråst~rk.('. Kernernt: er middelstore med
nllddelhoJ rUImægl. Cajabys har rl'SI ... lcns mod begge
nematodcn<; ... mltteracer. og dens meldugrcsisten... hl
dmrer fnJ Algefl<ln og Lae\lgatum.

u.mibyg. wm er 11ltruk~el på Landbruget.'> Kumfor·
ædllllg. er cell af de ældsle 'ioner på sortsh'ilen I de
scne.. te 5 år har Lamlbyg i gelltlem .. nit gi\et 2.b hkg
kerne mere l'lId Zuabyg.
Larntbyg er nuddellldllg med kon strå ug rel g(ld
stn'l.~tyrke. dens bU'okIllUgSCl'IlC er god. og den har
nmldeltslore kerner med fet lav runwa;gl og en mel·
dugre!iislen, fra Lae\lgalulll.

Vegabyg kommer fra Abed Plalllea\ Isstallon I gen·
nem<;lIlt af arene 1978·82 har Vegabyg gl\el 2.6 hlo.g
kerne mere end måleo,orten. og den har .... ;cret fcl ... tabil
igennem perioden
Vcgah)g er middeltIdltg med ret langt strå. der har god
stri"t~tyrke. Kernerne er ffilddehtore med rCI la .. rum-



Tabel 9 Oversigt over flere års forsøg med bygsor{er Forholdstol jor kemeudbyfll?

Sjælland Fyn Ilele landel
Bn

1978 I 79 I 80 I 81 I 82 78 I 79 I 80 I 81 I 82 78 I 79 I 80 I 81 I 82

Zita. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Harry - 111 116 110 111 - 120 110 117 116 102 111 114 I1J 107
Alberl .. - 114 115 102 105 - - 103 IOJ 103 110 111 110 103 106
Gunhild - 114 102 102 101 - - 108 95 102 111 113 106 102 103
Mandolin .. - - 104 98 109 - - 106 99 113 109 117 104 99 104
Caja - - 106 109 103 - - 111 104 106 104 107 107 109 103
Lami. . . ... 102 105 110 101 107 104 106 107 106 111 105 104 112 102 105
Vega. 109 107 107 101 III 107 108 107 99 III 107 104 108 101 108
Claudia. 104 113 110 107 99 107 118 105 107 105 103 109 109 102 102
Georgie. 105 102 108 107 107 108 IOS 107 109 111 104 103 105 107 105
Susan .... - - 107 97 105 - - 111 102 113 105 111 107 98 103
Torkel . .. - 106 104 107 99 - 112 108 104 101 103 109 104 107 101
Tyra . .. 107 94 103 103 103 107 104 106 95 - 108 102 106 103 103
Dllks. 106 102 113 102 98 101 97 114 98 110 105 102 112 98 105
Tron. 108 107 107 97 103 108 112 107 97 104 107 104 109 97 105
Triumph . 96 107 112 103 100 103 125 102 103 104 98 108 108 101 104
Birka - - - 102 99 - - - 105 99 101 104 109 104 101
Nery . ... 104 106 104 102 99 104 108 105 102 104 105 104 103 104 102
Aramir . 103 105 114 105 98 108 118 112 107 93 99 104 lU 105 98
Mirjam. 108 107 103 99 100 106 105 109 97 103 105 105 105 100 102
Togo . . - - 105 99 100 - 110 94 93 104 103 105 99 98
Gula .. 103 102 104 101 104 106 lU 103 96 - 101 103 101 100 103
Welam 105 104 102 93 95 III 118 106 98 93 105 105 105 97 96
Alva 108 98 105 106 103 101 93 107 102 96 103 95 104 102 102
Salka. ..... 106 102 105 97 99 101 100 103 99 102 101 99 106 99 100
Lora ... 106 101 97 86 99 105 102 101 93 95 101 98 98 90 96
Nordal 98 95 97 95 100 93 91 95 84 95 96 95 97 90 98
Mona 82 85 93 94 103 87 102 98 93 - 90 93 96 96 97
Taarn - - - 107 - - - - 112 - - 116 104 109 107
Gonn - - - 105 107 - - - 108 113 - 114 109 104 110
Magnum . . - - - 106 117 - - - 103 124 - 110 109 103 113
Jonna - - 103 104 - 107 107 - 108 117 104 107
Gunnar. - - - 105 - - - - 110 - - 112 104 107 110
Jenny - - - 107 109 - - - - 108 - 109 102 112 108
Koru. - - - 109 108 - - - 115 107 - 106 110 109 108
Pamina . - - - - - - 112 106 - 105
J-Iavila. .... - - 109 107 106 - 118 113 102 - 107 110 108 104
Jarl . - - - 108 1l)4 - - - 114 105 - 106 108 107 105
Odin. - - - 98 105 - - - 96 97 - 113 100 99 101
Ceri..e .. - - - 116 110 - 123 105 - 110 114 109
Roland - - - 104 - - - 107 - - 114 107 105
WW 6689. - - - - - - - - - - - 115 109 101
Ida - - 108 113 102 - - 109 110 - - - 109 112 101
Inga .. - - - - 106 - - - - 99 - - 111 100 104
Keli - - - - - - - - 105 104 101
Europa - - 104 103 - - - 94 - - - 101 98 102

vægt. Resistensen mod meldug hidrører fra Lacviga
tum.

Claudiabyg fra T. Hcidellreich. Vesttyskland. har i
gennemsnit af de ~eneSle 5 år givel 2.3 hkg kerne mere
end målesorten. og resultatet har tilsyneladende været
bedre på Øerne end i Jylland.
Claudiabyg er middelt id lig, og den har meget korl strå
med særdeles god strå...lyrke. Kernerne er sml1 med lav
rumvægt. og sorlen har meldugresislens fra Laeviga
rum og Weihenslephan.
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Georgicb)'g fra Rothwdl I England har i gennem~llll af
S-års perioden 1978-82 gIvet 2.3 hkg kerne mere end
Zilabyg.
Georglebyg er middeltidJig, og SOrlen har kort strå
med god ~tråstyrke. Kernerne er middelstore med ret
god rumvægt. Meldugresistensen kommer fra Laeviga
tum og Weihenstcphan.

Susanbyg fra Pajbjerg gav 2.3 hkg kerne mere end
målesorten i gennemsnit af de seneste S år.
Su~anbyg er middeltidlig. og sorten har langt strå med



Tabt'l /O Ownlgr OH'r wrtsjormg i byg 1978·82

Udb. og
K" fo, SlrlLængd~ m~rudb.

""'- cm hkg kcn1i~

P' h.

8,. C
~

C ..
9 9- -8
~ ~ . ]• E o E •

~ ~N ~ " ~ ,;j

rabt"" O~'('rsigt o~w mrrforsog I byg /978·81

UdbYIIe og m~rudbYIl~. hkg kerne pr h.

J)'lland Øcrn~

U,g C ~ C ..
9

~
9. ~

E " c

• ~ o

~
-E

"
E ~ "

o
~ -

Zlla I()() lna 100 I()()

ftlr\(Jgwr /97X·lfJ Fonogwr 1978·8J

Ilarr) J. 2.8 71 7 47.8 4.4 10'l Ilarr) 45. 4.4 110 50.5 4.J 10'l

Alben JA 2.9 70 76 48.2 .1.8 108 Alben 46.9 .J.5 107 50.5 4.0 108

Gunhild .1.8 .'\.- 70 J6 48.0 J,4 107 Gunhild 46.6 .1.6 108 50.8 .U 106

~tandolm J.5 3.3 70 80 46.8 3.2 107 \1andolm ~5.J 2.2 105 ..q. S 5.0 110

Caja .l.8 J.6 69 70 48.1 2.8 106 Caja "6.3 .1.1 J07 51.3 2A 105

LIIIII '.5 .1.5 70 71 47.8 2.6 105 Lallll 46.7 2. 106 50.5 2.5 105

Vt:ga .J.5 2.7 70 76 47.8 2.6 105 Vega 46.7 2.J 105 50.5 J.J 107

ChWllla .l,7 2.5 69 6J 47.5 2.J 105 ClaudIa. 45 ..\ J.J 1m 50,4 3.5 107

Georglc .1.8 J.] 70 69 48.0 2.J 105 GeorgIc. 46.7 2.0 104 50A 2.9 106

Su ..all .1.6 J.8 71 80 "lU 2.3 105 Su-.an 46.1 1.9 11)4 51.8 J.I 106

Tnrkd 3.6 4.0 71 77 47.4 1.1 105 Torkel 44.1 2.6 106 51.9 2.\ 104

T)r" JA 4.1 JO 71) 47.1 2.' 104 Tyra 44.9 2.5 106 51.1 1,4 10.1

Duk, . .'.5 3.9 69 72 47.7 2.1 [04 Duk.. . 45.6 2.0 104 50.J 2.2 104

1 rOll .1.7 3A 70 74 47.9 2.1 104 ., ron 46. [ 2.1 105 50.9 2.3 105

I numph 3.6 1.9 69 67 4J.7 1.8 104 '1l'lurnph "5.Q 1.6 103 50.2 2.1 104

Blr~a JA 2.1 69 76 48,7 1.8 104 BIrka . 47..1 J.3 IOJ 50.9 1.6 10.1

:"cr) J,6 J.] 70 70 46.9 1.7 104 "('r~ 44,6 1.7 104 51.5 1.7 10.1

Aramir .1.7 2.0 70 J6 4J.9 1.6 [0.1 AralIlir 46.1 1,4 IOJ 50.9 2.2 104

;v1lrpm .1.6 J.j 70 7J 46.9 1.5 [OJ MirJalll 44.6 1,4 10.1 51.5 1.8 10.1

Togo J,6 .1.9 JI 78 49.0 1.2 102 Togo. 46,~ 0.7 [01 51.5 0.9 102

Gula .1.4 3.J 70 72 4J.6 0.8 102 Ollta. 46.2 O'; 101 50.6 1.4 IOJ

Wdam .1,7 .1.7 70 76 47.9 O.J 101 \\'dam 46, I 0.8 102 50.9 0.8 102

AI\a J.7 .1.6 JO 68 47.4 0.5 101 Aha 44.7 0.5 99 50.J 1,4 10.1

Sal~a .1.6 ~ ..\ 70 79 4J.2 0,4 101 Sal~a . 45.7 0,4 101 50.0 0.6 101

Lofa .1.5 4.7 70 77 "7.1 1.6 97 Lora 45.8 2.1 95 49.9 0.6 99

~(Irdal J.4 5.0 69 75 48.0 2.1 95 Nordal "S.tI 2.1 95 50.6 2.J 95

MOlla J.5 .1.6 70 M 47.7 2.6 95 \1on:l 45.8 1.7 96 50.7 4.2 92

F()n",l.:~ar JV79-8J }-(m(Jg~(Jr J979-81

iaarn .1.6 2.7 JO J5 45.7 4.2 10'l laarn ~.2 J.4 10~ 41:U 5.5 III

Gorm ".J l.Q 7' 77 46.7 4.2 10'l Gorm 44.4 .1.9 10'l 50.0 4.9 110

t\tag.nulII 3.5 1.6 7l 7J 46.9 ".2 10'l ~1agnulTl . 44.6 4.2 10'l 49.9 4.J 10'l

Jonna ".J 3.9 7.1 77 46.9 4.1 109 Jonna ~.2 3.5 108 51.1 4.7 10'l

Jcnn~ J.9 J.O 71 i5 .. g.2 4.0 J08 Jcnn~ 46.R 4,1 109 50.2 4.0 J08

GUIlllilr ".0 J.4 70 77 46.8 J.9 10R Gunnar 44.7 3.9 10'l 49.9 4.1 108

Koru 4.0 4.0 7.1 78 "i.7 J.q 10R Koru .. 45.9 3.2 107 50.8 5.4 III

PamIlla .'A 2.~ 6' J4 46,4 J.6 108 Pamma " . 4.U .1.2 J07 51.1 ".2 108

lIa\lIa .l.i .1.1 72 75 "7..' 3.5 107 Ha\lla "5.0 2.8 106 50.R 4.5 10'l

Jarl J.9 J.O ,~ 69 "7A 3.1 107 Jarl 45.1 3.2 107 50... 2.9 106

()dllJ J.5 .1.8 73 81 "7.2 1.7 104 Odin 44.6 1.0 104 50.3 1.1 102

Fo,..."g~ar /9xO·lJ1 Forwgsor J98f)..81

Ct:n<,(' 4.h H 72 69 47.6 5.J III Ceri...c 45.6 5.0 III 50.7 5.9 112

Roland 4.6 2.7 71 76 48.0 4.0 108 Roland 46.4 J.6 108 49.9 4.4 10'l

Ida 4.1 ".2 il 72 "i.O .1..1 JOJ Ida 45.2 J.5 108 50.5 3.1 106

Inga 4.9 .1.6 JO J8 "iA 2.2 105 Inga 46.0 1.9 104 "9.i .'.2 106

Kell 4..\ 4.5 n J6 47.6 1.6 JOJ Keli 46.2 1.6 10.1 49.6 1.7 103

Europa 3.h 4.1 71 7 I 46.6 0.1 I()() Europa 45.0 0.2 100 49.9 0.6 101
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rel god \tråstyrke Den har \(ore "<rner med nlllJdcl
hoj rumvægt. og en mddugre\lstcn\ fra Arablsche og
Lae\'igatum.

Torkelbyg fra Welbun har I gennem~lUt af årene 1978-
2 gi, el 2.2 hkg "erne mere end m loonen.

Torkelb)g er middeludhg med ret langl "'t rå og middel
god Sir Iyrke. Kernerne er middelstore med hOJ rum
vægt. Sorten har resistens mod nematodrace 1. og dens
meldugr~i... tens hidrorer fra \1onte Cristo.

T)'rabyg fra Pajbjerg gav l S-lir!! perioden 2.1 hkg kerne
mere end Zilabyg, og ~oncn kan opvise bedre rc~ulla

ter i Nord- og Vestjylland end l de( øvrige land.
Tyrabyg er tidlig i skmllUl1g og middellLdhg 1 ~Hl~t.

Str:kl er mlddellangl med ret dårlig sI r1istyrke. Ker
nerne er megel store med middclhoj nImvægt. Sonen
har resistens b. de mod nematodrace I og mod race II
saml meldugresiskns fra Algerian

Duksbn~ fra Landbrugel!! Kornforædling opnåede
Især I 1980 ~rdeles gode resultater og gav i gennem
~nn af 5-.11rs penoden 2.1 hkg kerne I merudb}t1e.
Duksbyg er lidi sildigere end m lesorten. Den har
middellangt slrå med nogenlunde "'Ir:htyr"e, og dens
kerner er rel store med rel hUJ rum'ægt, Sonen har
resistens mcxl nemalodral:e I og me1dugresl"lens fra
Lyallpur.

Tronb)lg "omOler ligclt:de\ fra Landbruget\ Kornfor
ædling. og ...orten har sum de to forcgående i gennem
SIIlI af de ~eneste 5 år givet et merudbytte p~ 2.1 hkg
kerne over Zilabyg.
Tronbyg er mIddellIdlig. og den har middeJlangt ~tr&

med god Mråstyrke. Kernerne er rct ~må med rcl la\
rumvægt. Sorten. der har meldugresi~lens fra Arabl
~che, nngribes ofte cn del af meldug.

Triumphbyg fra Saat- und pnantzgut i V~tberlm har I
gennemsnil af S-ars penoden gl\ et 1.& hkg kerne merc
end Zitabyg. og rc~ultatel er lidi lx'dre på Øerne end I

jylland.
Triumphbyg er lmddehidhg med kort strå og en "lær
deles god Mråst)rke. Kernerne er ret \må med mlddel
huj rUffi\ægl. og sorten angl\t."". at ha'e gode malt
nmgsegemkaber Tnumphb)g har resistens mod mel
dug. men grundlagcl er ikke defineret

Birkabyg fra Weibull er cndnu Ikke opformercl her I
landet. Den har I gennemsnit af 5 fin. forsøg givet 1.8
hkg kerne mere end lTu\lesonell.
Birkabyg modner senere end m;\lesorten, og '>"nen har
rCI langt ~lr~ med god ... tråst)r"e. Den har ret "'lOre
kerner med middelhøj rumvægt og mcldugresi"ltells fra
Monte Cristo.

~eryb)'g og '\1irjamb) g kommer begge fra landbru
gets Komforædling. Sorterne. der er i nær famille.
ligner Illnanden en hel del. I gennemsnit af de sid,>te 5
Ar har Nerybyg givet 1.7 og MIrjambyg 1.5 hkg hrne
mere end målesorten.
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nåde :--Jerybyg og fl.llrJ3Inb)g er nuddehldllge. Dc har
n:1 "ort ...Irå med god slrå... t)rke. MIrjambyg har en
... mule længere '>tra end Neryb) g. De har middel ... tore
"erner med mlddelhoJ rum' ægt. og begge sorter har
r~"tens håde mod nemalodrace I og race I l. hge som
de begge har mcldugr~I... lens fra Laevigatum

Aramirb)g fra Cebeco l Holland g.av i gcnnem ...mt af 5
år 1.6 hkg "ernc I Olerudbylte. men med nogel WIn

gende resultater fra år til iir
Aral1llrbyg er lludddlldlig. og .,orten har IlIngt slrå
mL'" særddes god slrå:o.tyrke. mcn nogen Idoojclighcd
ILI a"~l1edknæknll1g. Kernerne er middel"'lOre med
meget hOJ rum\ægt. og '-(1rtens me1dugreSl"itclIs \tam
mer fra Arabi'>chc og Wcihclhlcphan.

Togobyg fra Car"bergs Kornforædling har givet 1.2
hkg keme mere end Zitabyg i gennemsnit af forsøgliå
renc. og re\ultalet har "æret dårligere I de 2 ..ldslC r
end ) de 3 fnr..,te.
Togobyg er mIddeltIdlIg. og ",onen har rel langt \Id
mL'" middelgod ... tråsl) r"e. Kernerne er middelstore
med middelhoj rum' ægt. og -,ortens resistens mod
meldug hldrorer fra MOllie Cnsta.

Gulabyg fra Abed har l gennemsnil af 5 år gi, el 0.8
hkg kerne mere end LItabyg og placeret sig bedst på
Oerne.
Gulab~g er rel Hdhg. og sonen har ret kort str. med
god s.trå...,) rke. Kernerne er ret "lmå med rel la" rum
vægt. Sorten har re\ISlen~ mod meldug fra A rablsche
og Wt:lhcn~tephan.

Welambyg fra W(,lbul! var hovedsort blandt byg!lorter i
1981. Sonen har I gennemsnll af 5 år givet 0.7 hkg
kerne mere end Zilabyg. og resultatet 'ar "æ"t:ntligl
bedre i de tre forste r af perioden end i de (o .,ld\te
Welambyg er middeltidlig med rcl langl strå og mld
dclgod slrå.~()Tke. Kernerne er mlddeblore med ret hUJ
rumvægt. og -.orlen har rc... i... len.') mod nematodrace I
og mcldugrcsl"'lens fra MOllie Cn\lo. I 1981 og 1982
ble' '>Orten rcl "raftlgt angrebel af bladpleh)ge

Ah'abn~ fra den s\en\ke for;t.-dlmgs\irksomhed S,alof
har i gennemsnil af S-ars penoden gi\ct 0.5 h"g kerne
mere end Zitabyg. Sorten har "æsentlig bedre place
nng på Oeme end i J) lJand.
Alvabyg er lmddellidllg med kort strå og ret god
... tråstyr"e. Kernerne er rel ~må med rCI la' rumvægt.
og sanen. som har meldlIgreSIstens. fra Lae\'igallllll.
angribe... ofte cn del ar meldug.

Salkabyg fra PlIjbJcrg er een af de ældre ,:>ortcr pli
\orhli~len. og i gcnnelll!!nil afdc ...eneste 5 år har sorten
gI' el 0.4 hkg kerne mere end Zltabyg.
Salkabyg er middeltidlig med langt ... trå og nogenlunde
Sir Myrkc. men tnt:d l10gen IlltxlJehghed III nedknæk
I1lllg af slrå. Kernerne cr megel ~tore med la\ rum
'i.egl. Salkab)g har resIsten... mod nemalodrace I og
meldugre.isten... fra Lac\lgalum.



Lof:lb~g fr~l Atxd er æld"'l på ...nrhh... tell blandt d{'
:Jfprmedt" hyg...orlcr. Lofah)g \;lr l Oer{' år bIalIdt
hO\(.-et ..orterne. men l genllem... l1ll.tf de ...t"lIl....le) år h:Jr
...orlell gl\l'l 1.6 hl..g l..ernr.: llllndrr.: ~nd malesortt'lI
Lofah)g er rel ';lldig.. og ..orll'n h<.lr rCI langlog rel
hindi ... tra Kernerne er 11IIddd"'lOrc med rcl h~)J rUIll
\,l'gl. og ...orten h:Jr mddugre.....lcn.. fra L~u'\ 19atum.

:'\ordalb)g fra Carhberg har hgde(!C'> \ærl.'1 i cl) r"mllg
I mange iir. men den" ud b} Il l.'re-..ll Itat har lUC \æn:[
hl'l! Illfrcd ..... lillende. Idet dcn I gennelmlll[ af 5 ar har
glvel 2.2 hkg "ernc Illllldn: end malc..onen.
'Jordalbyg er midddlldhg. og -.onen har rcl lang[ og
bhldl 'Itr1l. Kl:fllCrllt.: cr .. tore med midddhoj rumvægl.
og ...orh.'n er velegnet til malllllng. l'\ordalbyg, der har
rC"l<;lcn" mod meld lig fra Lyallpur. er ofte angrebct rel
kraftlgt af 1ll('ldug.

l\lonabyg fCJ Sval"f har l gcnllellNll1 af 5 5r gl\.t:! 2.tI
Il"g "ernI.' mmdre end mak...nrten. men m<.xJ el \æ..erH·
hgl ocdre rc<-uhal I J) lIaIId end pa Oerne

Innahyg. der er den Ildhg"le af de b) g~ortcr...om er I
d)rl..lIlng. har cl kan "Id mL-d rel god slrå'-l)r"e
Kernerne er IlllddehlOre mcd la\ runl\'a:gl. og ...orten
har mddugre"'l ..ten~ fra MOllh.' ('n... lO.

Omwle af Il sorter. wm har ræret afprCJl'et
i lal/ds/afsøg i 1979-82
Tl1arnbn: fra Svalnf ef en n)' ...orL "lin l'r linder
opformeflng. I gcnllelll'-llll af -t <'Ir... forsog ga\ ..or[en
-t.2 h"g. "ernt' mt"fe cmi Zjt:lh)~ og mcd de[ bl.'d... te
rc.. ult'll oprl1il'l p.1 Øl·rn(·.
Taamb)'g er ILd[ .. il,hgCfl.' eml Il1tiJl·...orrcll. Dell har
IJllddellallgl ..t rå med god ..trihlyrke og middej.,lon.'
"erner med rel lav rum\,!.:!.!! Sorten har mcluugrc"l
"Ien:-- rfa Rupee.

Gormb~g fr<.l Landbruget .. Kornfor:cdllllg er Itgclede...
undcr npformenng. I gennelll ... nll ..If -t :11''' for"','g g<.l\
G()rmh~ g 4,1 hl..g "erne mcre end malN)rlell
Gurmb}g Cl' lidi sIldigere end In k....orten. Den har
Inlddetlangl ~trå med god ... tra..t~ rl..c. Kernerne er
IJuddeb.lorc med ret la\ rum\ ægt. og ...urten har rt:-"'l
..lcn~ mod nemalodrace I og II "'dlllt re...i~ten .. mod
meldug fra L:le\lgallllll

l\1agnumby~ fra Mtll1 Ma ..ler.. i England gav ~om

n.... llllat ar 4 J ..... for,,'g 4.2 Itkg keme mcre end Ill.:lle
:--ortell med en ...ærdcle'o god pl:ll.:erltlg l~~r I 1992.
Sorten er endnu IHc i handel.
Maglllllllhyg l'r ..iIdig. og. ...onCll har rd korl ..trå med
god :--tr5:--tyrl..e. Kefllcrne Cl' ll11ddel...lore med l111ddd
hilJ rllnn:cgl. Sarien har r<.....I... tcn .. mod IlcmalOdrace I.
og dell' rneldugrcsi .. lerh kOlllmer fra LacvIgal um og
RUf'Ce.

Jonnab) to: fr:J Pajhjag har I gellllcm.. nil af -t år.;; rON'g
gPicl 4.1 hkg kerne mere end ZJlab)g. og Wrlell haHle
l...a:r I IqgO el godt re-.uhal.
Jonnab)g er lidi '-<.'nerl~ end male..oncn Den har

1I11dddlangl ..11';\ med god \Inhl~rl..e. og "efl)erne cr
Illlddcl..wrl' med nuddclhoJ rUIlJ\ ægt. . nell h;lr md
du~re,;i..lell" "lammende fra lal,'\lgatulll og L)allpur

Jenn~b~g fra S\aluf ga\ I gcnllCnNll( .If 4 år" for..ug
-t.O hkg kerne mere cnd ZlIab~g. Sorlen er I opfonne
riug
Jellll)b)'g er mrdddlldhg. og "'lInen har nllddcllangt
.. tr:'! mcd god ..tr:hl~rl..l' Kern('rne Cl' nllddel... lOrc med
rt"t god rumncgt. og ..oncn har 1,'11 god meldugre"'l
.. tcn.... der hldmrcr fra RuJX:c.

Gunnarb)'g "olllmer IIgdcdc... fra S\alllf. o~ "(lr[cn er
IImkr opformeflng_ I gCllllem ..nlt af 4 år.. for"<lg har
den gl\CI .1.9 hkg I..ernt' merl,' end rm\k\Oncll.
GUlll1arbyg er Ild[ ... ildlgere end Zltabyg. og den har
lTuddcllangl ... trå I1h:<I god Qr.1-..tyrke. Sorten har mld
dehlOre I..t'rncr mt'd rel la\ rUlJl ... ægl. og den har en
mcldugrC'lI..len .... IH I" grundlag Ikke er definere!

KorubH,!. fr.. ROlh\\c11 har Igennem -t år.. for..og place
rel "'Ig rned cl llIcrudh)'lIe pa J,Q h"~ l..crnt.:_ Sonelt l'r I
(lplonncrtng.
Korubyg er nlldddudllg med megel ...Iore "erner og
nlldddhoJ rUIIHægl. Sllrlell har meldugrl"l..tcn .. fr..
l.al'\lga[um og Welhell\lcphan

Paminabn~ fra \\'cIbulJ er t'ndnu II.."e pli mar"cdcl
Sorten har I gcnllenNllt af 4 år gl\:cl .1,6 hkg "emc
mere: cnd rnålc...orlen.
Parnrllab)g cr llllddcltldlig. og dell har langl ...Id med
gnd .. tr:i..tyrke. Dcn .. "aner er rTllddebtorc med 11Jld
dclll"j rUlllvægl. SOrtelI har mcldugre:'>l .. tcn.... dl'r "':.Im
mer rra Mome Cmlo og Wcihen... [epltan

I-I~vilablg fra Cl,'oceo g<l\ I gellnt.:m.. nJl af 4 :Ir.. forwg
.1.5 hkg l..eme I Illerudh~ t1~'. og ..arten har (lpn~el nedre
rC'''u1taler pa Oerne t:"nd I Jyll:lIld
H.l\ Ilabyg er mlddcllldlig. og ...ørlen har middcllilugl
\Ira nll'd god '-lr.ht} r"e_ KernenJe er rTllddcl ... lOrc med
lluddclhoJ rum ...ægl. og ...urten har mcldugre'll .. tcn... fra
l--ae\lgalullI og \\'elhcn ..tephan

J:lrlb~g fr;] L:lIldbrugcl'" Kornfor:cdllllg plaecredl' lilg
ml'd cl mcrudb)lIe P" .tI hkg "ernc 1 gennem..ml af-t
ar... for..ng.
Jarlbyg er rCI IIdilg. og sortcn har kort 'olrå med god
"'lra... lyrkc. Den har llllddcl... l<lre kerner mt.-'d ffilddelhuJ
flllll\;cgl og rC<;l .. lenli mod nemalodrace I og II "arnI
rncldugre..i"lt'n<; fra LacvIgallllll. Sorlt"1l er under op
f()rmcrtrtg.

Odinbyg fra Carl ..herg Cl' IIgekdc... I opformertll~ Sor
ten gav I gellrtem"'llll af 4 ::tr<; for..og l. 7 hkg kerne lII"re
eltd male\ortcll. men 1l1t.--<.l nogel \\ ingendc rt"<iUhaler
rra !ir 111 år.
Odlllbyg Cl' lidi ..lidlgerl' cI,d llItlle-.onen. SOrlen har rcl
langl"'lra med nogenlunde tr:1~tyrke Dell har rcl ..nla
"l'rnl,'r IllL-d lllldddhuJ rum cgl, (Ig dC'n... mcldugrC\l-
'ten,;; Illdmrt'r fra Long GIUllll"\
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Omtale a/6 bygsarter, som har deltaget i
lands/orsøg i 1980-82
Cerisebyg fra Rothwell i England har i gcnnem ..nil af
de J år. den har dehagcl. givet 5.3 hkg kerne mere end
mlilcsorten Zitabyg. Bedst var sorten placeret I de to
første fOfsøgsår.
Cerisebyg er middeltidlig, og sorten har et meget kort
slrå med god stråstyrke. Kernerne er store med mId
delhøJ rumvægt. og sorten har meldllgre~i'>lcns fra
Laevigalum og Wcihenslcphan.

Rolandbyg fra Weibull. der er en ny ..ort under opfor
merang. gav i gennemsnit af 3 års for~og 4.0 hkg kerne
mere end Zllabyg. og især l 1980 opnåede sorten ct
godt resultat.
Rolandbyg er middeltidlig. Sorten har middcllangl
slrå med god stråstyrke og middelstore kerner med
middelhøj rumvægt. Sorten har meldugrcsisten~ fra
Monte Cristo.

Idabyg kommer ligeledes fra Weibull. og ~()rten har
dchaget i en sammenhængende forsøgsperiode på J år.
I gennemsnit af de J lh gav Idabyg 3.3 hkg kcrne mere
end målesonen. og den klarede sig væsentligt bcdrc I

1980 og 1981 end i dct sid~te forsog'iår.
Jdabyg er næ~tel1 ligc så Ildlig SOI11 Monabyg. Sorten
har el kort ~trå med ret god stråslyrkc. og dcn har
middelstore kerner med middclhøj rumvægt. Idabyg~

meldugresistcns !llammer fra MOllte Cris Io og Weihcn
stephan.

Ingab)'g fra Abed er en ny sort undcr opfmmering. 1
gennemsnit af 3 års forsøg var !lorten~ mcrudbyllc 2.2
hkg kerne.
Ingabyg er rcl sildig - på lillie med Lofabyg. Sorten har
ret langl '!Irå med en god !:itråstyrkc. og den har ~må

kcrner med Ia\ runnæg\. Ingabygs mcldugresbtcns
kommer fra Arabische og Lacvigatum.

KClibyg fra Carlsberg er ligeledes ny på markedet. og
dcn har i de 3 år, den har deltaget j forsøg. givet 1.6 hkg
kerne mere end målesorten.
Ketibyg er middeltIdlig. og SOrten har middellangt strå
med ret god stråstyrke. Kernerne er rct små med
middclhøj rumvægl. Sorten har meldugresi'ltens fra
Rupee.

Europabyg fra Hege I Vesttyskland har i gcnnemsnit af
3 Ihs forsøg givet 0.1 hkg kerne mere end Zitabyg. og
stillingen var rel ens i de 3 år.
Europabyg er middehidlig. og Sarien har kort strå med
en ret god stråstyrke. Kernerne er store mcd middelhøj
rumvægt, og sorten har meldugresistens fra Arabische
og Weihenstephan.

Valg al bygsart
A/de ca. 50 bygsaner på den danske sortsh~te. var 43 i
/982 i op/armering herafdog 4 alerte med forædler/no·
teriale. Der er 'laledes mange ~'algmulighederfor prak.
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tikeren. /tGr del aktuelle mIg skalforetages. Det betyder
dog en forenkling. af 95 pct. af opformeringsarea/et i
/982 bestod affølgende 11 sorter. 12 sorter måtte dele de
resler('nde 5 pcr. af iall ca. 102.000 ha Iii fremavl.

Ida 13.5 PC/. Tron 3.5 PC/.
GUllhild 8.9- Lami 3.J -
Wela m 7.5 - Cerise 2.5 -
Vega 7./- Aramir 2.5 -
Torkel 6.6- 10llna 2.5 -
1'riumph 6.0- Sa/Åa 2./ -
Harry 5./ - .Very /.9-
Tyra 5.0 - Gula 1.8 -
HOI'iIa 4.J - Susan /.6 -
Georgie 4.0 - Claudia /.J -
Caja 4.0 -

Sorls~'(llgel f!f pO deue grundlag kult /Jogenlullde jnl.
.~ft/l'om der er rimelig gode muligheder for al JO en
højlydende sort med gode dyrkningsegenskaber. Der
\Jar i 1982 en mere ligelig fordeling i udlæggel <'f1d
lidIigere. hl'or een eller to ,;ort<'r helt dominered('liIbud
det. Del er under alle omslændigheder Jomuftigl al
V}f('de .mrt5fllll'endelsen. sa/edes al der mere ligeligl
fordelI anvende.\' SOrler med forskellig m(xltagt4ighed
for eller resistens ;',,00 forskellige sygdomme - især
meldug og bladple/Syge. 1 de 2/ mest udfagre SOrler
/Ildgår mindsl fire forskellige resistensgrundlag mod
meldug med en nogenlunde tilfred.u/illende fordeling.
Som del fremgår afomtalen i tekst og tabeller tidligere
har de anvefldte sarIerforskellige dyrklliflgsegellskaber,
og der er gode mulighederfor atfl øtlsker opfyldt [eks.
om tidlighed. slråslyrke. kernesfØrrelse elc.
Altgreb af komnemDIoder kali I den .Hadig mue ud
bredte komdyrknillg blivl' megel generende, og det er
derfor glædeligt. at flere af bygsorteme er fremstillel
med en resistens mod nematoder. Dlandl de meSI ud
lagte sarIer har Gunhild, Tyra. Caja og Nery resislellS
mod begge lIematodefls smil1eracer, og den sikrest<'
forebyggel.~e mod nemalodangreb opflå~' nefop ved 011

~·e"delse af dobbeltresisfe/1lf! sorter.

Blanding al bygsarter
I de J foregående år er der gennemføn forsøg. h\'or
bygsoner dyrkct i renhcstJ,nd og i blanding blev sam·
menlignet. I 1979 ga\' 37 forsøg til resultat. at der blev
opnlict 3 pc!. højerc udbytte af blandingen end i
gennemsnit af de sorter. som indgik i blandingen. 1
\980 og i 1981 ble\' forsogene gentaget med IO forsøgs
serier. og disse forsøg blev gennemført dobbelt udcn og
med svampebekæmpelse. Der blev i begge år opnået
merudbyuer for blandingen. men større j 1980 end 1

1981.
I 1982 blev der gennemført to forsøgsserier. I den cnc
blev sorterne Wclam, Tron. Vega og Gunhild sammen
lignet enkeltvis og med en blanding bestående af de fire
soner. I den anden serie ble\' fem sortsblandinger
sammenlignc!. I tabel 12 og 13 ses resultaterne af serien
med sammenligning af enkellsorter og blanding, og
enkeltforsogenes resultater findes i tabelbilagets label
ler 18-19.



Tatx/12. Bygsorter I b/andmg uden ag med smmpebf
kæmpe/se. serie 01-29-82 (/8·/9)

A .d<n B m<d Merudb.
5....amprllelæmp svamprlleklrmp for

Dn s....·ampe-
% hkg "o hkg bcltmp.

meldug kerne meldug kerne 8--A

øerne. 19/orsog
Wdam I 48. .1 O 5.1.4 5.1
Tron 4 50. .1 0.1 56.4 6.1
Vega .1 53,4 O 58.6 5.2
GunhIld 2 51,.1 O 56.4 5.1

Gns. -t sorter .1 50.8 O 56.2 5.4
Blandmg I 52.7 O 57,3 4.6

Menidb. f. blandmg 1.9 1.1
Forh. for blandmg
(gn•. = 1(0) 104 102

jylland. J2/orsog
Welam 0.6 46.6 0.1 5.1.0 6.4
Tron 5 48.1 0,2 55. .1 7.2
Vega .1 51,4 0.2 57.4 6.0
Gunhild l 49.9 0.2 56.1 6.2

Gns. -t 'Orter 2 49.0 0.2 55.5 6.5
Blandmg - 2 51,4 0.2 57.2 5.8

Merudb. r. blandlJlg 2.4 1.7
Forh for blandmg
(gn" 1(0) 105 10.1

lIele landel. jlforsøg

Wclam 0.7 47..1 0.1 53.2 5.9
Tron 5 49.0 0.2 55.7 6.7
Vega .1 52.2 0.1 57.9 5.7
Gunhild I 50.4 0.1 56.2 5.8

Gn,. -t 'iOrter 2 49.7 0.1 55.8 6.0
Blandmg - 2 51.9 0.1 57.3 5.4

\.1erudb. r. blandmg 2.2 1.5
Forh. for blandll1g
(gn" ~ 100) 104 103

Resultaterne af 19 for'"g rå Øerne er vist øverst I
labcllcll. dernæsl rc::-.ultalcr af 32 for ..og i Jylland og
endelig det S<tllllede resultul af forsogsserien. r lubel·
lens venstre Side ses de opnåede udbYl{er 'If de enkelte
sorter. hvor der ikke er foretaget svampebckæmpebe.
og til højre er resuhalet \iSl for bekæmpelsen af
bladwampe. \om er foretaget \00 to gange sproJlning
med Till. Welambyg har gl\el del la\esle udby lIe l
begge områder og begge afdelinger. og Vegabyg \<ar
den hOJcstydende, På Oeme ga\ blandingen 1.8 hkg
mere end gennemsntltet af de -t soner. hvor der Ikke
\ar foretaget ~vampebel..æmpelse. men kun 1.I hkg
kerne mere i den behandlede afdeling. I Jylland var de
opnåede merudbylter for sortsblandmgen 2.4 hkg.
hvor svampesygdomme ikke var bekæmpet og 1.7 hkg
kerne i den sprøjtede afdeling.
I gennemsnil af alle 51 fOfSog gav blandingen hen
holdsvis 4 og 3 pcl. mere end gennemsnittel af de

sorter. der lIldgik I blandIllgen. og af dls~ placerede
kun Vegabyg sig hOjere end blandIIlgen. Dl"~ rcsulta
ler falder n'lje ~mmen med de. der er opnåct I de
foregående år
De opnåede merudbytter for all\endelse af blandIIlger
\ ar 0.7 hl..g kerne hejere. h\ or der lUe ble\ bekæm~1
s\ampe. end hvor en sådan bekæmpelse var gennem
fort. Denne forskel er udtryk for blandmgens syg
domshæmmende effekt. Ved al bekæmpe med Till to
gange ble\ der dog ornået \<'-...enlligl bedre rC\ullat og
bedst i Tronbyg. dcr \'ar mere angrebet af meldug end
de o\nge sorter
Af tabel 13 fremgår det. al Welambyg \ur I..ranlgere
angrebet af bJadplet')ge end de 3 (l\ nge "Orler

Tabel IJ. DyrkningsegensJ...ab('r i sOrlsbJondinR('r o/
byg

SIrA·
8,-g % bladplt:\ længde Kar ror Hol-

o"' l('Jesæd Jllndsk
A B ....ægt pd,

Antal fOf';"g 18 18 " ) I ,.
\Velam (\tel 9 2 l 3.2 112
Tron lAri 3 0.4 79 3.q 109
Vega Ital 3 0,4 81 2A 110
Gunhild 1·\1 "I 5 0.6 80 JA 111

Gns. 4 sorter 5 0.9 80 J.l 111
Blandmg - 5 0.6 80 .1.1 III

l ) \iC = MOllIe Cn~IO. Ar Arabl\<.:hc. La Ll.(,~lgalum.

AI=Algenan. \\. WC1hcn\lephan

En sammenligning mellem de enkelte soner~ og blan
dingens. for-.kdhge egenr..kaber \'Iser, al de fire f)oner
har forskellig rCSI,len~ mod meldug. Del er anføn I
parantes bag h\cr sort. Der var 1·2 cm', for... l..d rå
enkellsonernes stråJængde. men I gennemsnit var strå
længden ligoom blandingens Det samme \ar Illfældel
for lejesædsl..arakterer og rum ... a:gl.

l en anden sene blev fem b)g,on ...blandinger hver moo
fire sorter sammenlignet. Blandingerne var dog kun
forskellige Indbyrdes for een sorts vedkommende.
1lIanding A var den sanlIne som Iden før onllalle serie,
Tron, Welam. Vega og Gunhild, og i de fire øvrige
blandinger blc\ cen af di~~e ~ortcr ombyttet med sorten
Jennybyg. der har en ..ærdde-. en'ekIIY meldugrcslSlens
fra Rupee.
Der ble" gennemført lait 23 fOf'iog o\er hele landel
fordeh med 7 forsog P<~ Oeme og 16 l Jylland. og
ho... edre:";ultatet ~ I tabel 14
På Oerne ble\ opnået højere udby Iler end I Jylland.
men ic\'ngl \'ar der Ikke forskel, og l tabellen er derfor
kun del samlede resultat .... ist. Udbyttet af blandmg A
var 52.6 hkg kerne. Ved al ombytte forst Vegabyg l

blanding B og GunhJldbyg I blanding C med Jennybyg
steg gennemsmtsudbyttet ca. 0.5 hkg kerne. men bedst
blev resultatel. hvor henholdSVIS Welambyg l blanding
D og Tronby'g i blanding E blev ombyllet med Jenny·
byg. idet udbyttet blev 1.4 hkg højere end i blanding A.
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Resultalerne er dog noget varierende rra rorsøg lil
rorsøg, og som LSD·værdien viser, er disse rorskelle
ikke statistisk sikre.

bladsl'ampe i det hele togel. Der blev dog apndel større
virkning fed at bekæmpe meldug og bladplel direkle.
En sammenligning af forskellige sonsblandinger hor
visl, al d~ enkelte sorter i blandingen kan pdvirke
resul,are,. men de malte forskelle var dog Ikke sd slore
og sikre. al bestemle sorlsblondinger plJ delte grundlag
kan udpeges som absolul bedre end andre.
Anvendelse af sortsblandinger i bygdyrkningen m6 på
grundlag afde posilil'e resul,aler, som er opndel iforsøg
gennem fire dr, anbefales under mange forhold i byg·
dyrkningen og formenllig især på uensariel jord. hvor
de enkelie sorters forskellige dyrkningsegenskaber
bedre hor mulighed for Ol komme til deres/ulde rel.

Landsfors0gene med havresorter 1982
Forsøgene blev gennemrort i IO serier med 20 forsøg I

den ene med dyrkede soner og 12 forsøg i den anden,
der omrattede nye sorter. Resuhateme findes I label IS.
og de viser, at havren i 1982 gav udbytter på hOJde med
og lidi over de udbytter. som blev opnået I bygrorsø
gene. Selmahavre klarede sig bedre eller på linje med
de sorter, der blev afprovet. og kun Dulahavre i serie 31
og el par ar de nye sorter. som blevarprøvet i serie 32,
visle lendens til al hævde sig over for målesorlen.

Havresorter
l den praktiske korndyrkning indlager havrearealel en
beskeden plads. og afprøvningen af sorter har haft et
lilsvarende lille omrang. Selmahavre var også i 1982
den dominerende M)rt i dyrkningen, og i sortsforsogene
med havre var den mAlcsort for IO. gang. 9 andre sorter
blevarprovet. og der blev gennemrørt i alt 32 sonsfor·
sog.

1523 2J

52.6 99 0.7

53.\ 99 0.5

53.2 100 0.7

54.0 10\ 0.6

54.0 10\ 0.3
53.4 100

J.2

Du;

Tabel 14. SorlSblandinger af byg, ser"~ 01·28-82 (/7)

Udb)'lIe. Forholds- % mddUC
M'I pr ha lal

Anlal forsog

A. Tron, Welam. Vega,
Gunhild

B. Tron, Wdam, Jenny.
Gunhild .

C. Tron, Welam, Vega.
Jenny

D. Tron. Jenny, Vega.
Gunhild .....

E. Jenny, We1am, Vega,
Gunhild .....

Gns. 5 blandinger

LSD

Forsøgen~ i 1982 med sarisblanding af byg placerede
igen blandingen udbyltemæsslgl højere end gennem·
snillel afde sorter. som blandingen var sammensat af
De opn6ede merudbylter var større end de li/sl'arende.
som blev opndel i 1980 og især i 1981. Der blev ikke
konslalerel særligl kroflige angreb af meldug, men i
gennemsnil afforsøgene \'Or der dog svagere angreb i
blandingen end i gennemsnittet af de enkeile sorter.
Welambyg l'or rel kroftigl angrebet afbladpletsyge, og
den opnliede fordel ved om'endelsen af sortsblandin
gerne må skyldes en gUflstig påvirkning pli angrebet af

Tabel Jj Lands/arsøg med havresarier. 1982

Udbylt~ og m~rudb}It~. hk! kern~ pr. ha Hele l.andet I

Ha... 'db)1t

p" jhk, Hol\
SjæI- LoII.· Dorn- Ost- VeslJyl· Non!- kom< lrllgd.

_..
Kat. f

land Fyn F.bl holm O<m< Jylland land Jylland 1)lIand p' ha cm pund
k_

mddu,

Ser;r 01-31 (22)
Anlal forsøg 3 2 2 8 3 4 5 12 20 " 8 8 2

Selma 66,3 45,9 52,6 77.7 59.2 56.0 49.4 56.9 54,2 56,2 \04 89 5.\ 2
Dula ...... 0.\ 0.2 3.\ 0.8 0.8 2.6 4.5 1.3 2.7 1.9 104 87 4.8 2
Hedvig "3.0 3.3 0.\ 4.7 2.4 " \.3 6.8 2.7 2.8 2.7 99 85 4.5 2
Alden ...... ..,.2,4 2.0 0.5 3.2 1.7 1.8 0,4 0.6 0.3 0.9 \0\ 88 4.9 3
Anders .... " 1.5 2.7 3.8 1.8 0.5 1.5 0.4 \.9 0.3 0.0 \0\ 88 4.9 2
Blanding- . 0.0 0.6 3.3 0.6 0.7 0.2 \.0 0.1 0.4 0.6 \03 87 4.9 2
LSD ..... _. 1.8 2.6 1.7

Serie 01-32 (231
Anlal fOrs0g I 3 3 4 2 9 12 12 • • I

Selma - 47.2 66,9 67,8 60.6 53,3 49,0 55,0 51,8 54,0 101 85 4.3 4
Sj 724190 2.5 4.5 5,7 4.2 0.5 3.1 -2,0 2.0 2.6 100 83 5.8 2
Sv 75585 1.5 3.7 0.1 1,7 0.3 1.6 0,3 0,3 0.7 97 83 4.8 2
Sj 752\16 1,0 5.5 5.4 0.3 2.3 5.0 3.4 3.4 2.6 100 84 4.7 2
Sv 75493 . 3.6 4.7 1.6 0.2 2.8 2.9 2.4 2.4 1.9 95 83 3.7 2
Sv 76518 .... \.4 2.3 0.5 0.5 0.4 2.4 2.2 2.2 1.7 96 85 3.2 2
LSD ....... 2.4 2.2

• SonsblandIOg af &Ima. Dula. l-Ied\·11 og Ald~n
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Havresorternes dyrkningsegenskaber og over
sigt over flere års sortsforsøg
I label 16 ,e\> nogle af de re'iuliater. som er laglIlI
grund I den officielle afprøvning for havresorternes
optagelse p sortshsten. VærdilIllIene af\>lorer forskelle
i sorteme" kernehallIel. Idel HedvIghavre og Alden
havre har I)'nderc "kai end de øvrige. og del m~

bemærkes. al de samme 2 ~rter har re'iolSlenS mod
ha' rencm3uxler. Aldenh,1\ re og Andershavre har dår
ligere mod'lland~)'gughedmod slrånedknækning end
de 0\ nge

Omtale af de enkelte havresorter
P:\ grundlag af re-.ultaterne, som er vist l de foregående
tabeller. kan der for Iner "Orl gi\ts en kOrl karakten
'lill.

SclmahaHC fra Welhull l Svenge har som mAlewrt
gennem mange ~r \;eret andre ha\'rcsorler o\erlegen I
kerneudb)tle
SelmahuHe er mlddeltldhg med mlddelJangt ~trA og
god slr§~lyrke Den'l kerner er middelstore. tyndskal
lede og med ret hOJ rumvægt.

Hedl·iRhure. der hgdede<i kommer fra Welbull. har I
gennem~nll af fo~og I 5 år glH~1 2.7 hkg kerne eller 5
pet, l1undre end Selmaha\rc.
lIed\lghaHe er middel ud hg og har kort str~ med god
Mrå~l)rkeog mlddel..torc kemer med ret la\ rum'ægl
og tynd skal Sorten har rC'\I'llen, mod begge ha\rene
matodens smilteracer

.
Vrrchtal fo"")

""""'dH..,re Reslslens- mod stri·
mod havre- t)·nchlr..a1kt- .<me- n"'·
~..od"" .'" 51errtbc knrkmnl

Tabel 16. Egemkabf!r ho,{ harresorterne.
If"lg~ ;"orhh'l~ Iq!p ud.lfbtjdet af Slat~n~ Plant~a\-"fon0g

Forholdstal for kemeudbyue

Tabel 17. 5 år,)' for~og med Iwvresorrer.

Ol (J Ille l)nd~lal1et. hik lan~torrel<,<. m!ten mOl.hl.lIllh·

d~glight'd mod ,trånedlM:lnmg
IO m~g~t tynd,lJII~I. 'Ior lCrnC\ll.urdse. stor modstand"

d\'~llllhed Oltxi "tråncdknæ"mng

Hayre
1978 1982

Selm::! 100 100 100 100 100
Hedvig qJ Q7 91 q8 q5
Dula ........ 100 104 10J
Aldcn 94 96 98
Ander~ 91 96 100
SJ 724190 95 94 95

Dulahavre fra Wicf">um I Holland har I gennemsnll af
de 3 år. hvor den har \æret !klmmenhgncl med Selma.
gl\el 1.3 hkg kerne mere.
Dulaha~ re er middeludlIg. og den har mIddellangt "ild
med særdeles god Sir st) rkc. Kernerne er middelstore
med t)'nd skal og nuddelhcJ rumvæg!.

Andershavre. der ligeledes kommer fra Weibull. har i
gCllllcm'llllt af 3 år:o. for"0g givet 2.3 hkg kerne mindre
end mil.lesorten.
Andersita .... re er middeltidlIg med middellangl strå og
god :o.tr~<;tyrke. Kernernc cr ret store med ret lav
rumvægt og rd tynd skal. Sorten har bedre resistens
mod meldug end de ø\"fige sorter.

Aldenhavre fra Welbull har i 3 års forsøg givet 2.0 hkg
kerne nundre end målesarten.
Aldenhuvre er mlddeliidhg med middellangf sfrå og
god 'lIr \f) rke. Kernerne er Imddclstore med ret la'
rumvæglog t)'nd 'lkal. AldenhaHe har resistens mod
nematodrace I og II.

7 1.'2 7 7
I· II 8 7 8

7'2 7 7'>
( .... II 8 7 6'>

7 7 6'>

Selma
IIe<hlg
Dula
Alden
Andef"\

Tabel 18 OveTSlgt over sortsforsoK I havre 1978-82

Kar for SlrAl.d. ~db.08merudb.1,_ om k& kerne pr. h
For-

H"re ho1ch-
e e e ..,
~ ~ ~

• e • c • ~E > E E E
Jl e Jl Jl e.. .. ..

Selma

Forsogsdr 1978-81
Hed\ Ig 4.6 4.1 95 92 52.2

Forsogsdr /98().82

Dula 4.7 4.3 100 102 57.8
Alden 5.0 4.8 98 97 55.6
Anders 5,0 4.S 98 98 55.6
SJ 7241 Q() 5.0 6.J 98 98 56.0

100

2.7 95

I.J 102
2.0 96
2.J 96
2.9 95

En ny ~rt, SJ 724190. "om får na....net Roar, har
ligeledes deltageli 3 ån. fon.øg og har her givel 2.9 hkg
kerne mlt1drc~ end Selmaha\'re. Sorten er resistenl mod
IIcmatodrace I og II.

Valg af havresort
Selmahavre har l mange 6r .'æret ho.·edsorten i dans/..
ha,·redyrknlng. og pd grund af sortens høje udbytte og
gode Aernek l'ohtel, har dette ~'a/g "æret berettiget. Den
"ye sort Du/ahavre udmærker sig )'ed et høp udbyue og
sorterne lfedVlg- og Aidenha,'re p6kalder sig interesse
p(J grund af resistens mod nemaloder.

Blanding af havresorter

Blandlllg ar bygsortc:r har. som det IJdhgc:re har værel
omlah. "ærel belyst gennem de: senere år. medens dette
~lIdfd Ikke har \æret tilfældet med haHcsorter
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l forsøgsserie 31 var medtaget Cl forsøgsled, hvori
sorterne Selma, Dula, Hedvig og Alden blev udsået i
blanding. Resultaterne er vist i tabel 19.

Tabe//9.

Vårhvedesorternes dyrkningsegenskaber og
oversigt over flere års forsø9 I vårhvede
I tabel 21 er nogle af resultaterne fra den officielle
afprøvning vist for fire vArhvedesorter, som er optaget
på sortslisten.

Værdital for·)

resi·
mod- siens

VIrhvede nin~- kerne- b""'- mod
lidllg- stlU- rotein· mel· volu- brun-
h«l rdsc "ndhold udbytle m,n plet

Tabel ]1. Egenskaber hos w5rhvedesorterne.
Ifølge sonliste 1982 udarbejdet af Stalens Plantea\'lsfor~g

Kar. for·
H...", holds-

to'
Serie 0/-31 (22)
Antal forsøg 8 " 2 8 20

Selma 5.1 104 2 89 56.2 JOI
Dula 4.8 104 2 87 58.1 104
Hedvig 4,5 99 2 85 53.5 96
Alden 4.9 J01 3 88 55.3 99
Gns. 4.8 J02 2 87 55.8 100
Blanding 4.9 J03 2 87 56.8 102
Merudb. for blanding 1.0

Walter.
William ..
Sappe
Vitus ...

7
7
7
7

6\0 6\0 8
6'h 6\0 8
6 6\0 8
6~ M1 8

8
8
8
7

7
7
7
6\0

øverst i tabellen er resultaterne for enkeltsonerne
anført. både dyrkningsegenskaber og de opnåede ud
bytter. Gennemsnitsresultatet er vist forneden i tabel·
len, og sorterne gav 55,8 hkg kerne i gennemsnit.
Dulahavre og Selmahavre gav højere udbytte end
gennemsnittet. Nederst ses det, at udbyttet af sorts·
blandingen med de 4 sorter har givet 56.8 hkg kerne i
gennemsnit eller 2 pet. mere end gennemsnit af de
enkelte sorter. Kun Dulahavre har givet højere ud
bytte end blandingen. Sortsblandingens forskellige
dyrknings· og kvalitetsegenskaber har været på linje
med gennemsnittet for de 4 sorter, men på flere punk·
ter forskellig fra de enkelte sorter.
De opnåede resultater i 1982 for anvendelse af sorts·
blanding a.f havre har været positive for anvendelse af
sortsblanding.

Vårhvedesorter
Der blev i 1982 gennemført en forsøgsserie med afprøv
ning af vArhvedesorter. og i alt 17 forsøg blev gennem
fort med Walterhvede som målesort.
Af tabel 20 fremgår det. al de fire prc\'ede sorter i a.lle
landets egne har givet et højere udbytte end mAlesor·
ten.

Tabel 20 Landsforsog med l'drh.'edesorter 1982.

.) O=senl moden. lille kern~lørrelse. laH prolelllindhold, hlle
meludbytte, hlle broo\'olumen og lOgen resislens nlod
brunplel.

IO=tidhg moden, Slore kerner. hOJI prOlemlOdhold, ~ton

mel udbytte, ston brGd\'olumen øg god resisIens mod
brunplet

Værditallene afslører. at der ikke i de væsentlige dyrk·
ningsegenskaber er større forskel imellem sorterne.
l tabel 22 og 23 er resultaterne af flere års forsøg vist
for fem sorter.

Tabel 22. 5 års forsøg med vdrhvedesorter.

Forholdstal for kcmeudbyne
Virbl'ede

19821978

Walter. 100 100 100 100 100
William. 115 101 101 95 108
Sappe . . . . . . , . 109 88 99 94 106
Cornelie ........ 98 110
Vitus ... 96 112

Udbyne og merudbytte, hkg kerne pr. ha Hele landet

Udbytt
VJrhl'cde

Iv",jyl-
hk,

~'nll,d.
Holl.

Sjæl- LoU.- Dom- Øs,- Nord- kerne vægl, Kar. f. PC'
land Fyn Falst. holm Øerne jylland land j)'lIand Jylland pr. ha ,m pund lejesæd meldug

Serie 01-33 (24)
Antal forsøg 6 2 2 IO 2 J 7 17 16

"
l 2

Walter ... 58,6 43.2 55.3 54,9 53,4 41,3 61.0 50,4 53,0 90 128 0,6 0.1
William 5,0 2,9 J,8 4.4 1.4 4.2 4.7 3.5 4.0 95 128 2,4 O
Vitus ... 4,3 7,4 13,3 6.7 7.0 4.1 6.1 5,5 6.2 96 128 3,6 0,3
Cornette 5,4 4.0 4.0 4.8 3.4 7.3 5,1 5,5 5.1 94 129 2,2 0.2
Sappe ..... 3.7 0.0 6.6 3.5 1.2 2,0 5,7 2.1 3,0 95 127 1.0 0.1
LSD 3,1 2.6 2.2
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Tabel lJ OW?f'Slgl o\'er sorlsforsog , w}rh''ede /978-81

Kar ror SlrllBd fJdbOBm<rud~k- om ka k~~ pr

For,
\ Jrh,'tde hold!>-

" " " ,.,
~ Si ~.
~ ~ ~.

" ~

$ E $ e $ E.. .. ..

5 års fo~g ga .. den Q,5 hkg kerne mindre end \Valter
""århvede, men havde dog bedre resultat end denne I

1978 og 1982.
Sappo\'årh .. ede er middelt1dJig med middellangt !>trå
og god \l r, styrke. Kernerne er ret!")m med middelhoj
rumvægt og middelhojt protein indhold. Sorten angn
be::. en del af meldug. Sapp<wårhvede har gode bage
egenskaber.

Walter 100
Cornettevårhvedc kommer fra WClbull, og ...ortcn har I

Forsogsar 1978-82 gennemsIlIt af 2 :\rs fOf\og gl ...ct 2.2 hkg kerne mere

Wllham . 0.7 1.2 4 90 48.2 1.7 104 end m;\I~Orlen.

Sappo 0.7 0.9 4 91 41L! 0.5 99 Cornellc..årh .. ede er retudhg med middellangt 'trå og
rel god stdst) rke. Kernerne er ret store med ret hOj

Fonogsår 1981·81 rum\ægt nen er bageegnet.

Cornette 0.7 2.5 86 92 52.4 2,2 104
Vltu.... 0,7 2.7 86 95 52.4 2.1 104

Omtale af de enkelte vArhvedesorter
Waltcrhvedc fra Weibull har deltaget l forsøg i S r, og
den "ar I /9f12 m.~Jesort l forsogssenen. I 1981 .. ar
Walterhvcde de o.. nge \Ortcr O\-crlegen. medens den
I\..\..e I 1982 klarede ... ig o .. crbeHsende godt.
Walterh\ ede er mlddeltldllg med kort strå og god
... tr styrke. Kernerne er rel ... tore med l1uddelhoj rum·
.. ægt og middelhoJt proteinindhold Sorten har gode
bagl:Cgcnskaber og angnbes kun lidI af meldug.

William hvede kommer hgeledc\ fra Welbull. og !;ionen
har I genncm'lnit af 5 år... fnr ...og gl\el 1.7 hkg kerne
mcre end Wallcrhvcde. hvilkcllsær ...kyldc~ cl særdele'
godl re.... ultat I 1978 og 1982
Wilhamvårh\ede er IlllddelllUllg 1l1ed llllddellangt ... trå
og ret god ... trå.styrke Kernerne er ret ..tore med
llllddelhoJ rum .. ægl og mlddellmJt protclIlIl1dhold
Sonen har hghOm Walterh\Ne god modstandfod)'gtlg
hed mod meldug. og den har gode bageegen...kabcr

SappovArhvede er ..om dc to foreg ende fra WelbulJ. og
den er den æld-ile hlandt de afpro\ede. I gennem!;inll af

rabel 14 Landiforw'g med vinlerbygsorter 1982

\'itus\'årh\'cde er en ny sort fru Landbruget'! Komfor
ædlll1g. Sortcn har i gennemsnit af2 års forsøg givct 2, I
hkg kerne mere end Waltcr\århvede
Vilusvårhvede er nuddeltldlig. og den har langt strå
med ret god ... tråst) rke. Kernerne er middelstOre med
mIddelhøj rumv;:e:gt. og sorten har nogenlunde mod
standdygtIghed mod meldug. Bageegenskaberne er no
genlunde

Valg af vArhvedesort
Walter· og WilliamdJrhvede kan anbefaler I dyrJ..nUl
gen pi'J grund ajriljreds.wtllf!nde ydeevne og gode dyrk
IIlngsegt'tlrJ..aber.

Vinlerbygsorler
D) rknlllgen af vlllterbH; bic... I 1982 tredoblel fm året
for III ca. 20.(XX) ha. Son'k'fpro"lllngen omfattede I

19 2 () '\Orter. h ...oraf de fire blev ..ammenhgnet 1 31
f01"\og. meden ... IO \Oner, som endnu Ikke er optaget p:\
sortsJistc:n, deltog I et Ilundre antal.
Re... u1taterne af forsøgene ses I tabel 24.

UdbYIIe og nl~rudbYI.e, hkg kun~ pr ha Hd~ IlIndel

Udb)'u
Vlnterb)'R

Vest)) 1-
hk, HolI,

SJld· LoU.· Dom· ØsI· Nord· kem~ Idlgd. vql, Kar r. pc'
tand Fyn Fal!>1 holm <kmo nlland land )ylland J)lIand pr ha om pund "- meldug

S.'" 01·8 og 01-9 (15)
Anlal ror>jog It , ,

" " JO 22 " 18

Ign 68.6 69.8 75,9 68.0 68.0 65.5 67,4 76 117 2.9 3
Gerhel 4.8 2.5 1.2 4.8 4 1.8 4.1 83 110 4.7 4
Mammul 6.3 4.0 1.7 5.8 5,8 2.8 5.1 88 109 5.0 3
Hasso 2.4 0.9 4,6 2.3 2,3 1.9 2.2 91 106 5,6 2
Freya (7.0) (2.9) 7,7 (12,6) (5.8) (2,5) (4.8) (93) (106) (4,2) (2)
LP 1320.5. (2.7)( 0.6) - (11.0) (3.3) (5.8) (3.8) (90) (IO I) (5.2) (0,4)
LSD 1.9 3.4 1.0 1.9

( I mllldr~ anlal fm",'g
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Den 2-radede Igribyg har været måleson. og de afprø
vede sorter er alle Ocr·radede. 24 forsøg blev gennem
ført på øerne og 7 i Østjylland, medens der ikke blev
gennemfør! sortsforsøg i det øvrige Jylland, hvor vin
terbygdyrkningen ikke er særlig udbredt. De opnåede
udbytter var særdeles høje og væsentligt højere end de
udbytter, som blev mAlt i sortsforsøgene i byg. Kerne
kvaliteten har været tilfredsstillende, men der blev dog
noteret højere rumvægt i den 2·radede son end i de
øvrige.
I label 2S ses resultater fra sortslisten.

Tabel 25. Egenskaber hos vinterbygsorterne.
tfølge ilOrt~h~rt 1981 Uod~rbejdtl af Sl.tcn~ PIanIC3~bf()""'B

19ribyg har korlere og Sllvere strå end de andre sorter,
som er afprøvc!. Sorten er 2-radet, og kemerne er store
med høj rumvægt. Sorten har god frostresistens og god
resistens mod meldug fra Weihenslephan.

Gcrbelvinlerbyg fra Flonmond Desprez., Frankrig gav
i gennemsnit af 4 års forsøg 1.6 hkg kerne mere end
målcsortcn Igribyg, og især i 1980 og 1982 var GerbeI
byg bedre.
Gerbelbyg er b-radet. Den har middellangl strå og ret
god Mråstyrke. Kernerne er middelstore med ret lav
rumvægt. Frostrcsislensen er god. og Gerbclbyg har
ligesom Igribyg mcldugresislcns fra Wcihenslephan.

YærdiULI for'

Vinterbyg frost-
modstandsdygtighed mod

kerne·
resi· nedknækning skold- byg-

st0r-
stens rdse

af aks] af strA
plot ""t

Igri
Gerbel .
Mammut
Hasso

5
5
5
J

J\O
6\0

J'"
J\O

9 7
8 J\O
8 J\O
8\-2 7 lh

8 9
Jl" J
J\O 6
Jt" J

Mammutvinterb}'g kommer fra W. "on Borries·Ec
kendorf, Vesttyskland. og sorten har i gcnnemsnit af 3
års forsøg givet I,S hkg kerne mere end Igribyg, idet
den i 1982 var bedst placeret.
Mammutbyg, der er 6-radel, har langt 51r11 med ret god
slråstyrkc. Kernerne er små med rel lav rumvægt.
Sorten har meldugresislens fra Spontaneum og Wei
henstephan, og frostresistensen er på linje med Igris og
Gerbels.

o = lOgen frost resistens. lOgen resistens mod nedknækmng af
aks og strA. mod skoldpiclog bygruslog hlle ~ernc<;tør

rebe.
IO = god frostrCSlSlc:ns. god rtl;'~tens mod ned~na:kmng c~-;.~~

og strå, mod '1koldplet og bygrust og stor kcrneswrrd'>e.

I tabellerne 26 og 27 er resultaterne af flere års for~0g

vist.

Tabel 26. 4 drs forsog med vi,tterbygsoner.

Vinterbyg l 1C)79 I 1980 I 1981 1982

Valg af vinlerbygsort
Den J-radede Igrivinrerbyg er Irøjtydende. Den Irar pd
det hahtetsmæssige omrlJde flere fortrin frem for de
øvrige vinrerbygsoner og pØ det grundlag, som indtil
videre foreligger. kan den anbefales i dyrkningen. Men
de 6-radede soner, .~om er i handelen. har giver et lidt
højere udbytie. og de har haft en acceptabel kemekvali
tel.

Tabel 27. Oversigt ol'er sorts[orsog i Ilinrerbyg 1979-82

Kar for SlrAlgd. ~db, oS merudb.
lejesæd cm kS kerne pr hil

For·
VlnterbYi

or<:
holds·

~ • lal
~ ~

• • ".• > • > >e e ~ e
~ o. ~ o. o.

19ri

Forsøgsdr /979·82

Gerbel . 2.2 3,8
Mammul 2,2 3,0

Vinterhvedesorter
Vmterhvededyrkningen har værel i kraftig sligning i
de senere år. og i 1982 blev der dyrkel hvede i ca.
I7S.OCX> ha eller i ca. IO pet. af kornarealet. 18 sorter er
afprøvet i 4 forsng!1.serier i 138 forsøg. Af disse blev 32
forsøg gennemført SOIll dobbcltforsøg uden og med
svampebekæmpelse, og der har desuden været afprø
vct en sortsblanding af vinterhvede.
Rt:sultuternc af forsøgcne St.~ i label 28.
Udbyttet af hvede var væsentligt højere i 1982 end I

1981. Krakahvede var målesorl for førsle gang, men
den har dehage[ i forsøg siden 1979 og er derfor prøvet
sammen med flere andre sortcr i nogle år. Orcano
hvede er trukket tilbage fra sorlslisten og vil derfor
ikke blive nærmt:re omtalt.

10J
102

100

100
106
108
103

1,6
1.5

100
99
98

60,3
60.9

100
IOJ
102

Jl 78
J2 83

100
99

103
93

Igri
Gerbel ..
MammUI
Hasso

Omtale af de enkelte vinterbygsarter
19rivintcrbyg fra 1. Ackermann. Vesttyskland har hid·
til været hovedsorten i dansk vinterbygdyrkning. "iden
denne blev frigivet i 1979.

Vinterhvedesorternes dyrkningsegenskaber
I tabel 29 er værdilaIlene vist for forskellige bedøm
melser, som er foretagel i forbindelse med dcn officielle
afprovning. Del er især egenskaberne frost resistens og
egnethed til bagning. som har illtcres~e, n/h det gælder
\-lIlterhvedesorlcr.
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Tobe/18. Lands/orsøg med vinlerhvedesoner 1982

Udbytie Ol mcrudbyue. hkg kerne pr ha Hele Iandcl

Hndt Udbyu

~.....yJ. Non!·
hk, Holl.

SpeJ· loll.· Oom· ø... k""" ~l"'od· ""I'. KM. f pel.
J.... Fyn F.1st holm Øerne Jylland land Jylland Jylland pr. ha om ""... ~,...,., mcldu8

Sene 0/·/ og 0/·5 (26 og JO)
Ania! for<.øg IO , IO 28 " K ,. ,.

" 28 18 "Kraka. 77,4 85,1 94,4 75,4 84,6 73,3 63,S 72,1 71,1 78,1 94 127 3,3 I
SoJid ...... 8.0 9.5 10,0 8,5 9,0 6,9 6,0 9,3 7,5 8,3 98 J28 1,7 3
Vuka ...... 0,6 0,5 J,8 0,9 0,6 0.8 1,6 1,0 0.4 0,1 93 J27 3,3 4
Dlsponen! 2.8 O.J 0,0 1,7 0.9 0.5 2,9 3,8 J.O 0,0 8J 129 0,7 J2
Orcano ... 3,2 6.3 4,0 3,9 4.1 3.1 0.7 4.6 2,9 3,5 88 127 1,1 5
B1andmg- 0.4 3,0 0.9 3.4 1,1 0,5 J,S 0,8 0,3 0.7 92 127 1,6 4
LSD .. 3,4 5,3 ],J /,7 2.0 2.8 /,7 I,]

Sme 0/·2 og 0/·6 (]l og 32)
Anlal fnr..ug , 6 IO , n , , , 18 " " " " 11

Kraka. 78,7 78,0 92,6 80,3 83,8 78,3 58,1 75,3 73,0 79,5 94 129 3,9 2
Solid 8,3 8,8 10,1 6,5 8,9 10,6 3,0 6.4 7,8 8,5 97 129 J,7 5
Hildur 7,2 5,6 7,8 2.3 6,7 8,7 0.6 8,J 6,8 6,8 102 132 1,6 3
Anja .. J,3 0,8 0.9 2,3 0,8 1.4 3,4 2,0 0,6 0,7 96 129 2,0 2
Helge 1,8 3,J 5.0 6.0 2.7 4,7 4,0 5,9 3,1 2,9 100 I3J 2,8 2
B1andmg- .. 1,1 0,4 1,7 J,J 0.3 2.R J,8 0,2 J,I 0.6 92 129 1.4 5
LSD .. 2,4 4.5 /.9 /.5 4.0 3.2 3.0 /.5

Serte 0/·3 (l8)
Ania! fOl'50g 8 , I "

, I 6 " Il 18 • ,
Kraka. 81,0 83,8 89,6 75,3 83,4 74,7 76,2 78,2 75,6 81,4 93 J28 4,8 O,J
Holger 5,8 6,0 3,9 5,6 5.4 2,7 10,1 9,2 5.0 5,3 96 132 J, l 0.3
Arminda. 0,\ 2,0 5,4 4,2 2,0 1,0 4,8 5,9 2,5 2,1 75 125 J,6 2
Salut 12,9 10,8 8.4 5,9 10,9 11,2 J9,7 17,1 IJ,6 11,6 104 130 3,7 0,1
Bongo .. . 2,1 0,8 4,9 7.6 0,8 4.4 7,7 J2,4 0.5 0,7 89 128 2,0 5
Jlrigand 2,J 2,2 3,0 0,1 1,0 3,8 7,0 \1.5 0,6 0,9 66 J23 J,I 0,2
LSD ... 4,] J.8 2.9 4.5 2,4

Serie 0/·4 (l9)
Anlal for~g , I , I IO ,

" " IO , ,
Kraka 83,3 88,4 99,2 93,S 89,6 75,3 84,8 95 127 3,2 0,6
MMG 67 O,J 2,6 3,J 3,5 1,1 J.4 1.2 76 J22 0.6 0.3
Callf 2,2 1.5 5,7 1,7 3,J 2,2 J.4 88 J29 1.6 0.7
WW 26023. 7,7 10.1 8,1 7,9 8,J 6,9 7.7 94 J29 0,6 O,J
Sv 76559 . 7, l) 9.2 11.8 9.1 9, J) ( 5,4) 8,4) (J02) (13 J) (J ,J) (0,2)
Falke 0,9 2,1 2,3 0,5 0.8 1,0 0,6 89 127 0,6 0,3
LSD " .. 4,0 1.5 3,7 V
• Sort\hJandmg af Kraka. Vuka. Disponent og On:ano ( ) mmdrc: anlal forwg

Sorlemes lidltgh{'d er Ikke beskrevt:l i tabellen, men det de 0\'nge i bagemæsslg hen~nde. VærditaJlene for
kan IllfoJes, al Anmndah\ede er lidi Ildhgere end de resistens mod brunruslog brunp/el ydenil til h0Jre I

nvnge, meden~ sorterne Ilelge og Salut er sildigere. tabellen \1SCr nogen forskel I sorternes egenskaber på
FroslresislenSRn er v,esentlig bedre I de 'iVenske sorter delte område.
end I ')Orterne, som kommer fra England og det sydlige

Svampebekæmpe/se i vinlerhvedesorlerudland. Heller Ikke de to dan ...ke sorter. Anja- og
Krakahvedc, hllr s3 god mod~tandsevne mod frost som Som i de foreg5ende år bicven del af hvedefonoøgene
~venske sorter. Prolemindho/del er na."Sten ens I alle gennemført som dobbelt forsøg med den ene halvdel
...orter. Det samTlle er tilfældet med mdudbyuel ved ubehandlet. medens der i den anden blev gennemført
fonmtllng, men værdlt311et for hrødvo/umen afslører, en svampebekæmpclse. Resultatct af dobbeltforsøgenc
al Bongo og især nngand ikke kommer på højde med i 1982 er vist i label 30.
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Tabel 29. Egenskaber hos vinterhvedesonerne
Ifelre '>OIUIlSlt 1982 udafbc:lck1 af Swmi PI.nlt.l'l"'or,0J

VlltJdltal~

Ih. reo;'Slm1 mod
r...· ....=. ~I· "'od

rrsl'ltn1 ,""hold lklb)lIt '·Oli,lmtn brun· l ,"",n-
rusl pkt

Kraka 5\-2 6\-2 8 7 S S
Solid 7 7 8 7 6 5
Helge .. 7\-2 6\-2 8 7 S'h S
Salut .. . 7\-2 6\-2 8 7 6 4\-2
Anja 6 6\-2 8 7 5\-2 S
Vuka ..... . 5 7 8 7 6 S
Brigand . 3\;\ 6\-2 7\;\ S 5'h 4
Bongo ... .. 6 6\;\ 7\;\ 6\;\ 5\;\ S
Arminda .. . 4 7 7 7 7 S
Holger 7 7 8 7 5\;\ 5
Hildur ... . 7 7 8 7\;\ 6\;\ S

0- mgen rrostreslstens. lille prolcmmdhold. mcludbync og
bmdvolumen. ingcn reslstcns mOd brunrllst og brunplel.

10= god rroSlroi~tcns. stort protcmlndhold. meludbyIIe og
brødYolumcn. god resl~lens mod brunruslog brunpleL

Tabel Ja Svampebekæmpelse i '1lnlerhvedesorter.

~ melduB Udbytte. bkg. Mer·
pr "" udbytte

Hv.... uden m<d uden m<d
for

yampe--
\·ampe- \'ampe- vampe· vampe- bo·.... bo· bo· ....

""ml"ka:mp kæmp- ka:mp- kæmp- <I..,I.. ,I.. <I", clse

rede for angreb af andre svampesygdomme. Dispo
nenth\'ede \ar krarttgere angrebet end ajle øvrige. men
bekæmpelsen af meldug bevirkede en reduktion i an·
grebets styrke i samtlige sorter. Yderst til højre t
tabellen ses det merudbytte. som blev opnåel for svam
pebekæmpelsen. Virkningen var ret forskellig fra son
til sort og størst i sorterne Vukahvede, Disponent.
hvede og Anjahvede, medens der i Solidhvede var den
mindste virkning. Generelt blev der i 1982 opnået
lavere merudbytte for sprøjtningen end i 1981. Svampe
bekæmpelsen har kostet ca. 3.6 hkg kerne pr. ha. og
den er således blevet betalt l de fleste soner.

SIden 1977 er der gennemføn dobbeltfoTSIIg i hvedesor·
ler uden og med sWlmpebekæmpe/se. De an~'f!ndte mid
ler har værel forskellige fra dr Iii dr og en direkle
sammenligning er der/or ikke mulig. Det har dog hW!rl
15r kunnet belole sig al bekæmpe meldug pd stængler og
blade og svampesygdomme i aksel. ndr der erforekom
mel angreb. Del har ogsd afte været en fordel al
bekæmpe moderOle og svage angreb. og der har hven år
været nogen forskel fra SOrt til sort. alt efter sOrlernes
forskellige modtagelighed for angreb af forskellige
svampesygdomme.

Oversigt over flere irs sortsforsøg I hvede
I labellerne 31 og 32 er resultater af flere Ars landsfor·
søg med vlOlertl\edesoner vist.

Tabel 31. 4 6rs forsøg med Vlnluhvedesorter.

Serie 01·5-8] ()().)l)
Anløl rorsag 12

Kraka. . . . . 2
Solid... 4
Vuka .. . 6
Disponent. _. 18
Orcano ... .. .. 9
Blanding- . . . . . 8

Gns. 6 soner .. 8
LSD ........

Forholdstal ror kerneudbytlt:
Hvede

Il ,. ,. ,. 1979 1982

O 73,0 77,6 4,6
Hele landel

O 65,8 69,\ 3,3
Kraka 100 100 100 100

O 69,S 78,2 8,7
Solid .. 91 82 86 89

0,1 72,3 78.5 6.2 Helge 98 90 96
O 69,7 74.0 4,3
O 72,4 77,8 5,4 Salut 86 86

Anja 101 101
O 70,S 75,9 5.4 Vuka, .. . ......... 102 100

],5 1,9 1.9 Brigand ........ , . . 90 99

• Sortsblandlng ar Kraka, Vuka. DIsponent og Orcano

Behandlingen mod svampesygdomme bestod i sprøjt·
ning med Tilt 2 gange, henholdsvis i vækststadium 7-8
og i stadium 10.1.
Til venstre i tabellen er angrebsprocenterne for meldug
anført, og der er ikke ved forsøgenes indberetning gjon

Serie 01·6-8] (3]·)))
AnIa] rOl'S0g IO

Kraka 3
Solid....... 8
Hildur. . . . . . . . 5
Anja. , . . . . . . . 3
Helge....... 3
Blanding- . . . 7

Gns. 6 soner 5
LSD .

40

IO ,. ,. ,.
0,1 75,9 81,8 5,9

I 70,7 72,4 1,7
0,1 70,2 74,9 4,7
0,1 76,1 82,8 6,7
0,1 74,1 79,2 5,1

I 77,2 82,3 5,1

0,4 74,0 78,9 4.9
2.1 2.1 U

Jylland
Kraka 100 100 100 100
Solid 90 84 89
Helge 95 90 96
Salut 82
Anja .. . . . ... .. . . . . . 100 101
Vuka ... .. _ ..... 101 100
Brigand ............... 88 99

Øerne
Kraka . . .... . . . . 100 100 100 100
Solid 91 81 87 89
Helge ... , ...... 100 90 97
Salut 87 87
Anja ........... 101 101
Vuka .... , .. , .... 102 99
Brigand ... ........ 92 99



Anjah,'cde fra Pajbjerg har i gennemsJllt af to åf'\
fn .....og gIvet 0.6 hkg kerne mere end Krakahvede. 'lom
den Ilgner en del.
Alljahvede er middel Ild hg m<.,'d mlddellangl ..trå og ret
god .,tråstyrke. Den har mIddelstore kerner med mId
delhøj rumvægt og protclnllldhold. Vinterfa.stheden er
nogenlunde. og bagcc\uen rel tilfredsstillende.

Vukahvede fra I'nanlenzucht. Vesll)<,kland har I sam
menltgnlllgen med K rakahvede givet 0,4 hkg kerne
mere I gennemsnit af to års forsøg. Sorten har l

gennemsnit af tidligere år~ forsøg hævdet "Ig tilfreds
stlllende.
Vukahvede er middcltidlig med middellangt strå og
god strhtyrke. Kernerne er rel store med rct god
rumvægt og middelhcjt proteillludhoJd. Sorten har
nogenlunde \Interfasthed og tilfredsstillende bagee·
genskaber.

Kar. for Strilgd ~db.o8merudb.
lrJffiCd om lkg kerne pr. h

For·
H ..... hol<h·

~ ~
c ..,
~

il .. .
~ • ~e ~ ~

" " ~ " ~

'" .. '" .. '" ..
Kraka 100

Forsugsar 1979-82

Soild 2,(l 1.7 90 9J 65.0 8,4 7

FOn'ogrtJr 1979 og IU-82

Helge 3.2 2.6 94 97 68..1 3.5 95

Forsøg~/ir 1980 og 82

Salut 3.7 2.9 86 98 68.6 0.6 86

FQrsøgs4r /98/-81

Anja J.6 2,0 94 95 71.8 0,6 101
Vuka J.J JA 94 9) 71.0 0,4 101
Bngand . 4.1 l.l 9) 68 72.7 J.6 95

Tubell2 Oversigt over sorts/ursøg i vInterhvede 1979 82 Salut hvede er ret ~ildlg og S1råel er ret langt med ret
god SI råstyrke. Kernerne er middelstore med middel
høj rumvægt og middelhøjt proteinindhold. Sorten er
meget vinterfast. og bageegenskaberne er gode.

Omtale af de enkelte hvedesorter
Sonernc. der er optaget I tabel 32. har været afprøvet I
mindst IO forsog I hele londet i hl'erl afforsøgs/Hene.
Sorterne I denne tabel omtall:' nærmere I det folgendc.
To sorter er sammenlignet med Krakall\ede I 4 år. og
fire -.orter i 2 år I ah.

Krakahyede fra den danske foncdlingsvlrksomhed
Pajbjerg var målcsort I 1982. og sorten har i gennem
snit af de 4 år. den har deltaget I afpruvnmgen. gl\et
hOjc udbytter.
Krakah ... ede har nllddellangt str med ret god 'itrå
styrke. Kernerne er middelstore med middelhøj rum
vægt og mlddelhojt protcll1l11dhold. Sorten har nogen
lunde vlllterfll~lhed og acceptable bageegenskaber.

SoJidhvcde fra S\'alofvar målcson fra 1975 ti1198J. og
den har deltagct I danske for~g SIden 1971. I gennem·
snit af 4 års forsøg har Sohdhyede gl\et 8.4 hkg kerne
mmdre end mllle<.orten Kraka.
Sohdhvede har mIddellangt -.lrl1 med god 'ttn'l'llyrke.
Kernerne er store med h"J rumvægt og 11lIddelhøJt
protein indhold. SortelI er vlIlterfast og har ~ærdeles

gode bageegenskaber.

HelgehYede fra \\bbull er sammenlignet med Kraka l
1979. 191H og 1982 og har I gennemsnll af disse tre år
gl\et 3.5 hkg kerne nundre end m.lcsorten.
Helgehvooe er ret sildig. og den har ret langt ,,(rå med
ret god .. lråstyrke. Kernerne cr små med h"J rumvægt
og middelhøjt protemindhold Sorten har ..ærdcle.. god
frostreslSlen~og gode bageegel\!ikuber.

Rrigandhvcdc fra Plant Breedlllg Institute. England
g"v i genllern~nil af to års forsøg 3.6 hkg kerne mindre
end Krakahvcde.
Bngandhvede er rniddeltldJig og har meget kort stn'l
m(:'<1 særdeles god stråstyrke. Kernerne er mIddelstore
med lav rumvægt. og sonen haren meget nnge frost re
sIstens og dårhge bageegenskaber.

Andre af de sorter. !Jorn blcv afprøVe! I 1982. cr på
~orl~listcn. Det gælder således lIolgcrh ycde fra We,
bull og Hildurhvede fra Svaløf, der begge har god
frostresio;tens og fortrinlige bagccgenskaber. men som
IHe n r Krakah\eden~ udbytte. Armindahvede fra
I lolland. som Ikke har gcxl froslroistens og knapt helt
tllfredsstlllt.'nde bageegenskaber og Bongohvcde fra
Tyo;kland. der har nogenlundc frostreslsten!i. men Ikke
tllfreds~tillcnde egenskaber til bagmng. 1)isponenc
hvede. der er en af hovedsorterne i TY!lkland, har
udbyttemæsslgt klaret sig på Imjc med Krakahvede.
mcn den er Ikke bagccgnet.

Valg af vinterhvedesort
J ~alg('1 u/ JlI'edesorter retter interessen sig med rette
imod sorlerne Kraka-. Anja- og Vukah~'ede, som i
forsøgsperioden har givet filfredsstillende udbytter.
DISSe soner har rimeligt gode bogeegenskuber. sel.. om
de ikke helt pd delfe område er p6 højde med Solid
h~'ede og andre n'ensJ.e hvedesoner. For de. som sætter
god ~interfasfhed og gode egenskaber fil bage/ormM
særlig h"jt. mb valget sfd mellem de svenske soner
lIelge-, lIolger-. Hildur- eller Sululh~ede,

Saluchvede. der kommer fra S\aløf, har i genncmsnll
af forsøg I årene 1980 og 1982 gl\et 9,6 hkg kerne
mindre end Krakah"'ede

Blanding af hvedesorter
Ocr blc\ I 1981 gennemfort forsøg med sammenlignmg
af hvede<iorter "l1et I renbestand og I en sort"ibJandmg.
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Denne opgave blev gentaget I 1982 med andre sorter. I
alt blev der gennemført 54 forsøg, hvoraf resultaterne
ses I tabel 33.

Tabel JJ Vinterhvedesorter i blanding (26, 3~3/)

K>, SI"- HolI Udb. 1'0<-
H_ f", Iaenad< % -hkl hokb-- an mdd.. pund kerne ,al

Serie Ol-log 01-5
Anl.1 forsct& 18 " 24 28 54 54

Kraka ..... 3,3 94 I 128 78,1 101
Vuka .... 3,3 93 4 127 77,9 101
Disponent .. 0,7 81 12 129 78,1 101
Orcano .... 1,1 88 5 127 74,6 97

Gns....... 2,1 89 6 128 77,2 100
Blanding ... 1,6 92 4 127 77,4 100

Merudb. for blandmg 0,2

Sorterne Kraka-, Vuka-, Disponent- og Orcanohvede.
der har ret forskellige dyrknings- og kvahtetsegenska
ber, blev sået enkeltvis og i blanding. Kraka og Vuka
havde dårligere stråslyrke end Disponent. Orcano
havde det korteste strA. Disponent blev merc angrebet
af meldug end de øvrige sorter, og rumvægten var
nogenlunde ens for alle fire. Det højeste udbytte, 78, I
hkg kerne pr. ha blev opnået I Kraka og Disponent og
laveste udbytte blev mAlt i Orcanohvede. Sorternes
gennemsnitsudbytte var 77.2 hkg kerne og udbyttct af
sortsblandingen var i gennemsnit 77.4 hkg eller kun
0,2 hkg kerne merc. I forsøgene 1981 blev der opnået
2,0 hkg kerne mere for blandingen end i gennemsnit af
enkeltsorterne.

Analyse af hvedesorternes kvalitet
Der blev udtaget prøver fra fire forsøg til kvalitetsana
lysering, nemlig fra Lolland-Falster, Sjælland, Fyn og
Østjylland. I tabel 34 ses gennemsnitsresuhatet, og det
skal tilføJes, at ikke alle cnkeltproverne havde tilfreds
stillende kvalitet.

Tube134. Kvaliletsanalyser i h-ædesorter og sortsblun-
ding i hm/e (26)

Tusind· _mm-H_
Pct_ korns- Rum'iZlt tatlOflS-"""... _,I I pr. J verdi, ml

Anlal fOl"'iØ& • 4 4 4

Solid _. 11.2 52 766 46

Kraka ..... 10,6 45 771 43
Vuka ...... 10,6 48 778 50
Disponent .. 10,6 43 780 35
Orcano .... 10,0 44 769 22
Gns. 4 sorter 10,5 45 775 38
B1andmg- .. 10,0 45 768 ]J

42

Mel- Vand~ .""'- 8rødvol .
udbylIe I.gelse - cmI pr.

1'" 1'" mm 1001 mel

AnI.1 forsøg • 4 • 4

Solid 66 58,8 72 489

Kraka ..... 68 58,9 79 467
Vuka ...... 69 61,4 78 467
Disponent .. 68 60,8 69 482
Orcano 60 58,3 (61) (402)

Gns. 4 sorter 66 59,9 (72) (455)
Blanding- .. 63 58,9 (59) (418)

• SonsbhuKhng af Krab. Vuka. OIsponc:nl. Oruno.
() mindre an. al fol'5Og

Resultaterne afslører forskelle fra sort lil sort, men på
grundlag af disse Il resultater bør der ikke drages sikre
konklusioner. ProteInindholdet var lav( i prøverne fra
forsøgene pA Lolland·Fals(er og Østjylland. Scdimen
tatlonSværdlen var lav I Orcano. der også gav brød
med lavt volumen. Solidhvede gav det bedste resultat.
Resultaterne af sortsblandingen var ikke særligt for
skellige fra de soner. som indgik i blandingen.

På møllerierne er det et væsentligt mål at fremstille
ensartede produkter. I fabrikationen må hvedepanier
eller rettere melpaniero/te blandesforat tilgodese delle
mål. Sådanne blandinger kan kun foretages med til
fredsstillende resullUl. ndr kvaliteten af blandingens
enkelte komponenter kan defineres. og når de er ensar·
tede. Derfor foretrækkes rene sorter som grundlag i
melproduktionen.

Rugsorter
I 1982 blev der gennemført IO forsøg, hvori 5 sorter
blev sammenlignet, og endvidere indgik el forsøgsled
med en blanding af de 5 sorter. Hovedresultatet af
forsøgene so i tabel 35.

Tabel 35. Londs/orsøg med rugsoner (34)

R.. h.kg kerne r.r. h.a
Spdland 8omho m Øerne

Anlal forsøg I ,
a. Petkus Il 66,8 55,7 61,3
b Halo 1,5 4.9 1,7
c. Danko 6,6 5,1 "0,8
d. Merkator . . 1.5 7.3 2,9
e. DomInator -2.7 7,0 2.2
f. Blanding a-c 0,2 5,6 2,9

hkl kerne pr. M
001- Ve>I- Nord-

jylland jylland jylland Jylland

Anlul forsøg J l J •
a. Pctkus II 51,2 60,7 48,1 52,4
b. lIalo 4.9 1.0 3,4 3,4
c. Danko 2,7 6,3 0,5 2,8
d. Merkator 3,1 1,6 0,1 1,6
e. Dommator 3.2 1,5 2,6 2.5
f. Blandmg a-e 5,2 2,9 3,1 3,8
LSD



Hde landet Kornarter
Siri· K., 11011.

bengd (", .. "ægt. hk. J Iq82 blcv der gennemfort 6 forsog med 'oammenhg·
an kJeYed mddug ...od km>< nlng af kornarterne vlnlerhvede. \ 1Illerb)g og 'mIer·

Antal fO"""lt '" , 6 IO rug, Resultaterne ~f for-;ogcne ses I label 36

a Peiku... II liR 3.7 0,4 122 54.2
b. 11~lo 116 4.4 2 121 57.2 rabel36. LondsforsDg ItI('d Åornarler (3j).

c. Danko 121 0.7 2 122 56,3 Siri· K.rak· HolI
d Merkator 11.1 4.9 0.9 120 56.1 Komarter benack• ltf for ""I' hl.

e. DOmlllJlOr 114 4.7 2 121 56,7
an - ...od kern•

Gn .. 5 sorter 56.1 Antal forwg 6 4 l 6

f. I3bndlllg a-c. 57,8 Vllllcrhvede 86 2.5 124 64.6

Merudb) tic for blandll1g J.7 Vlllterbyg 63 2.3 116 63.2
Vinlerrug 118 6,3 124 64.0
LSD

l 14 21

76.7 62.1 57.9 46.2
79.0 60.0 57.5 47,4
77.9 61.2 60.4 53.8

Gennem 10 år har der på Fyn værel gennemføri
arhformg I vårsædarternt'. b) g. havre og \ årh ... edc
R"'.....ultalcrne af 5 fONOg i 1982 er vi~( I label 37
...ammen med gennemsnll"resuhalcrne af IO rs for\Og
Dc provede sorter har ikke værel de samme fra år 111 r

lrenoden .

Der bic\' I gennem<;nll af forsegene ho...lel næ.<;;len
\amme udbytie af de tre kornarter. I nederste hal\'del
af labellen ses genncm<;111Io:;rc"ultalcrne af for~ogenc I

årene 1'178·1982. hvor der I alt er gennem fon 14 for",'g
~ lerjord og 21 på sandjord,. Udbyllel har \æreI13\ere
på ...andjord end på lerjord. rm:n på bcggejordtyper har
vlnlerrug givet højcre udbylIe end de IO andre kornar·
ter. På grundlag af del beskednc forsøgsmaleriale og de
meget ... Iore variationer fra for"øg\Med lil for'iøgsslcd
og fra år (il år er del ikke rimeligt al drage 'ilkrc
konklUSioner og al give anbefalinger om \alg af korn·
arl under fONkelligc dyrknillg~forhold.

hka kcrnc pr ha
1982 1978·82

Ler· Sand· Ler· Sand·
jord JOrd jord JOrd

Anlal fONlg

Vmlerh\ct1e
VlIllerbyg
Vmlerrug

~---'----------

Omtale af de enkelte rugsorter
PClkusrug 11 fra F. von Lochow·Pctku'i i Tyskland har
I mange år "'ærel ho... ed';Orl og målcson I for..ogenc
med rug"'Orlcr.
Petku~rug II er hOJlydende og dyrknmgsslkker. og
~orlCI1 har middellangt slrå med Illiddclgod strå... lyrke.

l-IaloruJ.: kommer fril ...amme forædler ..om PClku~rug

II og er ud\'algl I denne \art. Halorug gav l 1982 for
fONle gang højere udbytte elld Pelkusrug II.
Halorug har hdl kOrlere ">tr end I'etkusrug 11. men
knapt .Jl god stdslyrke.

Oankorug fra Polen har Ikke l de tidligere rs afpro\·
ning klarel sig o\erfor Petkusrug. men 1 1982 ga'" den
lidi højere udbYlIe.
Dankorug har ret langl SId. men en \'æ:sentlig bedre
... trcl<;l} rke end de evnge rug"orter.

PClkusrug II har i nere ~r \ærel hoved~rt i rugdyrk·
nmgen. og den har i mangc tir 'æret målesorl. 1
lIdItgere, r har Pelku\rug II gennemgående gi\el hu·
Jcrc udbytte end de sorter. den blev provet Imod. men I
1982 ga\ alle de 4 sorter el hOJere udb)l!e end Pctkus·
rug Bed"l placerede llalorug sig med et merudb) tie
pli J.O hkg kerne. Ilabellens nOOCf'le afdelmg ~. at
gennemsnltsudbytlel af de 5 ....)rler var 56.1 hkg kerne.
medens der for bJandmgen af de 5 Sorter I gennemsnit
blev opnået 1.7 hkg eller J pcl højere udbytte.

I 1982 deltog desuden to n)'e lyske SOrler Merkarorrug
og Oominalorrug. som endnu Ikke er på dansk ~r....li·
"Ic. Sorterne har lidt kOrlere ~Ir end I'elkusrug II.
men <;lrå"lyrken er knap .JI. god.

PeII..U\'rug II har i al/t! de ar, den har "ærel dyrkel her i
landef. givcl .~(j .\tabt/e og gode re.HI/taler. at den fOrlsa/
for/jcller udbredelse i dansk rugdyrkning. mell der ka"
~'ær(' J:rlilld fil al inleressere ~ig for nye sorler. som i
/9811../art'de ~ig liljredufil/ende.

Tabel 37. ArIsforsøg po Fyn

SIr!.· hkg kernc
Kor-rter bmgde. K.r. for ..

an ~l""d mt.ldug 1982 1913-82

Anlal fO""g J lOb

Byg. 74 2 3.2 48,3 48,8
Ilavre 108 O O 7,6 4,4

Vårhvcdc 98 O 0,3 3.9 9.0

I 1982 ga\' havren 7.6 hkg kerne mere og vårhvcdell 3,9
hkg kerne mindre pr ha end byg. men seh om havre I

de ..idsle fire år af perioden hvert år har glvel el slort
merudbyllc. kunne del lUe opveje haHcns dårlige
rL",uhater I de 6 for<;le r. J gcnnemsOIt af IO år har
ha\ ren ledes gn·et 4,4 hkg kerne mmdre end b)'g
V rhvede har h\'crt år lpenoden gi\'cI mindre end byg
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Oversigt over kornsorternes af- deres mærke eller nummer. som de blev afprovet
under. Inden de ble\ navngi' el. Endvidere er forædler-

stamning landet angivet og for de registrerede sorter deres regi-
I tabel 38 er oprindelsen vist for de soner. der deltog I strenngsnummer og -år. Endelig er yderst lil hojre
forsøgene i \982. Ved siden af ,,"orternes navne er nævnt givet oplysninger om sorternes afstamning.

Tabel 38. Kornsorlernes opril/de/se.

Son Forædler ArSlamning

Byg

Lora 0317 LFL, Danmark 1968 27 Proctor ~ Mmefva
Nordal 264 Carlsb.. Danmark 1971 114 Heine 4808 '" Dana
Mona 65505 S\'alof. vcrige 1971 115 Man - Monte Cnsto
Zita 101351 Pajbj .. Danmark 1973 177 Pf. 203 • Vada
Salka 102221 PaJbj., Danmark 1973 178 Elbo, Vada
Lam; 678060 LK. Danmark 1973 182 AnIa" Mincrva
Aramir 6501 CD. Holland 1974 191 Emir" Voila
Tyra 12917 Pajbj .. Danmark 1975 248 (Algena" ~ HertaH) .. (Rika 1<, Drost)
Duks 682600 LK, Danmark 1975 249 Carlsberg II lo> Lyallpur 2
Welam 6292 Weibul1, Sverige 1976 300 (M.Cristo ... Clara) • 5793' x 5853'
Nery 693922 LK, Danmark 1976 305 «Hertas. 191) • Ingrid) )( Minerva
Mirjam 693897 LK. Danmark 1976 306 «HertaS ~ 191) ... Ingrid) )( Minerva
Gula 1605 LFL. Danmark 1976 351 Impala )( Emir
Tron 705662 LK. Danmark 1977 362 Impala x Nigrate
Vega 1158 LFL, Danmark 1977 363 Kristina" Lofa
Alva 68241 Svalof, S\erige 1977 392 Vada • Sv. 2148
HalT}' 6403 We.bul1, S\cnge 1978 465 Arla MI . Tellus
Claudia TH. Tyskland 1978 471 Abed .. Vada
Triumph VED. Tyskland 1978 488 Diamant" 14029 64/6
Georgie 38-69 RPD, England 1978 489 Vada" Zeph)'r
Havila 7523 CS, Holland 1979 521 Bomi . Aramir
Torkel 6397 Weibull, Sverige 1979 537 (Clara M, ' 5853') , 5926
Europa 150 Hege, Tyskland 1979 541 Hassan 'lo: Cambrinus
Ida 6405 Weibull, Sverige 1980 567 Arla M I '" Tel1us
Mandolin 479-72 v.d.H .. Holland 1980 581 Lofa , 65144
Caja 52055 Pajbj., Danmark 1980 620 Pr. M-13 ' Pr. 62 6/6-4
Susan 51665 Pajbj .. Danmark 1980 622 Salka" Sultan
Jonna 51923 Pajbj., Danmark 1980 623 Salka . Lauda
Cerise 1074.75 RPD, England 1980 626 (ArmeIIe . Lud) Luke
Togo 12551 Carlsb., Danmark 1980 642 (Pallas' • )5) • Inis
Gunhild 52299 Pajbj., Danmark 1980 643 (AJgerian " Lone) M 63199
Birka 6482 Weibull, Sverige 1980 648 W 82-68 • \V /7-68
Albert 6542 Weibull, Sverige 1980 649 Ingrid MI " Tellusb

Odin 10504 Carlsb., Danmark 1981 677 Sv 66433 , All. 297
Pamina 6543 Weibull. Sverige 1981 683 Ingrid MI x Tellus6

Koru 394.73 RPD, England 1981 722 (ArmeIIe " Lud) 1< Luke
Jenny 73528 Svaløf, Sverige 1981 751 Hellas1 x (PalhL~' )( Rupee) x Kristina
Gorm 746534 LK, Danmark 1981 761 Kristina ~ SJ 678263
Jarl 746745 LK, Danmark 1981 762 Sj 678061 • Sj 678263
Keti 11734 Carlsb., Danmark 1982 810 Rupal < AII.297
Roland 6702 Weibull. Sverige 1982 812 Lud" Tellus M l D
Inga 5887 lFL. Danmark 1982 815 Valonga " (Goldfie1d ~ Maia)
Magnum 68-3-58 MMG, England 1982 817 Magnif 104 x Universe
Egmont . SDO, England 1982 826 (Maris Yak .. WWlOOll) ... Vada
Fingal NSDO, England 1982 827 (Maris Yak x WWlOOP) x Vada
Brita 6682 Weibull. Sverige 1982 837 Fong Tien Tellusb

Taarn 73533 SvaløC Sverige 1982 845 KrislIlla A Hellas\ A (PalIas~ x Rueee)
Gunnar 73394 Svaløf, Sverige 1982 849 Kristina'" (Mari6 > 57/510·44)" A 61718
Grit VES, Tyskland Emir, Union, Diamant og 5 nr. sorter
Lada VED. Tyskland Emir, Elgina, Diamant og 4 nr. soner
Carnival NSDO. England Trumpf)( Mari~ Bulbeck
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Sort FOf1ledler Arslamnlng

lone' Varunda
Lone . Varulldu

Uffo
Sune
BenedIcte
Candlce
Golf
RPB ~59.78

RPil 'lOO2 77
Pf 82853
Pf 82875
Abed 6().l3
Abed 7087
Abed 7533
Ca .1.1978
Ca 34739
Ca 36167
Ca .17582
Sj 761~30

Sj 762161
\vw 66SQ
Sv 76195
S, 76805

Havre

Selma
He<hlg
Alden
Ander"'\
Dula
Roar
SJ 752116
Sv 75493
Sv 75585
Sv 76518

Vårh\'ede

Sappo
\\lalter
WilJirllll
Vitus
Cornclte

Vinrcrbyg

Ign
Gerbel
Hasse
Mammut
Freya
LP 1.120.5

\'inlerh\'f~de

Solid
Bongo
Arminda
Hildur
Vuka
Orc3no
Brigand
Helge

757~12

757448
6909

81677
82277

IMI2
16918
17064
17020
69014

724190

11693
15444
15440

75.1M8
16599

2.2240

426

65646

1750

01()-73
370/~91

2.'153

LK. Danmark
LK. Danmark
WClhul!. S\<cnge
RPB. England
RPD. England
RPO. England
RPB. England
Pajbj .. Danmark
Pajbj .. Danmark
LFL. Danmar!..
LFL. Danmark
LFl. Danmark
Carlsb., Danmark
Carlsb.. Danmark
Carbb.. Danmark
Carlsb.. Danmark
LK. Danmark 
LK. Danmark
WClbull. \enge
Svalor. S"engc
$\ nlaL S\<crige

We,bull, Svenge
Welbull. $\crige
\Velbull. S\crige
WClhull. S"crigc
LW. Holland
LK. Danmark
LK. Danmark
$\'310f. Sverige
$, alof. S\ enge
Svalor. Svenge

WClbul1. S\cngc
Welbull. Svcrlge
WcibulJ. Sverige
LK. Danmark
WClbul1. S\erigt'

Ad. T~'i~land

FD. Frankrig
\'. LP, Tyskland
Y. DE. Tyskland
v. BE. Tyskland
\. LP, Ty\kland

S\'al<lf. Svcnge
TH. Tyskland
v.d.H.. Holland
S\'ulor. S\cngc
PO.O.. Tyskland
v.dH .. Holland
NSDO. England
\\'eJhuIL S\crigc

1970
1978
1980
1981
1982
1982

1971
1978
1979
19'1
1982

1980
1980
1982
1982

1973
1975
1977
1978
1978
1979
1979
1980

84
~67

650
71~

823
8~4

105
~13

499
767
838

652
670
809
818

185
289
368
~69

~74

5.18
550
646

Kril,tma . SJ 67826J
Kn"llna . SJ 678263
(lngnd~M~ An"gar:)· Tellu~' WW 6484:
(ArmeIIe . lud) . Lu~e

(A rmelle . Lud) Luke
Clarel . RPB 97-74
RPB 16.71 ' Nadia
(Algerian . Herlu ll )

(Algerlan I-Iena ll )

Abed 079 Rupal
Lou· Abcd 1657
Gula . MaIa . Dina
Laml" Aramir
VarUTIda . Aramir
Lauda'" Seru
Aranur ' Nordal
Vi~lr . SJ 678263
Lam•. SJ 693158
(WW 5925 WW 6(60) Zeph)r
Lora. Kri~ltnu. Mari og 3 nr. sorter
Lora' å6564 . (Man Multan)

Palo . Saxo
(Stål Ponla)' Weikus 1

Sofi Selma"
Condor K "1 '" Selma
Selma • WZ 62060
(SI11pO . U.S. 1624) , Astor
Selma' Ri\lo
Sang' Selma
Sj 684002 . Sv 67.117
Sol II . Condor Sv 68289

\vw 177-62 . WW 176-62
\VW 13-69 . \vw 41-69
\VW 1.1-69 - \VW 41-69
Klclber • (Transec 4 . Capa:)
Kolibn ' Pompe M

(ST 820 ST 1427) . In8T1d
(Ager" Jumbo) FDE 244/95
Dura . 12563
Vogcls. Gold· (Mad ru .. Wssh 382/49)
Vogelsanger Gold ~ PeJla
Vogels. Gold' (DuIlJa . Tocka)

Ounco . \Verla
Carslens VIII· Capelle
Carsten 854 " Ibis
Sv. 60504 . SUlfke
Merlin ' Torring II Carslens V III
H 3596 C 497-1
Mans Hunt~man . TL 365a134
I(ohne . (Slarke· 'orre)
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Son

Disponent
Holger
Anja
Kraka
Salut
Calif
Falke
MMG 67

WW 26023
Sv 76559

Rug

Petkus II
Halo
Danko
Merkator
Oominalor

Forædlere:
Ar'
Carlsb.
CD
FD
Hcge
IG
LFL
LK
LW
MMG
NSDO
PaJbJ.
ro. o
PHP
Rol
OPD
S\alof
Til
, BE
... d.H.
... LP
VED
\l,'c:1bull

Mlrrtr.~ Fon<dlc< Rqistrcrt1 Arstammna" "'
IG., Tyskland 1981 675 Benny" Florian

24884 Weibull, Sverige 1981 682 WW 2259-68 ' WW 2250-68
7661 Pajbj .• Danmark 1981 723 Kranich • Caribo
7663 Pajbj., Danmark 1981 724 Kranich Caribo

73305 Svaler. Sverige 1981 769 (Vogels 1)·193-5·5vale1) • Slarke2

2896-72 TH, Tyskland (Canbo . Tadoma) (Probus . Paladin)
7066.74 v. LP. Tyskland Maris Widgeon . Kranich

MMG, England Beaeon " (Ranger. Ma)'o 64) (ChIle
8923 . Ranger)

WeibulJ. Sverige (Holme' WW 18179) , WW 17862 M
Svah,r. Sverige Udvalgl af Sv 01750

.... LP. Tyskland Udvalgt af von lochows Petkus
v.LP, Tyskland 1979 500 Selektion af Petkus II
Rol.. PoJen Selektion af Dankowskie Zlole
PHP., Tyskland Dansk Landrug . Carokurz
PHP.. Tyskland Petkus \ Carokurz

Dr J. Achnnan &. Co. RlOgstra~ 17.8444 IrJbach. Vestl)'skland
Carlsberg kornforædling. Gamle: CarhbC'rs Vej IO. 2500 Valby
CtbKo l-Iandt!sraad, POlilbo.lI. 182. 3000 AD. Romrdam. Ifolland
Aonmond Depr~z. 59242 Capcllc. TcmpkuH·. Frankol
Dr. H.C. Hans H~ge. Domane Hohcbuch, 7117 Waldcnburg. V(Stly~kland

1 G Pflanzenzuchl. Poslfach 25. 8 Muncht'n IS. Vcslt\'skland
De sam...,rkmdc LoII.nd-F.Isl~r;kcl..andbofor~nlflg~r,Ab«I Planlca,I\..\lallon. 4920 Søllaled
Landbrug~l<; Komforædhng. Sejel. 8700 Hors.cns
BV Landbou""'bureau Wlcr.>um. P. O. BoJ( 2028, 9104-Ca-Groning~n, Holland
~111n MB.SI~f5 Group. Wal~rloo Hou~, Walcrloo Sir , Kings lynn. England
Nallonal Seed DC\c1opln~nt Orgamllltlon l"tWlon Hall. Ncwlon, Cambridgt CD2 5PS, England.
PaJbwsfonden. PaJbJcrggJrdtn. D)'ngb). 8300 Oddtr
PflRnunzuchl ~rlimbur8.Schwabl!>ch Hall, VC'SlI)~kland

p H. PtttfSCn, Postfach 6. 2]91 Lund~gaard PO\l, L/lllgbalhg. Vt~llyskland

Rohmpu, Forelgn Tradt Enltrpnsc. AI Jerol.Olinsklt 44, 00-950 WaI'\7.JlWa, Polen
NlcktNOnS RPD lId , ROlh .... ~ll. LlIlcoln Shlrc LN7 6 DT, England
S...~nges Ulsad(SfOTl:nlflg. 26800 S'alof S,tflgc
TonI Htld~nrclCh, Postfach ISO, 2407 oad Sch"'lu1au. Vc:5ltr~kland

W 'on Born(S·Eck~ndorfollG. PO\I(ach 1206. Lropold~hohc J. \'t'oll)\lland
D. J ,an dtr Ha...c DV. Poslbus I, 3615 Kapclk. Holland
F 'an locho... -Ptlkus GmbH, Poslfach 1311, 3103 Ikrgtn I. VC\ll},kland
VED Sul- und pnanzgul, ~tosdOrfSI~ 7-9. 1193 Vee;lbtrhn.
W Wtlbul1 AB. Box 520. 261 24 Land~krona, S,~nge

Forædlerbeskyuelse serter /981-83

Byg Gorm Ketl Salka Havre Vinterhvede Vinterrug
Albert Gula Koru Susan Alden Anja Halo
Alva Gunhild Magnum Taarn Anders Arminda
Aramir Harry Mandolin Togo Dula Brigand Vinterbyg
Bente Hl1vila Mirjam Torkel Hedvig Disponenl Gerbel
Birka Ida Mona Triumph Selma Helge Hasso
Caja Inga l er) Tron Hildur Igri
Cerise Jarl . ordal Tyra Varhvede Holger Mammut
Claudia Jenny OdlO Vega Sappe Kraka Sonja
Duks Jonna Pamina Welam Timmo Salut Tapir
Europa Lami Roland Zita Walter Solid
Georgie Lofa Rupal William Vuka
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Forædlerbeskyltelse
(følge loven om forædlerreltlgheder om planter har
forædlere afbeskytll.."de sorter ret lil opkræve en afgift.
Del Ifr i "Jeblikket [asl/agl, af el/h I'er. som beny/rer
ud{æd af disse SOrter, skol berale Il År. pr. 100 kg
!ormuingsmoreriale. som omSælles. Opkrævmngen af
afgiflen sker i hande/sleddet. Sorterne. som er anfert
o\'cnfor. er i 1982·8J afgifhphglige.

Omsætning af sædekorn
J efteråret 1981 og \ 1I11en:n 1982 ble\ der under den
officlclle ~'edekOnN)rdmng.)Om 13lsfrckolllrollen
adnl1nistren:r. plomberet 2,88 mil!. hkg fordelt med
1.32 mil!. hkg byg. 0,4 mlll. hkg h\ede og ca. 0,2 mil!.
hkg havre. vårhvede. vlIllerbyg og \lllterrug. Dette
SV~lrcr lil mere end 90 pet. af det samlede uds<L-d ..beho\
af korn.
Scl .. om der bh\er afprovet en mængde wrtcr, VIser
amclldelsesmonsteret. at ..or(\" algcl reelt begrænser
~Ig til ret f'3 -.orter DCllC frcmgrlr af label 3<:). der
..amildig fortællcr. at udsklftnmgen fra kendle ..orter
tJlnyc. der klarer sig godt I for ..øgene...ker ret hurtigl.

Udlagl rorlr

Ida
Aramir
Lofa
"ef)
HavIla
Mona
Clam!m ..
Caja
Mandolin
Mirjam
Zila.
Alva
Harf~

Duks
Alldrc ..urler .

Ho\'re

Selma
Dula
SI I F
Andre "lrIer .

1978

2
28

5

9

13

94

6

1979

I
24

l

4

7

7

89

II

1980

l
I J
2

4

4

95

4
l

1981

I
5
2

2

l
2

2

94

4
2

1982

.J
2
2
2

97
I
I
I

Udlql enerIr 1977 1978 1979 1980 1981

Tahel39. KOrJIsorlC'rJlcs udbredelse. procf!nt. 68
32
O

66
18
16

7

93

3

97100

Varhvede

Waller.
\Vllllam
Andre ...arter

---------
For dejle\U! arfer, og isærfor n'merrug og ha\'rl'. rar der
lale om absolUf/e hOlledsorfer. der dækkede' mere end
90 pcr. a/de pIfgældendt, arlas areal. I ~'arbyg var der
bedre fordeling mellem flere sorfer end ijorl'gl1ellde ar.
hnlkef mo hll~l!J med /lJfredshed.

44
2J
21
5
5
2

6
6

28
40
17
3

18
7J

I
855

95

I'in/erhl'f!lle

Kraka
Anja
Vuka .
Sohd
Helge
Andre ..urlt:r.

J'mlt>rrug

Pelkus II
Andre ~OJ'h:r .

47
5J

7J
27

93
7

100
O

100
O

Viflft'rbyg

Ign
Gerhel .
\1ammut
Andre sorter.

72

28

89

II

74
26

o

61
J7
2
O

Udlagl rorlr 1978 1979 1980 1981 1982

Vårbyg

Welam
Vega
Gunhild
T) fa

Tron
Gul ..
Gcorgie .
Sal I.. a
Laml
TorJ..e1
Tnumph
Su.-.an

2

2

2
24
13

IO
l

2
I
6
7

21
8

24
4

6
5
9
7

12
6

J5
9
2
7
8
7
4
7
4
I

17
10
10
7
6
5
5
5
4
4
4
J

Sorter af bælgsæd
Interessen for dyrkning af markærter er \'oksende I

diSse år, og dette har gl\et sig udtf)k I, al der i 1982
blev gennemfart nere '>Ort'iiforsog end 1 de næfm~t

foregående år

Sorter af ærter
I 1982 ble\ gennemfort 2 for...og.....ener mt."d æflesorh:r.
h, on 1 ah 7 sorter dellog Ho\-cdr~uhalcmcses l label
40

47



Tabel 41. Landsforsøg med ærter

Tabel 41. 5 drs forsøg med sorter af ærter

Ærter Udb)llC. hk. ær1U pr. td
1978 1919 19 1981 1982

Ærter % rlprocem I(XX).... hk! .ener
I løfSlof kormi\1rgt pr ha.

Valg af ærtesort
l dyrkningen af markæn har sorterne Bine og Bodil
værel de mest anvendte i de senere årpd grund afel højt
udbYIIe og gode dyrkningsegenskaber. Andre tidlige og
law\IOksende soner kan dog udmærket komme pd tale i
den udvidelse af ærtearealel. som sker i disse dr.

Palomaært er tidlig og lavl\oksende. Sorten har store.
tyndskallede fro med hOJ rum\ægt.

Finaleært kommer ligeledes fra Cebcco. og skønt sar·
ten har \æret sonsli~len i nogle år, har den ikke
tidligere deltaget i landsforsøg.l 1982 gav sonen 2.2
hkg ærter mindre end Bodil.
Finaleært er lavtvoksende og tidlig med store frø, der
har en god rumvægt, og sorten er tyndskallet.

Salomeært fra Dansk Planteforædling deltog i lands
forsog 1 1981 og i 1982 og gav I disse år 3.2 og 6.6 hkg
keme mmdre end Bodilærl.
Salomeært er ret tidlig. og den har høj vækst. Frøene er
store med ret lav rumvægt og ret tyk skal.

Stehgolt fra Semundo Saatzucht. Vesttyskland. er ny
på sortsilsten. I 1982 gav sorten 2.8 hkg ærter mere end
Bodilært.
Stehgoltæn er som de foreg~ende tidlig og lavtvok
sende med store fre og hOJ rumvægt. men med knap så
god skalkvalitet.

Bondhert fra Dansk Planteforædling er en af de ældre
sorter pA sortslisten. Den har været afprovet i landsfor·
sog I gennem Oere år. h\or den dog aldrig har kunnet
opnå udbytte på hOJde med Bodilæn. Sortens dårligste
resultat blevet mindreudbytte 11982 på 12.9 hkg ærter.
Bondlært er ret sildig og meget høj i væksten. Frøene
er ret små med la\' rumvægt, og sorten har ret tyk skal.

12

52.6
2.8
6.6

12.9
5.6

II

56.9
2.0
8.3
5.2
4,3

,
307
308
269
252

7

296
278
322
332

IO

23.3
23.7
26.5
26.0

23,3
23.7
26,8
25.3

Saie 0/·35 (37/
Anlal forsøg

Bodil ....
Stehgoh ..
Salome .... . ..
Bondi
LSD

Oversigt over flere års forsøg med ærtesorter
J afde afpro\ede ærtesorter har deltaget i landsforsog i
gennem de sidste 5 år. og i [abel 41 er resultaterne vist
for hvert af årene. I 1982 ble\< opnllet et bemærkelse.·
værdigt hojt udbytte afsorterne Bodil og Birte. medens
Bondiært i intet af årene har kunnet hævde sig udbyt·
temæssigt over for disse to. Bondiært gav ikke l 1982
højere udbytte end i de foregående år.

Saie 0/·34 (36/
Anlal rONn8

Bodil ...
Birte
Paloma
Finale
LSD

I gennemsnit af II forsøg i serie 34 Vilr Bodilært den
hojcstydende. medens en ny 'iort. Stehgolt. klarede sig
bedst i gennemsl1lt af 12 forsog i serie 35.

Bodil .
Birte .
Bondi

37.6
48.1
35.0

44.4
47.1
38.8

38.0
35.9
25.8

45.6
42,2
32.9

54.7
54.9
39.7 Markært og hestebønne

I seks af forsøgene med ærtcsorter har Diana heste·
bønnc og deltaget. Resultatet ses i tabel 42.

Tabel 42. Forsøg med ærter og hestebønne.

I alle fors.ogene ga\ markært væsentligt hOJere udbytte
end hestebønne, og udbyttct af hestebønne var i gen·
nemsnit 24,5 hkg lavere pr. ha end af Bodilært. Prote·
inindhoidet I frøene var dog væsentligt højere i heste
bønne end i markærl, men med de lave frølIdbytter i
hestebønne. ble\' der i denne afgrøde høstet mindre
protem end I ærterne.

% rf.prot~ln I()()()' hk!
i "'r5lof komsvæa1 pr. ha

Omtale af de enkelte ærtesorter
Birteært og Bodilært kommer fra Mansholt I Holland.
Begge sorter har tidligere været karakteriseret som
kogeæner. men er nu som andre ærtesorter. der 3m'en·
des lil foderbrug. benæ\·nt markærter. Begge sorter
har en høj )dee\ne. og der har fra år til år \æret lidt
fo~kel mellem sorterne således. at snart den ene og
snan den anden har været hOJestydende.
Bine· og Bodilært er lave og tidlige l modning. Bodil
har de største fre, men Birte den bedste rUm\ægl. og
de er begge tyndskallede.

Palomaært fra Cebeco l Holland har været på sortsli·
sten i Oere lir. I 1982 gav sorten 8.3 hkg ærter mindre
end Bodil. Da sorten sidst deltog i landsforsog I 1975.
klarede den sig bedre.

Antal rorsog

Bodil ært
Diana hestebonne ..

23.3
31.4

J

312
383

•
53.0
24,5
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rabel I. Forsøg med nedbringning af halm (JB)

Uden stubbehandling

Grundgodet 40.4 41.0 36.9 37.5
40 N ekstra forår 2.1 1.9 I.7 I.5
40 N ekslra efterår 1.9 0.3 1.0 0.6

Med stubbehandlmg

Grundgødet 37.9 38.1 36.9 37.5
40 J'\ ekstra forår 2.4 2.2 2.0 1.8
40 !\' ekslra efterår 0.4 0.8 0.6 0.4

alle 9 forsøgsIl.r er udbyuet ens. uanset om halmen har
"'erel fjernet eller efterladt.
UndladeJ<;e af stubbehandhng og denned manglende
indblanding af den snillede halm I jorden for nedpløj
ning har Ikke hafl nogen sikker indflydel<;e på udbytte
nl\eauet. medmllldre den manglende <;Iubbehandhng
har medført udVikling af kvik. Delte har imidlertid
værcllllfældet en overgang på efterhånden de fleste af
forsøgsarealerne, hvorfor sådanne kvikforekomster er
blevet bekæmpet med kemiske midler. I 1982 er der
gennemgående opnået de højesle udbylIer I afde1111gen
uden ~lUbbehandlll1g. Den gennemsllIthge forskel på
ca. 2,5 hkg kerne skyldes dog fort nnsvis 2 forsøgsarea
ler på grovsandel jord. Jb I, hvor byggen i den ubear
bejdede afdehng har reageret kraftigt og posili\l på en
sådan kemisk kvikbekæmpelse I efteråret 1981.
Der er gennem alle forsøgsAr opnået den bedste elTekl
af lilfOrl kvælstof: hvor dette er blevet udbragt om
foråret. og del uansel om halmen er nedbragt eller
fjernet.
I lighed med tidligere år er der af SlatenS planlepatolo
glske Forsøg foretaget fodsygcbcslemmcber for korn
host. og disse rQ,ultaler er vist I label 2.
Undersogelserne \ Iser. al der fortsat Ikke er nogen
sikker sammenhæng mellem forsøgsbehandlingernc og
angrebsprocenterne af goldfodsyge. der gennem årene
har \oanerel fra ca. IO lil ca. 2S pc!. I 1979 blev der for
første gang konslaleret sikre. men ",age forekomster af
knækkefod.5.yge J 1980 ble\o der ikke fundet Sikre
angreb af denne sygdom. I 1981 blev der Igen konstale·
rCI svage forekomster, som yderligere er blevet for·
stærket I 1982. men fortsat uafhængig af fors"8'>bc
handlingerne.

c
Jordbehandling
Af K. Skriver

En stigende del af det fOfM'g...arbejde. der udfores
under Jordbehandhngsud\ alget. har de !lenere år taget
... igle på al belyse \ lrkningen af reducerede Jordbchand
Ilngsmelodcr i erterårspenoden.
VIrkningen af manglende plojning på såvel korl som
længere sigt undersøges således i forskelhge forsogs~

rier. hvori der også indgår spørgsmål om eftcrafgroder.
EndVidere er der genoptagel en forscgssene med di
rekte såning af vintersæd og vårsæd.
Andre opgaver med særskilt belysning af mekani<;k
eller keml<;k b il..bekæmpeJse er VIderefort under Ud
valgct for Plantebesk)'tlebe. og resultaterne er meddel!
l afsllll E lIllder bekæmpelse af græsukrudl.
En !k'erlig forsogsscnc Iii belysning af ~porg~mål om
kring nedbrmgmng af halm er \'Idcrcforl på 9. år. Som
en ny opgave referert"S resullater afforseg mro kornså
IlIng med traditionelle rad<; skær ..ammen lignet med
..åkaldte bredsåskær.

Forsøg med nedbringning af halm
Til bclysllIng af den udbyltemæsslge \ irknmg af at
nedbringe halm er der på 9. år gennemfort en række
faslhggende forsøg pIl. arealer med fort!)at bygdyrk
Iling. Alle forsøg gennemføres i Jylland. og i planen
sammenlignes halmnedbrmgning efter 'initning med
fjernelse af halmen.
Da stubbchandhng 01:\ formodes al være af bet}dnlllg
for halmcn~ om.')ætning. er forsøgene anlagt som IO
sideliggende forseg, hvor der i det ene Ikke foretages
mekamsk stubbehandling. mens der i det andel fræses
2 gange. inden hele forsogsarealet dybpioJes omkring J.
november.
Da også kvælstofTorsYlIlngen forventes at spille en
roJle. er sporgsmålel om snitning eller fjernelse af
halmen kombineret med 3 fonner for hælstofgodsk·
ning. dels normal godskning, og dels 40 kg N ekstra
om cftedrct før slubbehandling eller om foråret efter
korn ning
GcnnemsllItsresultaterne af 8 gennemforte forseg I
1982 er Sammen med de 9 < rs gennemsnil vist i tabel L
Enkehfor.....)gene er sammen med resultaterne af teks
tur- ogjordbund'lunalyser \ i!>t i tabelbilaget under det i
parentes an forte labelnummer.
Fra det 3. til det 6. forsogsår \ar der en s\oag. men
ensartet tendens til el hdt højere udbyttelllveau, hvor
halmen gennem årene har været efterladt. Denne ten
den'> har de 3 seneste hostår kun kunnet genfindes I

enkelte fon,og. og IgennemsIlIt af alle forscg 1982 og af

Byg

hk, hm< P' ....
8 rOfWS t982 75 rOMS 1974-82

halmen halmen
fjernet nedbraSl fjernel n«lbragl
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Tabel 2. Forsøg med nedbrlngning af holm hVIlkel er tMældel Igen i 1982. hvorfor der kun kan
vises gennemsnitsresullaler i denne afgrøde. Derimod
omfatter forsøgsarealerne såvel let sandjord som ler·
jord med op ul 25 pet. ler.
Forsogene er anlagt som rækkeforsøg med 3 fæJlespar·
celler. der ud over markens tilførsel kvælstofgodes
med henholdsvis O. 31 og 62 kg N ekstra pr. ha.
Eftcr1l.rsbchandlingen i pløjet og upløjel afdeling gen·
nemfcres som en overlig behandling i et omfang og
med redskaber. der afgøres af forholdene. herunder
eventuel forekomst af lvik. Også forårsjordbehandlin
gen I de Io forsogsled lilrettelægges efter behov.
Gennemsnilsrcsultaterne af de nu 6 års forsøg er Vist i
opstillingen i label 3.

5
6
4

5
)

5

5
5
4

5
6
6

14
18
17

14
14
15

Med slubbehandling

Grundgødet 14
40 N ekstra forår 15
40 ekstra efterår 15

1 rOI'$0B 1981
% goldrods)'gc % kJUekkefodsygc

balmm halmm
Byg ~ nedbraJl fjernet nedbragt

Uden srubbehondling

Grundgødet 16
40 N ekstra forår 13
40 N ekstra efterår 16

Forsøgene afsluttes med IO. år I 19 3. h\<or der I lighed
med 1980 igen vil blive søgt gennemført særhge under
søgelser til belysning af halmnedmuldningens mulige
indnydelse på jordens fysiske, kemillke og biologiske
forhold.

Fastliggende forsøg med pløjefri
dyrkning
Denne forsogsserie blev påbegyndt med et stort antal
forsøg i efteråret 1976 og suppleret med el mmdre anlal
nye forsøg I efteråret 1977.
Forsøgene var planlagt gennemført I almindelige ~æd

skifter på vellel sandjord M>m lerjord med det formål
at belyse pløjningens betydning for udbytte m.v. i de
forskellige sædskifteafgroder Imldlentd har ho\ed
parten afforscgene de fleste år været gennemført I byg,

Tabel J. FastlIggende forsøg med undlade/se af
pløjning. Byg. (J9)

Byg
I.h 2h J.h • I, s_ Ir 6. tr

1971-78 78-79 79-80 80-81 81-82 '92

Antal for'oØg 26 2J 20 2\ 17

Grundgødet

Ingen plejning 45,1 41.6 44,3 37,4 41,8 43,1
Efterårspløjning 0,9 2.4 1,Z 2,7 2,2 0,4

J/.VeA.Hra

Ingen pløjning 45,4 42,3 43,7 38,7 41,6 42,9
Efteråf"lpløjnlng 1.1 ),2 I,) 1,4 2.4 1.6

62/\' ekstra

Ingen plojmng 45,7 42,3 43,0 38,4 41,0 41,4
Efterårspløjmng -0,2 ),0 1,2 1.1 1.7 0,6

Gennemsnil

Ingen pløjning 45,S 42,1 43.7 38,2 41,S 42,S
EfterårspløJmng 0,5 2, 1,2 1.7 2.1 1,0

Nl,'dmlJldfling mediO flQW'm
~, øf ~/udyikl~1 tf/truf-
grwlt øfgul H""~P .sd~t I

bygJtub f.rsl I august
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Tabt'/4. For:>og med grøl1gødningsa/grøde I/orblnde/se
med p/øje/ri dyrkning (40)

hk, lcmc pr hl
pkJjct upkljct

Tilførsel af ekstra kvæblof har I alle forsogsår været en
urentabel foranstahmng, uansct. om der plojes eller ej.
På grund af de lledborsnge og vanskelige forhold for
jordbehandling I de <;eneste efterår er forsogsantallct I
senen blevet stærkt reduceret. og i 1982 er der kUll
gennemført 8 forsøg efter planen. som alle har byg (,001

forsøg~fgrode. I yderligere 3 forsøg har forsogslIfgru
den "'ærel \ inlerh\ede.
I forsøgene I byg forekommer der s.å\el .. må mmdreud
bylter som små merudbYlIer for efter r ...pløjningen. og
i gellllcmsnit af forsøgene har der under vilkårene i
1981182 været el merudbytte for efterårsplojlllng på 1.0
hkg kerne pr. ha· en storrelsesorden, der Ikke mOO(,\'a·
rer den reelle plojcudglfl
I de 3 forsog, hvur forsng-.afgroden har været \ mter
l1\ede. er der I gennemsnll h"..,lel 82,..1. hkg kerne uden
plOjlllllg mod 89.5 hkg kerne, hvor der er piojet.
Da der l disse forsøg forelages slubbearbcjdnmg eflcr
behov b. de i pl"jet og up)"jet afdeling. har k\ ikudvlk
Imgen på de ncste af forsog...arealerne hidtil "ærel
under kontrol. men karaktererne for k\ Ik efter hu... !
angiver dog en klar tendens III den stærkeste b'lkud
vikllllg I de parceller, der Ikke pløjt:....
FOf'ogt:lle forts.~lter

Fastliggende forsøg med grøngød
ningsafgrøde og pløjefri dyrkning
Denne forsogssene gennemfares på arealer med fort",ul
bygdyrknmg lil belYSning af. om anvendelse af gul
'iennep ..om efterafgrode tli grongoolllng kan forbedre
udbyttenIveauet .... ed konunuerilg dyrkning af b)g
Sallllldlg undcf\()gcs gmllg(x1nlllg~afgnxlen... IIIdn)
delse p sporgsm:\let plojefn dyrkning.
Forsogsserien ble" påbegyndt I efter ret 1976 med
anlæg af 6 fof'\"~. der I efteråret 1977 ble\ suppleret
med )'derhgere 21 fOf\og. FOf'ogene er anlagt med 2
forsogsled. med og uden gul ~cnner ~()m eftt:rafgrode.
og som dobbelte rækkeforsog. hvor der i den enc
hahdel foretag~ plojnlng gennem begge formg!lled I
lubet af nmember m ned. I den anden hal\del plojC\
Ikke. I ~ledet gennemfore... en behandling med fræser
eller tallerkenharve for ncdmuldning af t:fterafgrodcn
omknng J. december eller l enkelte tilfælde i det tidlige
forår. Fon.agsleddet uden efterafgrode bchandlC\ med
harvninger efter behO\ I lobet af efter rsmånederne.
mden den afslUllcnde behandllng med ploJnlng eller
fra..-..;;nmg
Sennepen er i de flesle af forsøgene ud'iåel efler korn·
ho..t I fnrbinud ...e med en slubbehandlmg. 1 enkelte
forsog er senncp..froel ud...åd med hånd 2-3 ugcr for
fOf'o'enlCI kornho..l. og i diSM:' Illfælde er der således
Ikke forcIagel nedbnngnmg af froelog dermed heller
ingen stubbehandlmg. for scnnepsafgroden nedploje-.
eller lledfn.t::<;e". S:'hling af scnnep i forbindelse med
stubbcarbejdning I..unnc I 1981 l de fleste lllfæJde fo,..,t
finde Sled Sid.." I augu"'l eller md I ...eplember. men
uan"'el <"åtldspunkt ud\ Iklede scnnepen ~Ig gennemgå.
ende tilfredsstillende. og den er I alle ltlfælde efterår.:;·
gødet med 30 kg N pr. ha.
Gennemlinitsrc<iultalerne fra I til 6. forsogsår af de

Byg

J. lir /977. 6/orsog
Ingen efterafgrodc
Gul sennep som cftcrafgrode
LSD

2. år /978. S [ormg
Ingen eflcrafgrodc
Gul ",enncp som efterafgr(x1e
LSD

J. ar /979. S forsøg

Ingen eflerafgrode
Gul sennep om eflcrafgrode
LSD .

4. Err /980. 5/orsøg
Ingrn eflerafgrode
Gul ~nnep som cftcrafgrode
LSD

S. lir /98/. 4/or.mg

Ingcn efterafgmdc
Gul ,ennep som eftcrafgnxle
LSD .

6. ar /982. 1./onu.':
Ingen efterafgmde
Gulsenncp wm cflcrafgrodt:
LSD

I. ar 1978. 21 jor'iog

Ingen cfterafgnxle
Gul ~ennep \Om efterafgmde
LSD

2. ar /979. 20/orsog

Ingen eflerafgrode
Gul ...cnnep om efterafgrodc
LSD .

3. ~r /980. /6/orsog
Ingen efterafgrodc
Gul sennep som efterafgrøde
LSD

4. ar /98/. /I /orsog

Ingt:n eflerafgrode
Gul sennep ...om eflerafgrode
LSD

5. ar /982. /I /orsog
Ingen efterafgrode
Gul sennep som cfterafgrode
LSD

34.6
U

37.0
0.0

37.6
lA

36.0
0.4

37.0
0.6

31.9
1.6

41.1
0.8

41.7
0.1

37.9
0.2

41.5
0.7

%.7
OA

34.2
0.3

31.9
0.1

32.7
OA

33.0
0.5

34.1
2.0

33.5
lA

38.1
1.2
1.1

39.2
0.0

35.3
1.5

34.7
0.9

45.1
0.6
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tidligst startede forsøg er vist i tabel 4 sammen med de
5 års resultater af det stcrre antal forsøg, der blev
påbegyndt i efteråret 1977.
lsåningen af gul sennep har kun han en lille og usikker
indflydelse på udbyttet, uanset pløjet eller upløjct jord.
Derimod dækker gennemsnitsresultateme af udbyttet i
pløjet og uplejet afdeling over betydelige variationer,
idet der i enkehe forsøg i uplojet afdeling forekommer
meget s(Ore udbynenedgange. som påvirker gennem·
snitsresultatet stærkt. Som årsag hertil anføres one en
forøget kvikudvikling, hvor der ikke pløjes saml en
utilfredsstillende vækst af sennepsafgrøden, som yder·
ligere har tilladt udvikling af kvik i efterårspenoden.
For at fastholde forsøgsarealerne har det derfor i en del
lilfælde været nødvendigt at behandle arealerne med
kemiske kvikbekæmpelsesmidler.
I det storre antal 5. års forsøg i 1982 er udbyttc\ariatlo·
neme dog noget mindre. end del har været tilfældet i
de foregående Ar, og der er ingen signifikant forskel på
gennemsnitsudbyttet på pløjet og uplojet jord.
I de refererede forsøg i tabel 4 er man frit stillet med
etableringsmåden af efterafgrooen. og denne er som
nævnt i nogle tilfælde foretaget ved udsåning af sennep
2·3 uger før kornhøst med det formål at f} en tidlig og
hurtig fremvækst af grøngødningsafgrøden efter høst.
Fremgangsmåden er en efterligning af såning fra fly.
men da der ikke foretages nedbringning af froet og

denned heller Illgen stubbehandhng. medforer meto
den forringede muligheder for bekæmpelse af eventu·
elle kvikforekomster.
l efteråret 1979 blev de igangværende forsøgsserier
derfor udvidet med yderligere et antal fastliggende
dobbeltforsøg for at undersøge betydningen af såtids·
punktet for sennepen. Disse forsøg er anlagt med 3
forscgsled. hvor de 2 omfatter gul sennep, sået hen·
holdsvis lige efter host og 3 uger for host. Også disse
forsag er anlagt som dobbelte rækkeforsog. der beo
handles som de foran omtahe forsøgsserier. og 4. års
resultaterne er vist i tabel 5.
I hoståret 1981 var det i hojere grad muligt at fA
etableret og udviklet en tilfredsstillende efterafgrode,
end det havde været tilfældet i de 3 foregående år med
sen host. Uanset hØSlIidspunkt har sennep. sået i
forbindelse med stubbehandling efter høst. gennemgå·
ende udviklet sig bedSt, ligesom karaktergivningen for
udVikling af kvik ener host klart afslører en s\agere
kvikudvikling i forbindelse med denne såmetode, end
h\'or gul sennep sås for host.
Ogs! i denne forsogsserie Viser udbytteresultateme, at
isålllng af sennep er uden indflydelse på udbylIeresul·
tatCl, og i gennemsnit af serien er der i 1982 heller
ingen udbyttemæssig forskel på. om der efterårsplojes
eller ikke.

Tabel 5. F01'S4Jg med grøngødningsafgntde S&et før og
ejter høst med pløjejri dyrkning (41)

Byg

/. dr /979. 8 forsøg
Ingen efterafgrøde ....
Gul sennep som efterafgrøde.
sået efter høst
Gul sennep som efterafgrode,
sået før høsl .

2. dr /980. 6 fm'sog
Ingen efterafgrøde ..
Gul sennep som efterafgrøde.
sået efter høst
Gul sennep som efterafgrode,
sået for høst .

3. dr /98/. 4 forsøg
Ingen efierafgrode .....
Gul sennep som efterafgrøde.
sået efter høst .
Gul sennep som efterafgrøde,
sået for høst ..

4. dr /982. 4 forsøg
Ingen efterafgrode
Gul sennep som efterafgrode.
sået efter host .
Gul sennep som efterafgmde,
sået før host

hkg kerne pr. h.
plo~1 uplojet

41,6 39.7

0.2 1.\

0.3 0.1

34,6 31,4

1.2 0.9

1.3 1.0

34.6 33,1

1.1 0.6

1.3 2.2

41,8 42,4

0,9 0.6

0.5 1.1

Fastliggende forsøg med direkte
såning
Spørgsmålet om direkte sånmg uden jordbehandling er
efter fremkomst af nyt. specialfremstillet såmateriel
saml bedre kemiske midler til kontrol af rodukrudt
genoptaget i en ny forsogsserie.
Gennemførelsen sker I samarbejde med Statens Plante
a\lsforseg. Højer. og Statens jordbrugstekmske For·
sog. Bygholm. Efter nogle orienterende forseg, anlagl i
efteråret 1980 og foråret 1981. blev opgaven yderligere
udvidet med et betydeligt antal forsøg lil høst i 1982.
Formålet er i store, fast liggende parcelforsøg at under·
søge udbylterelationerne ved direkte såning på upløjet
jord. med eller uden overfladisk jordbehandling, ved
sammenligning med traditionel pløjning, jordbehand·
ling og såning. Endvidere at undersoge behandlinger·
nes mdflydelse pA Jordstruktur. biologiske forhold.
ukrudt og plantesygdomme samt såmetodernes ar·
bejds· og brændstofforbrug.
Forsegene er planlagt til gennemførelse i 5 Ar i sædskif·
ter med vinterhvede, vår- eller vlnterbyg og vAr- eller
vmlcrraps. Forsøgsplanen er følgende:

a. Traditionel jordbehandling og sAning (pløjning og
harvning).

b. Ingen jordbehandling, direkte såning (ingen pløj·
ning og harvning).

c. Harvet til ca 3 cm, direkte såmng (ingen plojning).

Da kvælstoffonyningen fonnodentlig spiller en rolle
for disse sammenligninger. er spørgsmålene kombine
ret med 3 former for gødskning. dels normalen for
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marken og afgrøden (A) og henholdsvis 30 kg N
mindre (B) og 30 kg N mere (C) pr. ha.
SAarbeJdet gennemføres med egnede specialmaskiner
til direkte s.-\nmg. Ud over traditionel ukrudts- og
sygdomsbekæmpelse foretages der specielle behandlin
ger med ROUlldup og/eller Grammoxone imod ukrudt
i det omfang. den reducerede jordbearbejdning i de
upløJede forscgsled sliller krav herom.
I efteråret 1981 og foråret 1982 er der anlagt forsøg p~

iall 13 lokaliteter. I et forsøg var afgrøden vc'l.rraps. i de
øvrige korn, og resultaterne af 6 forsøg i vinterhvede
og 5 I \årbyg er \ist i tabel 6.

Tabel 6. FOT.\"g med direkte sdni"g (42-43)

rabel 7. Forsog med direkte såning

Anlal
fremspIrede

planltr % knække % gold-
pr. mJ fodsyge fodsyge

livede. 5 forsog
a TradJlioneI 386 14 3
b. Direkte sAning 363 12 2
e. Han'll. +dir.så. 358 16 3

Byg. Jlorsag
a. Tradltlonel 328 4 15
b. Direkte sAning 303 4 IO
c. Harvn.+dir.slI.. 295 4 13

H~·ede. 6 forsøg
a. Tradlllonel 76.8 76.7 76.0
b. Direkte s"mng 3.9 5.9 1.8
c.IIarvn.+dir.så. 1.2 2.9 1.3

Byg, j forsøg
a. Tradltlonel 42,4 37.6 43.7
h. Direkte sånlllg 6.8 3.5 6.5
c. Harvn. -dir.så. 5.9 2.0 5.7

Den direkte s ning helt uden jordbcarbcjdmng har I 4
af de 6 forsøg i hvede medfør! en slglllfikant udbytte
nedgang, og i gennemsnit af alle forsog er mllldreud
byllet 4 hkg kerne pr. ha ved normal kvæl'itofgOOsk
ning. Den meget overlige harvnlllg med et enkelt træk l

forbllldelse med såningen har i alle Illfælde forbedret
rcsultatet og I gennemsnit reduceret udbYIlenedgangen
til 1.2 hkg kerne pr. ha.
Ekstra tilføf'l>c1 af kvælstof har kun haft p<Y.o>lliv virk
nmg på udbyttet i forsogsleddet med direkte \Aning
helt uden jordbearbejdning.
1 4 af de 5 forsøg i byg har der været sikre og rct
betydelige udbytlenedgangc ved begge direkte såmeto
der. Den 0\·er!lge harvning har kun haft poSltlV effekt I

2 af for~gene. men Ikke i et omfang, der kunne
indhente udbyttelabet ved direkte sAning. I gennem
snit af forsngene er udbYIletabet i størrelsesordenen 6
7 hkg kerne pr. ha.
I det ene forsøg. hvor afgrOOen var vårraps, blev
frøudbyttel reduceret med 32 pet. ved direkte såning
uden jordbehandllng og med 18 pe!.. hvor ..<'I.metoden
var suppleret med øverlig harvning.
Til yderligere belysnmg af forsøg..spørgsmålene er der
foretagt=! forskellige optællinger og bedommeiser. bl.a.
vedrørende fremspiring. forekomst af fodsyge og andre
planlesygdomme \amt udVikling af kvik. I vlllterhve
den er der tillige målt sAdybde og i enkelte tilfælde også
pianicbestand om foråret Nogle af disse resultater er
vist I tabel 7.

dybden ved direkte sAmng var l alle lllfælde fuldt
stor. ..om ved såning i pinjet og opharvet jord, hvori-

A
Nanna!f.,

marken

hkg kerne pr b.
B

JON
under

normal

C
JOK
o... tr

normal

mod kernedæklllngen Ikke l alle tilfælde var på højde
med traditionel såmng. Antallet af fremspIrede piallIer
5-6 uger efter såning viste kUli små og USikre forskelle
mellem s1lmetoderne. Når plantebestanden i vinterhve
den tidligt forår i nogle tilfælde var 25-35 pc!. lavere I

de direkte såede forsøgsled, skal årsagen formelllhg
soges I Jordfysi'ike forhold. eventuelt IIIlIge I sene
snegleangreb. men Ikke i et oprindeligt la\'t planteta!.
I vårbyggen var antallet af fremspirede planter i de
direkte \Aede forsogsled reduceret med fra 0-12 pct.. og
også her skal årsagen til de ret betydehge udbyllened
gange formentlig søges i jordfysIske forhold.
Angrebene af knækkefodsyge og goldfodsyge. også
opfor! i tabel 7, viste Illgen Sikker sammenhæng mel
lem forsogsbehandlingerne og angrebs procenterne.
Derimod var der en klar tendens til, at kvik i I"bet af
væksts..'CSonen udviklede sig stærkest i de forsøgs led,
der var såel direkte og især. hvor der ikke var gennem
fort o....erllg harvmng.
FOf'l>ogene fortsætter.

Forsøg med bredsåskær
I forbindelse med forsogene med placenng af gOOnmg.
refererct i oversiglcns afslllt F. » Gødsklllng og Kalk
ning'). har der gennem en årrække været foretaget
!'>3mmenhgning af combi-sAmaskine med tradItIOnelt
udformet radslskær med en finsk maskme, ,.Tume .. ,
med et såkaldt vingcskær. Resultaterne har Vist. at der
ofte er opnc'l.et et sikkert merudbytte på nogle rn pro
cent for denne spredning af udsæden i såbånd, der i
praksis har haft en bredde på ca. 5 cm.
I 1981 blev der I direkte sammenltgnende markforsøg
afprøvet et dansk såskær af fabrikatet )) Stegsted ".
benævnt bred5åskær. fra Taarup Maskmfabrik, Kerte
minde. Skærets udformning og spredeprincip af udsæ
den afviger fra vingeskæret, men formålel er i begge
ulfælde at give kernerne mere vokseplads gennem et
bredere såbAnd I forventmng om et heraf folgende
højere udbytte.
I 1982 er denne afprøvning af såskær fortsat i byg ..amt
p"begyndt I vintcrh\<ede. Afprøvnmgen er i de fleste
forscg foretaget med en 4 m såmaskme. h\'or de
Iraditionelle rad'lå..kær i den ene hahdel af mask m-
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Anlæg afforøg med d"eku
sdmng af ~mterhVi'de I vllr-
rapS5tub.
Intllal ~kMm~fp4 smny
Jt~m pd dlf'rkl~ $dmcnl.:lfIe

Forral~ skiwskær ska'rer
en r,lIe foran dl' to større U
still~de tallerkener, der db
fler 'fl JUft til utbædt'fl
saml lfifler $d meget muld,
al korn OS J,. dækkes,
SJca.n)'Slemet haldeJ .. )Or
den aj kraftig" 1I)vJroulisJ.·
regulerbare ,rykfftdre.

Tabel 8. Forsøg med bredsIJskær /44)

bredden er udskiftet mtd bred kær. I enkelte fOr\og
er der arbejdet med 2 maskiner med hver liin skærtype.
Gennemsnilsresuhaterne af de udførte forsøg I 1982 er
vist i tabel 8 sammen med resultalerne I byg 1981.

hkg kerne pr. ha
1982 1981

Hvede Byg Byg

Afllaljo1'Sfl8

Radsåskær
Bredslskær

J

80,2
3,3

,
51,7

1,2

6

43,3
0,8

Andre jordbehandlingsforsøg
Lokalt har der været arbejdet med andre jordbehand
IlngsspcrgsmAl ved anvendelse af planer, der skal beo
lyse særlige lokale forhold eller opfylde bestemte øn
sker.
Blandt sådanne skal refereres gennemsllltsresultatet af
3 forsøg med forArsharvnlng og tromling af vinter
hvede, udfort i Bondestandens Landboforening,
Hårby. Harvningen er gennemfort med fasttandet
harve med pålagt vægt eller stilbare forArsharver til
brydning af jordskorpen, og behandlingen er umiddel·
bart cfterfulgt aftromhng. Gennemsnitsresultatet afde
3 forsøg er vist 1 tabel 9

Tabel 9. Forsøg med og uden harvning o/vinterhvede.

"..-edt hkl kr:rnc pr. ba

Der har i alle 3 forsøg været merudbytter for behand
lingen i st"rrelsesordenen ca. 1·2.5 hkg kerne pr. ha.
DIsse merudbytter for een eller lO harvninger er dog
kun signifikante i enkelte tilfælde. Modsat antyder
resultaterne, at den udtynding af unge hvedeplanter.
der er uundgåelig. hvor en slemmet jordskorpe ønskes
brudt af hensyn tilluftsloftet i jorden eller "nsker om
en bedre muldning ved eventuel nedfældning af ny
dende ammoniak i vinterhvede, næppe har negativ
ind nydelse på udbytteresultatet.

l forsøgene i hvede er der i gennemsnit opnået et
merudbytte på 3.3 hkg kerne efter bredsåskæret. Mer
udbyttet er dog kun sigmfikant hCjere i et enkelt af de 3
forsøg. I forsøgene i byg er merudbyttet for bredsåskæ
ret signifikant i de 3 af de 4 forsøg. hvor gennemsnits
udbyttet for såmetoclen har været 1,2 hkg kerne pr. ha.
Antallet af fremspirede planter var ens efter de 2
skærtyper. Der er ikke talt aks l forsøgene, men i et par
tilfælde angivet, at skududviklingen tilsyneladende har
været bedst efter bredsåskæret.
Bllndbredden af fremspirede planter efter bredsåskæ
ret har varieret fra 3 til 5 cm. Det opgives. at skæret
har en god jordscgende evne, men nogen tendens til at
slæbe med jord og stubrester samt til at skubbe JOrd fra
bageste sårække over såede rækker fra forreste skær·
række, hvorfor udjævning med efterharve var mere
påkrævet her end efter almindelige såskær.
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3 forsøg

Ubehandlet forAr
Harvct og tromlet 1 gang
Harvet 2 gange. tromlet I gang

60,6
1,6
1,9



D

Dyrkning af korn og bælgsæd
Af Bent Ullerup

% planfer angrebet af knækkc[o(byge forllr

a. 21 34 12 13 31 26
b. 42 34 18 19 32 28
c.. 17 37 14 21 34 2B

4 [o'Sog 1974-81
% rodnet angrebet afgold[odsyge efter host

a. 3 5 4 II 16 15 14 3
b. 5 9 6 25 39 28 15 II
c. 10 5 20 33 14 II 5
d 8 6 II 16 29 29 7 6

SædsklftC5ygdommene goldfod..yge og knækkefodsyge
er ofte faktorer. der begrænser hvedeudbyttcl. og de
optræder især, når korn dyrkes hyppigt.
I forsøgene blev der hvert år efter høst udtaget prøver
til bedommc1se af goldfodsygeangreb på rodnettet og
knækkefodsygeangreb nederst på <;tr ene. Oc<luden
blev der l de seks "id"te år af perioden foretaget en

7

5
8
.1

9. ar
1982

5 6
.l 7
5 12
O 3

6
5
7

O

5
9
6
O

9
6
8
O

30 II
.18 14

16
6 2

% .Hra mild angreb af knækkefodsyge lfler
høst

c.
d.

a
b.

UdbYUf!. Hg kerne pr. ha

a. 63.7 56,3 55.6 53.4 49.3 47,0 60.7 67.8
b. 58.7 51,7 53,4 52.8 38,6 41.0 58.6 63.7
c 50,3 48,2 52.3 46,4 43.8 59.8 62.8
d. 49.3 43.7 48.1 46,0 50.5 42.7 50.7 50.6

Forholdstal for kerneudbyu{'

a. 100 100 100 100 100 100 100 100
b. 9l 9l 96 99 78 87 97 94
c. 89 87 98 94 93 99 93
d. 77 7B 87 86 102 91 84 75

.) -' fnNtg

Under Kornudvalgcl blev IO Oedinge forsogsopgavcr
afs)ullct 1982. og resultaterne bringes l endelige berel
ninger. Andre opgaver er videreførelse af igangvæ
rende opgaver, og endelig er der rC!\ultaler fra nye
opgaver I byg og I ærter. Resultaterne vil blive om(alt
og vist l o...ersiglStabellcf. medens enkehfor.,ogenes
resultater kan findes i tabelbilagcb tabeller nr. 45-53.

For..øgsplan:
3. 1. An. hvede
b. 2. års hvede
c. I hede h\cn år
d. Dyg hvert år

Fortsat hvededyrkning

AJs/ul/ende herelning
Med del pnmære formål nærmere al undersoge mulig
hc..xterne for dyrknmg af hvede på forskellige jordtyper,
blev del i 1973 planlagt at påbegynde en fOf'og<;,opga\'c.
hvor forl~l hvededyrkning .,kulle sammcnllgno med
hvededyrkning afbrudt hvert 3. ilr af en vcksclafgrøde.
Denne kunne være raps. sennep. a:rtt:r eller lignende.
Fo~,gsplanen kom desuden ul al Indeholde et for
søg~led med 2. rs h\'ede og et med forhat b)gdyrk
nlng. FOr''iOgelle skulle gennemfcres l en 9-ång pe
riode. Ocr blev anlagt iah otte for...øg. men del lykkt::·
des dewærre kun al gennemføre fire i hde penoden.
Alle otte: forseg blev anlagt på god jord. og resultaterne
kan ledes Ikke fortælle noget om hvedcd)rklllngens
muligheder på leuere jorder. To forseg blev anlagt på
Bornholm, to på Sjælland, to I Ø~ljyll11nd. et i VC~lj)'l·

land og et I Nordjylland. Fire fo"og (Bornholm.
Sjælland. Østjylland og Vestjylland) blev fastholdt i
hele fOf'lflgsperiodcn, men kun to forseg (Dom holm og
Sjælland) blev høstet hvert år. Årsager til, al forsøg
udgik undervejs, var i nere tilfælde forsogslekniske, og
andre årsager har \'æret dårlig overvinlrlng eller fugle
skade
I næsten alle forsøg igennem årene har Sohdh..ede
været anvend I som fors0g~fgrode. I enkelte tilfælde er
der sået vArhvede. når vintcrhveden \'ar udvinlret.
Hovedresultatet afde fire forsøg, !>Om er gennemfort til
og med 1982, er vist i tabel I.
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bedømmelse af knækkefodsygeangrebne planter om
foråret. Resultaterne af disse bedømmelser ses i de tre
øverste afdelinger af tabel 1 for hvert enkelt af forsøgs
årene. J 1978, 1979 og 1980 fandtes der kraftige angreb
af goldfodsyge. og gennemgående var der lavere an·
greb I l. års hveden end i 2. års hveden, og hvor der
blev dyrket hvede hvert år. Især i 1977, 1978 og 1981
blev der fundet meget kraftige angreb af knækkefod
syge om foråret, og der var ikke væsentlig forskel,
uanset hvedens placering i sædskiftet. Dette understre
ger, at knækkefodsyge overlever i jorden i nere år. l de
første forsøgsår blev der ikke foretaget bekæmpelse af
knækkefodsyge, men siden 1977 er der hvert år be
handlet med Derosal fl., som er virksom mod knække
fodsyge. Af tabellens tredie afsnit fremgår. at der Ikke
efter behandlingen var angreb af betydning I de prøver
af strA, som blev indsamlel ener host.
Gennemsnitsudbyttet var meget forskelligt fra år til år.
Størst var udbyttet i 1982 med 67,8 hkg kerne i I. års
hveden. men også i 1975 blev der opnået et pænl
udbytte. I 1979 og 1980 var udbytterne lave. I alle
årene var udbyuel lavere i 2. års hvede og i hvede hvert
år end i I. års hvede. I tabellens nederste afdeling er
forholdet vist for kerneudbytte i de enkelte år, og I. års
hvedens udbytte er sat til 100. l 3. og især i 4. år var
udbyllct efler fortsat hvede lavere end efter 2. års
hvede. men i 6. og 7. år gav 2. års hvede del laveste
udbytte. Delte var især tilfældel i 1979. hvor udbyttel
ener 2. års hvede var meget lavl i alle fire forsøg.
Forklaringen herpå kan måske søges i de meget kraf·
tige angreb af goldfodsyge i dette forsøgsår.
Udbytteforholdet mellem de tre hvedeafgrooer I gen·
nemsnil af de to forsøg, der blev høstet forsøgsmæssigt
i hvert forsøgsår, fremgår af figur I.

Det højeste udbytte er hvert år høstet i I. Ars hvede, og
der er i forsøgsperiodens enkelte år fundet meget
varierende udbyueforhold mellem hvedeafgrøderne.
Forsøgene har værel anlagt i fire blokke, og til disse er
kvælstof tilført i stigende mængde. Til l. Ars hvede og
til byg har kvælstofmængdeme været 75 ,100 N, 125
N og 150 N. Til 2. Ars hvede. og hvor der er dyrket
hvede hvert Ar, er tilført 50 kg kvælstof yderligere pr.
ha tll hver blok.
I tabel 2 ses hovedresultatet for syv Ars forsøg i
perioden 1976-1982. l denne opgørelse er resultaterne
fra alle forsøg, der er gennemført i del enkehe år,
medtaget.

Tabel l. Fortsot h"''ededyrkning

HTtde I Udbyue. ttkg k.erne pr. ha

7 drs/omg. /976-82 75N /(}(JN JlSN IjON
I. års hvede 50,8 54.7 56,5 54,6

115N /JO."'I 17J/'i zoo,\'
2. Ars hvede 46,9 49,9 51,2 49.5
Hvede hvert år . 47,6 48.5 51,1 51,4

7SN 100."1 /2SN IJON
Byg hvert år ... 45,5 48,2 48,2 46,0

Forholdstal for kerneudbYlIe

I. års hvede 100 100 100 100
2. års hvede 92 91 91 91
Hvede hvert år 94 89 90 94
Byg hvert år . 90 88 85 84

l. års hvede 100 108 111 107
2. års hvede 100 106 109 106
Hvede hven år ... 100 102 107 108
Byg hvert år .. 100 106 106 101

Udbyttel af I. års hvede var 50.8 hkg kerne, hvor der
var tilført 75 kg kvælstof pr. ha. For tilførsel af
yderligere 25 kg N blev opnået 3,9 hkg kerne. Et
yderligere tilskud på 25 kg forøgede udbyttet 1,8 hkg
kerne, medens del sidste tilskud på 25 kg kvælstof gav
lavere udbytte. Den samme linie gjorde sig gældende i
2. års h\'ede og i byg. medens der, hvor der blev dyrket
hvede hvert Ar, også var udbyttestigning for den sidste
tilførsel af 25 kg kvælstof.
Virkningen af kvælstoftilførslen til de tre hvedeafgrø
der og til byg i fortsat dyrkning er vist i figur 2.
Samtidig anskueliggør figuren den forskel, der blev
opnået mellem I. års hvede og henholdsvis 2. års hvede
og fortsat hvede. I disse forseg har byg i fortsat
dyrkning givet lavere udbytte end hvede, men det bor
understreges, at forsøgene her ikke er egentlige artsfor·
søg, og at der ikke ved deres anlæg og gennemførelse er
taget hensyn hertil ved at anlægge værnebælter mellem
afgrøderne.
2. års hvede har kunnet udnytte større mængde kvæl
stofend I. Ars hvede. Til hvede l fonsat dyrkning erder
ikke fundet en væsentlig udbyttestigmng ved tilførsel
af større mængder end ca. 180 kg kvælstof pr. ha.

2. års hvede,
"..

1. års hvedlee---

90

95

85

80

Forholdstal
100

Figur 1. Arhge udbyttefortlold mellem 1. års hvede,
2. års hvede og hvede i fortsat dyrknIng.

75 .'=='--:~_::-_-:=-_-:::_-:'::_~:---:
1975 76 77 78 79 80 81 82
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ti!ført 50 kg hadsto} mere pr. ha pr. arend byggen. I tre
af de syv forsugstir gav byggen højere udbytte end eller
det samme som e/uidig h~'ede.
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, års hvede

AJS/Ul/ende beretning

Afbrydelse af fortsat byg
dyrkning

Forfrugt raps

80 .......... 43.5 46,0 39,7 39,5 36,3
110 N 0.8 3, l 4.4 3,0 2,4
140 N 0.2 3,9 6.0 4.4 3,3

21

36.2
2,9
3,5

2495

UdbYlIe, hkg keme pr. ha

39.7 42.1 39,1 40.2
1,2 3,5 3.6 2,7
1.0 4,7 5,7 3,8

% rodnet angrebet afgoldfodsyge

10 14 24 22 21
Forfrugl byg

80 N

Forfrugl raps

80 N .

Tabel 3. Afbrydelse affortsat bygdyrkning.

8Y8~

22 forsøg i 6 år
Forfrugt b)'g

80 N
110 N
140 N

Med det formliiIlI undersøge. hvor længe en evclllucI
forfruglsvirkning af raps kan måles i en bygafgrode.
blev der anlagt f1ereånge forsog i årene 1975, 1976 og
1977. Forsøgene blev anlagt på arealer. h\or der ha\'de
værel byg forud i mindst fem r. I I. forsogsår var der
vårbyg l halvdelen af parcellerne og vårraps l den
anden halvdel I 2. forsogsAr og l de folgende fire år
blev fors.ogene fortsat med \årbyg over hele forsogsare
alct. Der blev anvendt tre forskellige kvælstofmæng·
der, 80. 110 og 140 kg pr. ha. 1 de lre perioder blev der
iall anlagt 43 forsøg. men kun ca. halvdelen blev
gennemfort I alle fem forsogsår. og der foreligger
sålede'i resultaler fra 22 forsog. fordeli med 15 fra
forste forsøgsperiode. 5 fra anden og 2 fra den Sidste
penode. 8 af forsogene blev gennemfon på lerjord og
14 forseg på sandjord. og der er derfor grundlag for al
foretage en opdeling af de opnåede resuhater efter
jordlYpe·
Hovedresultatel for alle 22 forsøg er visl i tabel J.

H\ert udbytlelal er gennemsfllt af de udbytter. som er
opnået i de tre forsøgsperioder. Delle har medfort en
udjævning af årsforskelle. og der er kun små forskelle i
bygudbytterne. 'lom er vist ~verst I tabellen. Det må
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kg kvælstof pr !'la

Ftgur 2 Udbytte ve<! sligenae mængde!' kvælstof 1~ de
enke!le afgrøder I 101'509 med forlsal hvede<lyrk
n11lg Gns al 7 års lorsøg

Byv hvert"
'~,.L7N'----::'OO:f:N;---"""12::'!'N::--"'50:::-:N"'''''''' ..... "'"125 N ISO N 175 N 200 N 2 Ars tw$H: og

h'lede twert ...

Sammendrag
I en lonøgspenode p6 7-86r (/975-81) er dyrkning ol
w'nlerh~'('de som J. drs afgrøde. som l. drs hw!de og i
fortsat dyrkning sammenligne/. Der gennemførtes fife
forsog i hele perioden pd samme forsøgsarealeT, der i
alle til/ælde ~'ar lerjord. men io\'rigr geografisk spredt
over heJe londel.
Udbytte/arholde/ mellem de tfe oJgr"der varierede fro
tJr /il dr. I gennemsnit o/forsøgene gav J. drs hvede h~'erl

tJr dn h"Jene udbyue. men forskellen ~'Or meget lille i
1978 og stØrsl i /979. Der kon ikke pil grundlag af de
oplYSninger. som er gH'el om jorsøgs[orhoJdene. findes
jorklaring pd disse [orskelle. Neller ikke i opgørelsen
o~'er [odsygeangreb, som hverr år blev [oretaget på
pro~'er a[ strd og rødder, er der sikre holdepunkter.
løvrigt blev forsøgene hvert dr behandlet mod knække·
lodsyge.
1 gennemsnit afsyv drs[orsag, hvor alle tre hvedeafgro·
der er sammenlignet. gav I. tus h.'ede ca. 4 hkg eller ca.
l pct. hajere udbytte end 2. ars hvede og h~'ede h\'err ar,
sel'oJOm de to sidstnævnte afgrøder i gennemsnit blev
gødet med 50 kg .\' ekstTO pr. ha.
Kvælstofgødningen ble\' h.'ert dr ti!ført ,fire mængder
med 25 kg interval. Resultoterne viste i gennemsnit af
forsøgsperioden. at det højeste udbytte i I. års hvede blev
opndet ved tilførsel afca. 120 kg kvælstof. medens l. drs
hvede gav topudbytte ved ca. 170 kg kvælstof. Ved
forrsat h\'ededyrkning ~'Or der stadig en s.'ag udbytte
stigning. når der ble\' ti!ført ISG-200 kg kvælstofpr. ha.
l forsøgene blev ~'t!tharende bygdyrkning sammenlIgnet
med hvede. Det er af for.wgstekniske årsager ikke
rimeligt at vurdere resultaterne som egentlig arts.sam·
menligning, men i gennemsnit affors"gs~riodengav
byg ifortsat dyrkning ca. 4,5 hkg eller ca. 8 pct. la.'ere
udbylIe end hvede i fortsat dyrkning, .wm dog blev
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Udbytte. hkg kerne pr. ha

43,1 48,1 43,2 44,S 39,8
O, I 2,9 2,9 3,0 2,5
0,1 3,g 4,3 2,9 3,0

dog bemærkes, at udbytteniveauet er næsten uændret I

den fortsatte bygdyrkning gennem perioden. Ifølge
forsogsplanen er bygafgroden Sidste forsogsår reelt II.
gang byg.
Der blev hven år udtaget rodprover af planterne til
nærmere undersøgelse for angreb af goldrodsyge. Re
sultaterne heraf ses nederst i tabel 3. I 2. og 3. forsogsår
blev der fundet lidt kraftigere angreb. hvor foefrugten
var byg, end hvor foefrugten var raps. Men i de sidste 3
forsøgsår har angrebet været ens, uanset afgrøden i I.
forsogsår, og iovrigt var angrebet afgoldfodsyge krafti
gere end i begyndelsen af perioden.
I tabel 4 er udbytteresultaterne i de enkelte Ar vist som
forholdstal, idet udbyttet af byg efter byg er sat til 100
ved hver af de tre trin for hæ1.stofgodsknmg.

Tabel 4. Afbrydelse ollortsat bygdyrknIng.

8YK I Forholdstal for I,Idbyue I bYI

22 lorsøg i 6 dr 80N 110 N NON
Byg efter byg ... 100 100 100
Byg I. år efter raps 110 108 107
Byg 2. Ar efter raps 109 108 107
Byg 3. ir en" raps 102 103 102
Byg 4. Ar efter raps 98 99 100
Byg 5. Ar efter raps 100 99 100

Hvor der blev tilført 80 kg kvælstof til byggen, var
udbyttet I. år efter raps IO pet. højere end i vedvarende
byg. og 2. Ar efter raps gav byggen 9 pet. højere
udbytte, medens der i 3. år kun blev opnået 2 pct.
højere udbytte. I 4. og 5. år kunne der ikke spores
eftervirkning af forfrugten. Det samme billede blev
fundet ved gødskningen ved ilD kg og 140 kg kvælstof
pr. ha, men ved stigende kvælstofanvendelse var virk·
ningen af foefrugten mindre end ved den laveste kvæl
stoftilførsel.
I figur 3 er diSse forhold VISt.

En ~JlyUn rapsmork i blomst ~r godt ud I IonthkoMl. Ro~" er
$Oml/dig en god vrluelofgtWit I n Qns"~,,gl ktNnsædskift~ I
forwgrne I'Ur udbyfltl o/ byg I 6r tftu raps 10% h_~" tlld
'l'fdPOrrnde byg og 1. dr t!fter rapgn go, byggen 9% "'~rr udbytl~

Del/t rrsu!raf blt!,INggt!dropndel vrd BO kg N pr. ha. Vt!d h_jen N·
/11f_MI 'IOr forfrugls~irkn"'Ktn mmd"_

Opdeling efter jordtype
De neste forsøg. 14 iaJt. blev gennemføn på lettere
jord. jordtype JB 1-4, medens 8 forsøg blev gennemført
på Jordtype 18 5-7.
I tabel 5 er resultaterne fra label 3 opdelt i de to
grupper.

Tabel 5. Afbrydelse ollarISa' bygdyrkning.

BYI~

Lerjord, 8 forsøg

Forfrugt byg

80 N .
110 N
140 N .

• = BON

m=ltON

0= 140 N

Sandjord. 14 forsøg
Forfrugt byg

80 N 37,8 38,7 36,8 37,7 34,1
110 N ........ 1,9 3,9 4,1 2,6 3,1
140 N \,5 5,2 6,5 4,3 3,8

Forfrugt raps

80 42,S 42,8 37,6 36,4 34,6
110 0.7 3,1 4,5 2,7 2,3
140 N 0,2 4,2 7,1 4,7 3,3

Forholdstal
for udbytte

110

t08

106

104

102

100

98
Byg l Ar Syg 2. "........... ,..,.

Byg 3...
øfI......

Byg' .........
BygS Ar
8ft......

Forfrugt raps

80 N .....
110 N .
140 N .....

45,2 51,7 43,4 44,8 39,2
0,8 3.2 4,1 3,5 2,5
0,2 3,3 4,2 3,9 3,2

Figur 3. Forholdstal for udbytte i byg elter raps
ved forskellige kvælstofniveauer.
(Byg efter byg = t (0)
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Der blev I hvert af forsøgsårene høstet højere udbytte
på lerjorderne end på sandjordeme, og forfrugLSvirk
ningen af rapsen var størst på de lettere jorder. Dette
fremgår af tabel 6.



FIgur 4. Forholdstal for udbytte I byg efter raps
på sand· og le'lord. (Byg efter byg = 100)

Sammenjalllillg
Det er i tidligere geflnemførte forsogsserier vist. al der
kali ~regnes CfI udbYlteforøgelse ~ ca. 10 pCI. i den
forste bygafgrode efter en slrajri afgrøde sammenltgflet
med byg Ijort\'Ut dyrkning. Det er ogsa !xhist. at der

Ved alle tre kvælstoftrin. men især ved 80 kg N er der
fUlldet en !>10rrc forfrugl:.virkning af rapsen i gennem
,nil af 14 forsog p. sandjord end 1 forsogene på lerjord.
Der er dog Ikke Sikre tegn på. at forfrugh\irknmgcn
har holdt sig hengere på ~ndjord cnd på lerjord. og
der kan på begge Jordtyper påregnes en efter\lr~nll1g

på I h\ert fald to ar
I figur 4 er forskellen I den forfrugtwlrkmng ....om er
fundel på de IO Jordtyper. \ist \cd den mindste hæl
"itoftl1for\cl. hvor forskellen mellem Jordtypernc \-ar
...t"'... t

Forfrugtn'lr"'nmg l. ar l. irr J. ar 4. år

Alle forsog 8 pcl. 8 pcl. l pcl. Opcl.
Lerjord 6 pct. 7 pcl. l pct. l pcl.
Sandjord IO pcl. B pct. l pcl. Opcl.

Produktionssystemer ved dyrkning
af korn
I de senere år er der under Kornudvalgel gennemført
forsog for al belyse værdien af at anvende produkliull!l
systemer ved dyrknLllg af vllllcrsæd. I 1982 er disse
opgaHr gcnlaget i •...nterh .. ede og I \ intcrrug. De5uden
er der påbegyndt en forsogsopga\e \edrorende dyrk
nmg af \ årbyg.

Disse resultater er gennemsnit af de tre'" m!lslOftrltl.
som forsøgene blel' genllemfort ved.
En del ajfordelen ved raps som forfrugt kali udlignes
I'ed ekstra tilforsel af hælstoj Selvom re,W/loterne af
disse forsøg. der er gennemførl O"er (!ti længere ar
række. anlyder. at byg kali OI'les med gode resultater i
en fortsat bygdyrkning, understreger de dog, at der I..an
opnas betydelige fordele "ed, at den kontmuerlige byg·
dyrkning afbrydes af en straf" mel/emafgrøde. For
jrugtswrl..flIngen holder I mindst to ar. men mtf derefter
regnes at "ære elimmeret.

kan jorud\f!f; en forfrugtswrknmg udo~·er I. (}r. men
tkke hvor længe. J.fed det formlJl næml('re at belyse
delle forhold. ble" der anlagt jorsøg. h''Or flere ars
bygdyrÅrtl1lg blev afbrudt af en ,·arrapsafgrode. Deref
ter foraa"e forsagene i fem ar med sammt'nligning af
byg efter byg og byg efter ,'tJrraps. Denne ofpruvfIlng
blcv foretaget I'ed tre h·æl.\teifnlveauer.
De opnaede resultater af 11 gennemførte forsag lait. 8
po lerjord og 14 på sandjord, ses af dt>tl folgel/de
opstilling. Forfrugtsl'irknillgen af I'årraps er v/jt I pCI.
udbyueforogelse i h"erl afde førHe fire ar .\amme"ltg
nel med hyg Ijortt;at dyr"'lIU1g.

Forsøgl:>plancn er på forskellige punkter ændret fra den
plan. der ble\ anvendt i 1981. Ændnngerne beSlår l. at
der I Iq82 lUe er udbragl Cycocel ekstra ad to gange.

Forsøg med hvededyrkning
11982 er der gennemførl 19 for""8 med hlo'ededyrklllllg
efler folgende fOf5ogsplan:

a. 400 spiredygtige kerner pr. ml og b ælstOfudbnng-
lUng på en gang i stadium 4.

b. som a -l.- 2 I Cycocel ehlra (CCC) i "'ludium 3-4.
c. som b + 0.5 Derosal n. I 'tadium 5--6.
d. som c + 0.5 kg Bayleton 25 WP l 'ltadlum 7-8.
t:. !.Om c + 0,5 I Till 250 EC, sladium 7-8.
f som c + 2.0 kg Ortho-Dlfolatan I stadium 10.1
g. som f. men N udbragt ad Ire gange med

45~ af mængden ca. IO. marts
15% af mtcngden på studIUm 4-5
4Ol;f ar mængden på stadIUm 8-9.

h. som g. men udsånmg af 500 spiredygtige kerner pr.
m!.

Byg s. Ar-'...

_ = sandjord

D = lerjord

Byg ol. år

en"
"P'

Byg 3. ir
en..-Byg 2. Ar

.n"-Byg l."
.n"
'...

Forholdstal
for udbytte

112

110

108

106

104

102

100

98

96

Tabel 6. Afbrydelse afforHat bygdyrÅning.

By.. I Forholdstal ror udbytte i byg

Lerjord. 8 forsøg 80.\' ilDS 140 S
Byg ,fler byg . 100 100 100
Byg l. år efter rap... 105 107 105
By g 2. år efter raps 107 108 106
Byg 3. år erlcr raps 100 103 100
Byg 4. år efter raps 101 102 IO)
Byg 5. år efter rap.. q8 99 qq

Sandjord. /4 forsøg

Byg efler byg 100 100 100
Byg I år efter rap~ 112 loq ,oq
By g 2. lir efter rap... III 108 107
Byg 3. år efter raps 102 103 103
Byg 4. år efter rap"i 97 q7 q8
By g 5. lir efter rap'} 101 q9 100

5q



al der er foretaget en afprøvning af Tilt 250 EC, og at
anvendelsen af Ortho-Difolatan mod brun pletsyge er
foretaget i det forsøgsled, der blev behandlet med Tilt,
medens det i 1981 blev anvendt ener sprøjtning med
Bayletan.
Resultalerne af de 19 enkeltforsøg ses i tabelbilagets
tabel 47 og 48. Der blev gennemført ialt 7 forsøg på
Sjælland, 4 på LoJland-Falsler. 2 på Fyn, 1 på Born
holm, 4 i Østjylland og I i Nordjylland. I 2 forsøg var
forfrugten hvede, i 5 byg, i 4 frøgræs og i de sidste 8
forsøg var del en stråfri afgrøde. Sortsanvendeisen
fremgår af tabel 8, og forsøgsopgavens hovedresultat
ses i tabel 7.

Tabel 7. Forsøg med hlIededyrkning. serie 0l-IO·B2
(47-48)

Antal frem- % angrebne Udbytie
Hvede spirede Slrl- % planter med og mer-

planter lsengde mel· kmckkerodsyge udbytte
pr. m2 cm d,S v. anlæg v. hosl hkg pr. ha

Antal forsøg ]J 17 IO 18 18 "a. 307 98 I 17 77,1
b. 90 I 23 1,0
c. I 13 3,0
d. 0,6 5,8
e. 0,4 7.8
f. 0,3 10,8
g. 0,3 11,7
h. 372 0,2 12,2
LSD. /,9

Merudbyue for forsøgsbehandlingerne

b., Merudbytte for 2,0 I eec, 1,0
c b: Merudbytte for 0,5 Derosal n. 2,0
d c: Merudbylte for 0,5 kg Bayleton

25 WP ..... ,',"""'" 2,8
e.;.c: Merudbytte for 0,5 kg Tilt 250 EC 4,8
f .... e: Merudbytte for 2,0 kg Ortho-

Difolatan S . . . . . . . . . . . 3,0
g f: Merudbyue for delt

kvælstofgødskning . . . . . . . . . . . . . . 0,9
h..,. g: Merudbytte for udsædsmængde pet

500 kerner pr. ml ... 0,5

Resultaterne i tabellen er nævnt i forsøgsplanens ræk
kefølge, uanset al de enkelte foranstaltninger i den
praktiske hvededyrkning gennemføres i en anden ræk
kefølge. I tabellens øverste halvdel ses først resultatet
af de forskellige tællinger og målinger. og yderst til
højre de udbytter og merudbytter. som er opnået i
gennemsnit af forsøgene. Der blev udsået 400 spire·
dygtige kerner pr. m2 , men som det ses af tabellen, var
antallet afjremspirede planter i gennemsnit 307 planter
eller 77 pet. af det antal. som blev sået. I forsøgsled h
blev udsået 500 spiredygtige kerner, og her var antallet
af fremspirede planter 372 pr. m2 eller 74 pet. Srrd
længden i forsøgsled a, som ikke blevvækstreguleret
med CCC, var 98 cm, medens anvendelsen af 2,0 I
eycocel ekstra forkortede strået med 8 cm. Bedømmel·
sen a/meldug afslørede, at der i 1982 var meget svage
angreb. men tallene viser dog en antydning af lavere
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angreb efter sprøjtning med Bayleton 25 WP og med
Tilt 250 EC. l gennemsnit af forsøgene blev der ved
anlæg fundet 17 pet. planter med angreb af knække
fodsyge. Efter høst blev der fundet 23 pet. angrebne
planter. hvor der ikke var foretaget behandling med
Derosal n. mod denne sygdom, medens der kun var 13
pet. efter behandlingen.
Udbylfet i det ubehandlede forsøgsled, hvor kvælstof
gødningen blev udbragt på een gang, og hvor der ikke
blev vækstregulerct eller foretaget svampebekæmpelse.
var 77,1 hkg kerne i gennemsnit. Dette var ca. 20 hkg
kerne mere end i tilsvarende forsøg i 1981. Af resulta
terne fremgår, at der blev opnået store merudbytter.
især for svampebekæmpelse.
Tallene for merudbytte er den opsummerede virkning
af de forskellige forsøgsbehandlinger. Virkningen af de
enkelte behandlinger er vist i tabellens nederste halv~

del. Disse resultater er fremkommet ved at trække
resultatet af et ubehandlet forsøgsled fra resultatet fra
det forsøgsled, der har fået den pågældende behand
ling. Ved denne fremgangsmåde er der ikke taget
hensyn til. at der kan være vekselvirkning mellem de
anvendte midler.
Virkningen af vækstreguleringen med eec var 1,0 hkg
kerne, hvilket er et bedre resultat end året før. Bekæm·
pelsen af knækkefodsyge med Derosal n. gav et merud·
bylte på 2,0 hkg kerne. Meldugbekæmpelse med BayIe
ton gav yderligere 2,8 hkg, men sammenlignet hermed
var virkningen af Tilt større. 4,8 hkg kerne. I 1981 blev
der opnået meget stor virkning af at bekæmpe brun
plet~yge med Ortho·Difolatan. Denne behandling blev
også gennemføn i 1982. hvor der blev opnået 3,0 hkg
kerne eller knapt det halve af virkningen året før i
tilsvarende forsøg. Nederst i tabellen ses det, at aer
blev opnået 0,9 hkg kerne ved at dele kvælstojgødsk.
ningen i stedet for at udbringe den på een gang, og

TabeIB. Forsog med hw!dedyrkning opdelt ejter hvede
sorter.

UdbYlIe og merudbyue
H,ede hkg kerne pr. ha

Kraka Vuka Anja

Aneal forsøg 6 l 6
Ubehandlet- 71,8 77,S 83,1
50 kg eksl ra udsæd 1,4 + 1,4 1,3
K vælstof ad 3 gange 1,7 0,8 0,6

Vækstregulering

2,0 J eec. 0,7 3,0 0,5

SlIampebekæmpelse

0.5 1 Derosal fl. .... 1,3 3,3 0,8
0,5 l Till 250 Ee 5,4 6,9 3.4
2,0 kg Ortho-Difolalan 2,6 2,3 4,0

Merudbylte ialt 13,1 14,9 10,6

S~'ampebekæmpelse

0,5 kg Bayleton 25 WP 2,8 5,0 1,7

• Nonnal udS<Jedsmængde. kvælstof pA I gang, uden \'sekst regule-
ring og ~\'llmpebekælllpclsc.



Tabel IO. PrlS- og omkosrningsgrundlag for [orsogsbe
handlingerne" forsøgene med h~'('dedyrk

nmg.

I den forste talkolonne er pmtn pr. enhed af de nævnte
midler og foranMaltnil1ger m.v. anført. Midi i tabellen
er priscn for behandlingen pr. ha VlSI med de doserin
ger. som er anvendt, og endelig er disse udgifter yderst
til højre omregnet til hkg hvede pr. ha. Hvedepnsen er
her sal ul 150 kr. pr. hkg.

K vælsloflldbrmgning . 100 200 1.3
Udsprcjtlllng mod svampe 100 100 0.7
Uds.æd .. 250 125 0.8
Cyeoccl ekstra ........ 60 120 0.8
Derosal fl. 210 IOS 0.7
Bayleton 15 wp ... 320 160 1.1
Tilt 250 EC 380 190 1.3
Onho·Dtfolatan S 118 2JS 1.6

endvidere blev der opnået et beskedent merudbytte for
at [oroge udsædsmællgden fra 400 spiredygtige kerner
lil 500 spiredygtige kerner pr. til! svarende til ca. 50 kg
uds..'W mere pr. ha.
I tabel 8 er resultatet af en opdeling efter sortsanven·
dd'icn vist.
SOftsan\endelsen i 17 af de 19 forseg fordelte sig med
Krakahvede i 6 forsng, Vukahvede l 5 forsøg og
Anjahvede i 6 for~"g. De opnll(..>de udbytter og merud
byller for behandlingen er i tabel 8 vist I en lidi anden
rækhf"lge end i den foregående tabel. De storste
forskelle fra sort til son er al finde i resuhalCrne for
an\endelsen af Cec. som gav bedre \'Irknmg i Vuka
h\ede end I de to andre soner. End\o1dere udskIlte
Vu~ah\-ede sig fra de m-nge \ ed. at der ble\- opnået
storre vlrkmng af s\ ampebekæmpelsen I denne sort.
både mod knækkefodsyge og m<Xl blads\ampe.
I lubel9 er resultaterne opdelt efter den bedommeise af
knækkcfodsygc på hvcdcplanteme, som blev foretaget
ved forsøgenes anlæg. I JO forsøg blev der fundet
kraftige angreb - i gennemsnit 28 pet. planter med
kllækkefodsyge - og i 8 for!>og blev der i gennemsnll
kun fundet 3 pet. angrebne planter.

I-lYede

"ns kr. pr
enhed

(I. kg. hk•.
h.)

Kr. pr. Sv. I hk,
ha for hvede'
~hand- 1.5OIo.r pr

IIng hkg

Tabel 9. Forsøg med hw!dl'dyrkning opddr e[rer an
greb a[ knække[odsyge ,. [ordret.

Tabel JI. VirJ.mng og "konomi I forsøg med h~'ede

dyrkning.

10 foJ'SDB 8 forsøs
% angrebne % angrebne

Hnde planter med Udbytte og planter rMd Udb)·tu: og
knækkefods)'le merudbytte knækkefodsyge merudb)1te
\'. anlæg v hMt hk. pr ha v anlæg v høst hk. pr ha

Merudb
hkg

h'''''pr. ha

Udgift
hkg

pr. ha

FonjCnste,
hkg pr ha

19fs. 2.5~.

1982 1981 1

a.
b.
c.

28
31
21

78.0
0.3
1.8

3
13
2

77.5
2, I
4.3

/9 forsøg
50 kg ek'itra ud'iæd 0.5
K vælstof ad J gange 0.9

0.8
U

0.3
0.4

0.1
0.1

Ved den undersøgelse af knækkefodsyge. som ble\
foretaget p slrå. \-00 host, blev der fundel mere
kmekkefodsyge, hvor der også I foråret var bedomt et
kraftIgt angreb. I fONogsled c ble\' der foretaget be
kæmpelse med Derosal, men denne behandling har
Ikke været i stand III at eliminere de kraftige angreb, og
der er, som det fremgår af tabellens nederste linie.
0plll'iel lavere vIrkIlllIg af behandlingen i de kraftigst
angrebne for..og. end hvor angrebet kun \ur !lvagt.
Dette forhold slemmer ikke overens med tidligere
opn~ede resultater, men når der i de svagt angrebne
forsog blev opn~el 2.2 hkg kerne for behandling, lyder
del på. al Derosal og~ har hafl en vlrkmng på andre
... l.ade...oldere end netop knækkef<Xlsyge.

Udbyue og okollomi
Det okonomlske resultat for de forskelhge behandlm·
gcr kan beregnes. Il. r produktpns og udgifter III be
kæmpelsesmidler, ud:\prøjtTling og udbringning af
kvælstof sættes op mod hinanden.
I tabel JO er anført de priser og omkostninger. som var
gældende i 1982.

c b

Merudbytle for behandling
mod knække[od.,yge

1.5 2.2

Vækslregulering
2.0 I CCC . 1.0 0.8 0.2 3.4

Smmpebekæmpelse
Derosal fl. 2.0 1.4 0.6 1.1
TIlt 250 EC 4.8 2.0 2.8
Ortho-Dlfolatan S 3.0 2.3 0.7 4.2

lait 11.1 8.6 3.6 5.5

S~'ampebekæmpelse

Ba)'leloll 15 \VP . 2.8 1.8 1.0 2.6

l) 1982-pmcr

:VferudbYllerne for de enkelte for'iogsbehandhnger er
anføn i venstre talkolonnc. I midten af labellen ses
udgiften omregnet til hkg hvede pr. ha. Fo~kcllcn

mellem mdlægter og udgifter er \Ist l tredie kolonne til
højre. Det fremgår. at der ikke har \læret ge\ inst \ ed at
amende ekslra udsæd eller \ed at udbnnge ~Hclstof

ad tre gange frem for på een gang. Der blev kun opnået
en hlle økonomisk gevinst ved at anvcnde vækstregulc
ring og heller ikke store fordele ved at foretage behand
ling mod knækkefodsyge. medens der for bekæmpelse
af svampesygdomme med Tilt, blcv opnået 2.8 hkg
hvede pr. ha. Fortjenesten ved al anvende BaylelOn var
kun 1.0 hkg. som det ses I tabellen~ nedersle linie. Ved
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Ved ari/æg af k.nspor sam
tidig med sdnUlg ofafgrø
den sikres, Ol une" ud
bringning afgtHf"Ulg 08
udsp~jtfling af bt:kæm~/- •
sesmid/er kan fore/ages
ude" over/apnUlg eller
mister.

bekæmpelse af brunpletsyge blev opnAct 0,7 hkg
hvede. Den samlede fortjeneste, der i 1982 blev opnået i
19 gennemførte forsøg, var 3.6 hkg kerne. og langt den
største del af dettc gode resultat, hidrører fra anvendel
sen af Tilt.
I den yderste kolonne til højre i tabellen ses de tilsva·
rende resultater fra 25 forsøg i 1981 - dog med anven
delse af dc økonomiske forudsætninger, som var gæl
dende for 1982. Fortjenesten ved den totale samlede
behandling var i 1981 større end i 1982. Dette skyldes
især en bedre virkning af bekæmpelsen af bådc knæk
kcfodsyge. bladsvampe og akssvampe, medens der til
gengæld i 1981 var et meget dårligere resultat af
vækstreguleringen end i 1982.
Forsøgsserien gentages i 1982-83.

Resultaterne af enkeltforsøgene findes l tabelbilagels
label 49 og 50. Alle forsøgene er gennemført med
Petkusrug II. Der bic\' tilført fra 105·180 kg kvælstof
pr. ha. Såtiden har varieret fra 16/9 lil 28/10. Første
lildeling af kvælstof skete mellem 24/3 og 5/4, og
sidste tildeling mellem 6/5 og 25/5. r et par af forsø
gene blev fundet rct kraftige angreb af knækkefodsyge
om foråret, og i de fleste forsog var der kraftigt angreb
af denne sygdom i strI!. fra den ubehandlede afdeling,
men behandlingen med Derosal var i de neste tilfælde i
stand til at reducere angrebet. I en det af forsøgene blev
der endvidere ved høst fundet goldfodsyge på rodprø
ver.
Hovedresultaterne i 1982 ses i label 12.

Tabe' 12. KvælslOfgodskning, bekæmpelse af svampe
sygdomme samt væksrregulering i rug (49
50).

Merudbytte for for
søgsbehandlingerne

1,9 1,7
0,2 0,7
l,) 0,2

Udbytte og
merudbyne
hkg kerne

pr. ha
f Il

Forsøg med vlnterrugdyrknlng
I 1982 er der gennemfør! 15 forsøg med dyrkning af
vinterrug efter samme plan som i 1980 og 1981.

Hvert forsøg blev anlagt i 2 blokke:
l. Kvælstof tilført en gang, stadium 4-5.

II. Kvælstof tilført 2 gange med
SO pet. af mængden i stadium 2.
50 pet. af mængden i stadium 7-8.

H~'er afdeling blev behandlet sdledes.·
a. Ubehandlet.
b. O,S I Derosal n, stadium 5-6.
c. Som b + 0,5 kg Bayletotl 25 WP, stadium 5-6.
d. Som c + 0,5 kg Bayleton 25 WP, ca. 3 uger senere.

Hver forsøgsbehandling blev desuden delt Mledes:
A. Ubehandlet.
B. 1,5 J Terpaj. sladium 7-8.
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R.g

/5 forsog i /982
3. Ubehandlet.
b. 0,5 I Derosal n. . .
c. som b + 0,5 kg Baylelon
d. som c + 0,5 kg Bayleton
LSD .

O,S Derosai n.
0.5 kg Baylefon 25 WP
0.5 kg Sayleton senere.

55,2
1,9
2,1
3,4
1,0

56,1
J.7
2,4
2,6
0,9

Merud
by'"r.,

deh N
(Il- I)

0,9
0,7
1,2
0,1



Tabel /4. Pris- og omkoslnlllgsgrundlag for forsøgsbe
handlingerne I forsøgene med vinlerugdyrf...
1/Ing.

l<ilzngd< hk. kerne Mer-
cm udI>.

II I II (11;- I]

A. Uden Tcrpal 119 123 55.2 56.2 1.0
B. 1.5 I Terpal 113 115 3.6 3.0 0.4
LSD '.8 1.5

R••

Kr. pr SY. I hk,
ha ror ru, •
~hand· 1.50 kr pr.

lina hkl

D~r blev hO!-tel 55.2 hl..g kerne l gennemsIlIl l del
ubehandlede for'"g ... lcd. h\or k\æl\IOfble\' udbragt på
cen gang. og 0.9 hkg kerne mere. h ...or hæhtofTel blev
tildelt ad to gange.
Merudbyllet for forsogsbehandhngerne ses midi I tabel
12. For an"cndd\ell af DaO\al mod knækkefodsyge
blev der i 1982 opnået 1.9 og 1.7 hkg kerne. Delte var en
dårligere virkIlIng end l de tilsvarende forsøg l 1981.
Virkningen af Daylclon mod meldug var ogs.!l. mindre
end året (or. men den mod var der en ~ærdcle!) god
virkning af at foretage vækstregulering med 1.5 l
TerpaJ.
I tabel 13 er forsøgene. som nu er gennemfør! tre år,
opdelt efter forfrugl byg og rug.

Kvæls\ofudbnnglllllg . 100 100 0,7
Udsprøjlning mod wampe 100 100 0.7
Terpal ........ 120 180 1.2
Derosal n. .. 210 105 0,7
Bayleton 25 wp 320 160 1,1

Priserne pr. enhed er anfort I \en'.tTe .. palte. og udglf.
ten pr. ha for den gennemforte behandling I mldtcr.-.te
talkolonne. Med en pns pr. hkg rug på 150 kr vII
udgifterne kunne dækkes 'led de merudbytter <;0111

anført yderst iiI hojre i tabellcn.
I tabel 15 er resultaterne af forsøgene. som er gennem
ført i 1980. 1981 og 1982 'lIst sammen med gennem
snitsresultatet for de tre år.

l) Ubehandlel
:) Uehandlel med J)crct..ll n

Tabel /J. Opdeling offorsøgene i rug eller for/rug"

Forfrult br, Forfrugl rug
RUIi .5 f IOfi . .5 (s 6 (s 4 (s. .5 (s.

1980 1981 1982 1980 19 1 1982

Kvælstofgødskning. lx,kæmpelse af S\'umpe
sygdomme saml ~'ækJlregulerl1/g I rug I tre
ar.

Ved anlæg
Ved host i al) .
Ved hosl i bl) .

Derosal n.
Baylelon
Baylcton "enere

Pct. planrer angrebel af
f..nækkefodsyge

71068512
19 II l2 IO 8 41
2 5 4 4 O 8

Merudbytte for sl·ampebef..æmpelse
2.6 6.8 2.4 0.8 2.8 1.0
1.6 1.2 0.9 i,3 1,4 0.6
0.3 0.2 0.8 0.3 0.3 1.1

Tabe' 15.

R••

a. Ul:>chandlct .
b. 0.5 I Derosal n.
c. Mlm b + 0.5 kg

Baylelon 25 WP .
d. som c \ 0.5 kg

Bayleloll 25 WI'

Kvælstof p:\ en gang
Kvælslof ad 2 gange

1980 1981 1982 Gm.
lifs. 16fs. 1.5(s. lir

.\fcnldbYIlI? Hg for udbr.
af hoælslOf ad l gongt'

J.7 0.5 0,9 0.7
2.5 0.9 0.7 1.4

J.7 0.6 J.2 1,2

1.8 0.9 0.1 0.9

Merudbylll? hkg for
~'(l'kslreguleflngmcd

1,5 I Terpal'

0.4 J.I 3.6 1.1
1.1 1.3 3.0 1,8

øverst ses re.sultatcrue !.lf analyserne for knækkcfod
~yge. Der cr fundel forskel fra år III år. men ikke nogen
sikker linie. der kan fortælle om forfrugtens betydning.
Virknmgcn. 'tom er opnået ved beka:lItpel'le med Dero
sal. har hvert lir været :-.H,rre. hvUf byg \'ar forfrugt.
end hvor der året for hlt\dc været rug. Forfrugtcn har
tlls)neladende Illgen IIldnydclsc på meldugangrcbene.
Idet der Ikke er forskel I \lrknmgcn af Baylcton.

UdbyJle og okonomi
I tabel 14 er pm.- og omko'ltnlllg'lgrundlagel for for
sagsbehandlingerne i for:-.øgcnc med vinterrugdyrk
nlllg \'i'lt på samme måde som for de tidligere omtalte
hvedeforsog.

Uden Terpal .
1,5 l Terpal' .

0.5 I Derosal n.
0,5 kg Baylclon 25 WP
0.5 kg do. senere

0.5 I Derosal n.
0,5 kg Bayleton 25 WP
0,5 kg do...enere

°)1980,2.5 I C)'C~x;e1 d....lra

Slrålængde. cm

113 116 121 111
108 109 114 110

Merudbylle. hkg for
slIOmpebekæmpelse

1.6 5.3 1.8 2.9
1.4 1.3 0.5 J.I
0.1 0.1 0.8 0.2

Fortjeneste
(merudb. . udg/fl)

Hg pr. hu

0.2 3.9 0,4 1.5
0.4 0.5 1.3 0.7
J.7 1.1 1,0 1.5
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Der blev hvert Ar opnået merudbytte for at udbringe
kvælstof ad to gange ved de forskellige forsøgsbehand
linger sammenlignet med udbringning på een gang. I
mange tilfælde har merudbytterne dog ikke været i
stand til al betale udgifterne til udbringningen. l tabel
lens anden deJ ses det, at virkningen af Terpal var
væsenlligl større i 1982 end i 1981, og endvidere at
Cycocel ekstra. som blev brugt i 1980, gav et utilfreds
stillende resultat. CCC og Terpal har værel i stand til
al forkorte rugstrAet 5-7 cm i gennemsnit. I næstneder
ste tabelafsnit ses det. al der i 1981 blev opnået et
særdeles godl resultat af al bekæmpe knækkefodsyge.
medens dette ikke var tilfældel i de to andre forsøg5år.
Merudbytterne, som er opnået ved anvendelsen af
Bayleton, har ikke været store. I nederste tabelafsnit er
den opnAede fortjeneste for de enkelte behandlinger
anført i hkg rug pr. ha. Det eneste lønsomme resultat
blev opnået i 1981 ved behandlingen med Derosal n.

Forsøgene. som i lre år er gennem/ørt med produktions
syslemer i rug, har giver lil resultat. al der er opn&et
positive reSUllaler efler onvendeJsen af Derosal fl. mod
knækkefodsyge. og at delte især ~'ar (il/ældel i 1981. Der
er ligeledes opnlJel merudbylter ved bekæmpelse af
meldug med Baylelon. men merudbytteme har i gen
nemsnil afforsøgene ikke været i sland til ar belole for
behandlingen.

Forsøg med vårbygdyrkning
Forsøgsarbejdet med at belyse produktionssystemer i
korndyrkningen har hidtil kun omfattet vintersædar
ter. l foraret 1982 blev der anlagt en fOl'SØgsserie, hvori
spørgsmålene om svampebekæmpelse, vækstregule
ring og kvælslofgooskning efter planteanalyser blev
nærmere belysl i v&rbyg.
Forsøgsplanen var følgende:

a. K vælstof som omgivende mark.
b. som a + 0,5 kg Bayleton 25 WP ca. 10/6.
c. Som a + O,S I Tilt 250 EC ca. 10/6.
d. Som a + 0.5 I Til. 250 EC ca. 1/6 og 20/6.
e. Som d + 0.5 I Cerone, stadium 8-10.
f. 75 pet. af kvælstofmængden i a. eftergødskning

efter planteanalyser og svampebekæmpelse som c.

Der blev gennemført 29 forsøg, som fulgte forsøgspla
nen og desuden 5 forsøg, hvor der blev foretaget
vækstregulering i forsøgsled f. Omtalen i det følgende
vil alene omfatte de 29 forsøg. hvoraf 2 blev anlagt på
Bornholm, 5 på Lolland-Falster, 5 på Sjælland. 6 på
Fyn, 6 i Østjylland og 5 i Nord- og Vestjylland.
Resultaterne af enkeltforsøgene findes ilabelbilagets
tabel 51 og 52. Der blev anvendt 14 forskellige sorter,
hvoraf 3 hver var med i 3 forsøg, 4 sorter i 2 forsøg og
resten i 1 forsøg. Desuden var afgrøden en sofisbJan
ding i 3 forsøg, og i 2 forsøg var der ikke oplysning om
sonen. Der blev foretaget bedømmelser af meldug tre
gange i løbet af vækstperioden.
Forsøgenes hovedresultater ses i tabel 16.
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Tabel Ib Fa"ag med bygdyrkffing /51-52).

Strl Ko<. Holl. 1000- % % hkg.
Byg Irngde for vægt korns mel- blad- kerne

cm lejesæd pund vægt dog plet pr. ha

Antal
forsag 27 g 11 Il 11 14 19
a. 76 J 115 48 2 4 52,1
b. 76 J 115 49 0,4 J 1,7
c. 75 J 116 49 0,3 2 3,6
d. 76 2 116 50 0,2 0,7 5,2
c. 69 I 115 48 0,2 0,7 5,5
f. 75 2 116 49 0,4 2 1,6
LSD 1.0

Strå længden var i gennemsnit ca. 76 cm, men i forsøgs
led e. der blev behandlet med Cerone, var strået
forkortet ca. 7 cm. Dette gav sig udslag i mindre
lejesæd i delle forsøgsled end i de øvrige, men der var i
del hele taget ikke kraftig lejesæd. Rumvægten og
kornvægten blev ikke påvirket afforsøgsbehandlingen.
Der blev i gennemsnit af forsøgene fundet 2 pet.
meldug i det ubehandlede (orsøgsled og kun ubetyde
lige angreb efter behandling med Bayleton og Till. I 14
forsøg blev der foretaget bedømmelse af bladplelsyge,
og her fandies 4 pet. bladplelsyge i det ubehandlede
forsøgsled, 3 pet. hvor der var behandlet med Bayle
ton. 2 pet. hvor Tilt blev anvendt een gang og mindre
angreb, hvor der blev sprøjtel 2 gange med Tilt. Yderst
til højre i tabellen ses. al der blev høstet 52.1 hkg kerne
i gennemsnit af de 29 forsøg, og at virkningen af
Bayleton var 1.7 hkg kerne, mens een sprøjtning med
Tilt gav el merudbytle på 3.6 hkg. og Tilt anvendl to
gange forøgede virkningen med yderligere 1.6 hkg
kerne. Virkningen af Cerane var megel lille. kun 0,3
hk8 kerne (5.5 -;- 5,2 hk8).
Forsøgene blev gødet med kvælstof som den omgi
vende mark bortset fra forsøgsled f, som blev tilført 75
pet. af denne mængde. Der blev anvendt rra 60 til 160
kg N pr. ha i de enkelte forsøg og gennemsnitligt 100
kg pr. ha. På grundlag af planteanalyser blev der tagel
stilling til, om der burde lilføres yderligere kvælstof i
forsøgsled f. men i alle forsøgene blevanalysetalJene
vurderet således, al en ekstra N-lilførsel ikke var
påkrævet.
Udbytteresultaterne viste dog, at det havde været
rigtigt at eftergødske med kvælstof, idet der blev op
nået 2.0 hkg kerne mindre pr. ha i forsøgsled f end i
forsøgsled c, som var behandlet på samme måde, men
gødet med normal mængde kvælstof (3.6 +- 1,6 hkg).
Planteanalyserne har således ikke i disse forsøg været i
stand til at fortælle om det reelle kvælstofbehov.
Forsøgene har fordelt sig geografisk pænlover landet,
og i tabel 17 er resultaterne fra de enkelte landsdele
vist.
l alle områder har behandlingen med Tilt virket bedre
end behandlingen med Baylelon, og der har i alle
områder været en positiv virkning af at udbringe Till
ad to gange, men i forsøgene fra Lolland·Falscer har
forskellen dog kun været beskeden. I gennemsnit af
fem forsøg på Sjælland har Cerone haft en god virk·
ning. men denne hidrører alene fra et af forsøgene.



S..JffJm dr..}I,·""'t· m.'d rml.....æd mol I,·.. I dl\ .... , a ... t'r \·,Jr"I'e ,,'rl'><Jlll<"l1 d"wlnt'r.'nd.· olr,rnIlJv,rødL IIWl! h./r d.... \'drhl'v, fI<I ,lut; d} d.·,
\dml,·d. I..ornd"t'ol p.1 J.,,,';Pl ur mdl h,;

robt'! 17. Viri..ning a[n·umpehei..æmpelse og
l·æJ.. \'(regulerinK i b):gdyr/..n/ng.

ru/u'l 19. VirJ..nmg og ""onOI1lI i forsøg 111('(/ bygd)'r/...
1lUlS 1982.

Der har 'lom omtalt været pæn \ Irknmg af al behandle
hyggen mod blad,,\ ampe. men I genneuhllll af fo....."
gene har behandllngcn med BaylelOn dog il..l..e I..unnel
I"nne sig. Derimod ble.. der opnåd 1.6 hl..g byg l

fortjeneste \ed behandling ecn gang 0100 Tilt og L!
hl..g. h\or der ble\ all\endt TJlI IO gange Behandliil
gen 1l11.."d Cerone I..unne i gennelT1~l1It af fo .....ogenc Ikke
ware sig.
ror""gcne gelllagl...... i IQ~J.

1.01· Nord-

IJ,-a land· SJæl- F,. "',. og
f'alsler land jylland Vest-

Jylland

,\rll:ll rn,.~"ll. • 6

.\ferudbyt/(', hkg keml' pr. ha

0.5 kg Ila) leton 10/6 1.9 0.2 2,2 2,Q 2,1
0.5 I Til, 10/6 3,2 J.4 4.8 J.8 J.J
0,5 I Tilt 1/" og ~(I/f> 3.7 4.8 7,2 5.5 4.8
0.5 ICerone 0.1 1.4 0.9 0.1 0.6

I label 18 er pm,· og oml..(}I,lnlllg'grundlagct for for
sogsbehandllllger \ 1'1 p3 111,\ arende nl, de "Om for
forsogene linede og rug.

Merudb
D)'g hk, b)',

pr ha

19 [or!J'og
0,5 kg Bayleton 25 wp l, 7
0.5 l Till 250 EC l gang J.6
0,5 I Till 2 gange 5,2
0,5 ICerone 0.3

Udgift
hk,

pr. ha

1.8
2,0
4.0
1.6

FortjWe5IC
hk,

pr ha

0.1
1.6
1.2
U

rabel 18. Pris· og omJ..ostningsgrundlag for [orsogsbe·
Itand/ingeml' i [Orsog('flf' med bygdyrkIling.

ØkonOllllen i den behandling, der cr forelagel 1 forso
gene med b}gd)rknmg 11982, er \10,1 1 tabel 19

Pns kr. pr. Kr. pr. S.... I. hkg
enhed ha for byg å

DU (I. ks. hk" bchand· 14Skr. pr
ha) ling tlkg

Udspmjll1lllg mod w~\mpe 100
Oayh:I(l1\ 25 WP . J20
Till 250 EC 380
Ccrone .. 200

200
160
190
130

0.7
1.1
I.J
0.9

Ærtedyrkning
Med den 'Higende intert:"~c for ærtedyrkning cr der
bdlOV for, al for'ikelligc forhold vedrørcnde dcnne
bd)'lt..... fors"g~mx:.sigl.
Under Kornudvalgel blcv der l 1982 gClIllt:mfort 9
for'iog, hvor spørgsm!llel om ud~d:o.lIlællgderog Olll

kvæl"loflilforsel lil ærternc blev belys!. 2 for'iog blev
gellllemført p:1 Sjælland, 4 I O'IJ)'lIand. 2 I Vcstjylland
og I 1 '.:ordJYlland. I 2 af forsogene \ar afgroden
S:llo01eæn og 1 resten af for'iogene Bo(hlært. Ærternc
ble\' 'l!let omknng I. april. og h(IMell 'ilraklc "IS mellem
6/8 og 5/9.
I1mcdrc,u1talcl af de 9 fo .....ug. 'CS 1 label 20.



Tabel 20. Udsædsmængder og hælSlo/ ril markærrer
(53).

Der blev anvendt udsædsmængderne 60. 90 og 120
spiredygtige frø pr. ml, og der fremspirede i gennem
snit ca. 95 pet. af de udsåedc frø. Ved en spireevne på
90 pet. og en kornvægt på 300 g svarer 60 spiredygtige
frø pr. ml til 200 kg udsæd pr. ha. I alle forscgsled blev
fundet ca. 25 pet. råprotein i tørstoffet. og lidt størrc
proteinindhold, hvor der var gødet med 30 kg kvælstof
end i de ugødede forsøgsled. J gcnncmsnit af de 9
forsøg blev der høstet 54,7 hkg æner pr. ha ved den
lille udsædsmængde og 3.3 hkg ærter mere ved ud
sædsmængden 90 frø pr. ml. Udbyltel faldt 0.8 hkg
æncr vcd at forøge den udsåede frømængde fra 90 til
120 frø pr. m 2• Resultaterne viser således med ret Mor
sikkerhed. at dcr bør ud ...ås mindst 90 spiredygtige
ærlefrø pr. ml .
En tilførsel af 30 kg kvælstof om foraret har i gennem
snit af di.!>Se forsøg kun givet ct merudbyllc på 0.1 hkg
ærter og har således ikke kunnet betalc ~ig.

Forsøgene gentagc!l i 1983.

Antal % råprot~in

æTteplant~r i
pr m1 10n'IOr

Markærter

Arllll! forsøg 8

Anru! spiredygrige frø pr. ml:
a. 60 frø 55
b. 90 rrø 85
c. 90 rrø + 30 N 85
d. 120 rrø 110
LSD .

25,0
24.9
25.2
24,7

Udbytte
hkg ærter

pr. ha

,
54,7

3.3
3,4
2,5
2.3

Faldtalsundersøgelse i rug
I 1981 og 1982 har Landskontoret for Planteavl delta
get i en undersøgelsc af faldtal~udviklingi rug. Opga
ven er gennemført pIl. foranledning af Foreningen af
Danske Handelsmøller. Jysk Teknologisk Institut har
stået for den tekniske gennemførelse, men i nært
samarbejde med møllerne i Esbjerg, Vejle, Odense og
Ringsted.
Hos tre rugavlere i nærheden af hver af de fire nævnte
møllerier og hos tre avlere ved Århus blev der dagligt
udtaget prøver af en rugmark, begyndende i god tid før
høst og afsluttet nogle uger efter høsl. I prøverne blev
der på molleriernes laboratorier og på Jysk TeknoJo·
gisk Institut foretaget vandbestemmeIse. måling af
faldlal og bedømmelse af modcnhed~gr.ad.
FOfsøgsgården Godthåb deltog i undersøgelsen i begge
årcne. Til illustration af opgavens gennemførelse ses i
figur 5 resultalerne i 1981 og 1982 fra Godlhåbs rug
mark.
I 1981 påbegyndtes undersøgelsen den 5. august, og
faldtallel holdt sig mellem 175 og 200 i tiden indtil den
20. augusl, hvor der faldt regn, som bevirkede, at
faldtallet meget hurtigt og brat faldt ned til under 100.
som er uacceptabelt lavt. Vandindholdet i kernen var
faldende indtil den 17. august, hvor der blev høstet, og
siden stcg vandindholdet.
I 1982 begyndtes udtagningen af prøver den 28. juli,
hvor faldtal1el var ca. 200. Det sleg lil næsten 300
indllI 6. august, hvor rugen blev høstet. og del var
fortsat højt indlil ca. 12.-14. august. men derefter faldl

Der Wlr i 1981 megel 510r tnlere5.te for dyrkning aj markø:n.·,. og
avlen lykkedes i tlcjTcste tilfælde~ærdeles ulfredlStillentf('. Ærter {'r

en god vekselafgrølle i el allstrengl kornsædskifte.
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del 111 ct lavt Ill"eau den 20. august. Vandindholdet
faldl fra ca, 40 pc\. l kemcn ved perioden:- begyndelse
indtil ca. 15 rel. ved høSl, og det var dercfter svagt
stigende periodcn ud.
På Godlhllb blev rugen i begge årene h()~let med
tilfredsstillende faldtlIl og dermed i en god kvalitet III
anvelldd~ell i mclfrcl11stilhngen.
I raprorlcr fra Jysk Tekllologi~k InstIlut er der gjorl
rede for forløbet ho.. de enkelte avlere i de to undcrsø
gclscsår, Der kan naturligvis finde:- for~kellc fra sted til
sted. men hovcdindtrykket er del ~ammc forløb i alle
prøveomr1lder inden for det t.:nkdlC år. i~ær ...ålede~ at
faldlallct falder meget brat. <;Mremt rugen :-amlidig
udsættes for fugl og \larme. efter al den er modcn,

ResulUJ/emefra dl' to Lirs uflder,mgl'!ser Ol'erfaldtalwd
viklingeN i rug l'i,H:r, al det kaI! lade sig g/Jre med ~/or

sikkerhed at lumla rugeIIs ÆI'olilCl Inw dag I tidelI op
mod IW.H. I Svengf.' har der i mange ar I'ært" ge,,1/elll
før/ el 1'(Jr~/iflgsarb(jde, salede.' a/ londmælld kali jb
beskerI 0/11 JaldlOllcl.\ udl'ikling i rugmarker il/den jil,.
et omrtule. Det /Ir daejler op til den el/Ædte avler al
afgøre, om hOSlen skol udsætlc.\ Jængere. El /igl/(,flde
\y.~tem kali udel/ rvivl erablere.\ her i lander. men det l1!a
rIrøft('s "ærmere. om .rIer er lIorlv('udigrug formalstjen
ligI. Undenogelwme i /981 og 1982 hur I'/st, ar faldtal
Jet meget /lær "or f>i" h"jelre l'ærdi første' galtg ('II

kemc'prol'c afrugen "ar lied pa l't vandindhuld pa 2J-25
per. må/t midt ptl dagen. StlfrwlI{ delle /id.\plIl/kt ind
træDer i en periode mM ustabilt l'ejr, kali det alJbefalc~,

at ruge" hostes. og at kememl' dCrlfler 11lIrtig{ torrc\
!led rill6 pc/o I'omlllldhold, 1-J1'I5 ~'cjre' dcrinuxl er Wrl
og stabilt. \'il det I'ære forsl'orligl a/ 1'('11(' med h"l"Iell,
indtill'Unrlilldholde/ i rugen nærmer ~ig dl' M pct,

Måling af bjærget halm
mængde

Af B. Slorh NielselI

I 1980 råhc:g)'ndle:o. m311nger af de halmm,cngder. ..om
bjærge.. under prakl1<;~e forhold. Re..ullatc:rne i 1980
og 1981 viste megel :-101" år:-\an;llion, hvilket hoved\3
geligt :,>kyldle~ for... kcllc i udbytte og bjærgnillg<;belin
gelser, N1ålingcrne blev i 19l)2 fansal efter '>amme
rClning:-.lmicr som I de foregående år.
Der er I 1982 udfør! målinger rå J7lokaliteter, heraf er
6 målinger l vårrap:-.
Gennell1\llitsre.. ultatcrne Cl' vist I label 21 ,allllllen med
resultaterne fra de 2 foreg3ende år,

Tabe/l/. Maling af bjærget halmmængde 1980-82,

Halmmængd~

Slub·
bjærget

Kerne- ro" arAntal h0jd~ udbyne hkg ,m.-
mAlinger om hkg pr. h. pr. ha udbyue

V/i,byg /982
!'ordjyJland 2 8 52.9 3M 69
Østjylland, Il 12 48.3 31.9 66
Vestjylland 8 12 47.1 34.6 77
Oernc 5 10 58.5 34,2 59

/fele landel

1982 26 Il 50.2 33.6 67
1981 56 12 44.6 37.1 83
1980 83 Il 42.7 24.8 58

,'intalll'edt'

1982 4 18 67.5 55.8 83
1981 5 15 57.8 49.5 86
1980 l J 13 55.5 31.0 56

J'ifllerrug

1982 I 20 55.8 45.2 81
1981 2 20 40.8 31.7 78
1980 5 13 37.2 27.9 75

Vårmps

1982 6 16 24.6 35.8 149

I byg 'ar der J [982 rel ~lor for.. kcl på cnkeltm1\llll
gerne. Laveste hallTlllla.:ngdc var 21.6 hkg pr. ha og
hOJe"k \'ar 47.3. Dc lire mAlinger i hvede varierer kUli
fra 52.S til 57.9 hkg halm pr. ha.
Ordelingen af gennem:-'l111Sre,u!lalerne for byg i omr!\.
dcrnc Nord-, 0st- og Ve~tjyllulld ~aml Øerne vi<;cr, at
der er rel lille land ...delwariatioll. Forskellen mellcm
landsdelene "ar i 19806,1 hkg pr ha, l IQ812.9 hkg og 1
1982 ..L7 hkg. hvilkel svarer \11 henholdSVIS 24. 8 og 14
ret.
Årsvariallonen er derimod ,Ior, Den ..tørste halm
mængde ble' målt i 1981. og den laveste i 1980.
For,>~cllcn var 12.3 hkg byghalm. 18.5 hkg hvedehalm
(lg .1..8 hkg rughalm. hVilket svarer til henhold:-.vis 50,
60 og 14 pet. mere end udbYllct i 1980.
Gellllem\llillC! af 6 mAlinger i v3rrapshalm var 35.8
hkg pr. ha, men her var der en vanation fra 11.9ti166..9
hkg pr. ha.
Med s~ stor en variation er det nødvendigt med cl :-.lort
antal målinger. og ullders"gel~c:rne ~uge~ derfor vide
refort l de kommende år.
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Bekæmpelse af sygdomme,
skadedyr og ukrudt
Af Hans Kristensen og H. Elbek Pedersen

Udvalgcl for Plantebeskyttelse h<tf i 1982 fort:-.at for
søgs· og undersøgelsesarbejdet efler samme retningsli
nier som tidligere lir. En ~lOr del af forsogsarbcjdel er
reltet mod be~tn.ltbelserne på al fa~tlægge okonomiskc
skadetærskler saml ud\'jkling af progllo~er og vars
lingssystemer, ~åledes al anvendelse af bckæmpeh,es
midler hovedsageligl kan linde sted efter behov.
Med stigende priser på ~åvel bekæmpelsesmidler "om
arbejdsløn er del absolut nødvendigt at foretage en
vurdering af de enke1Je midlcr~ "kollomi!.ke værdi ved
bekæmpelse af en <;kadevoldcr. Økonomien i forbin·
delse med en sprøjtning kan ofte forbcdr~ ,"ed at
studere f()rsogsresuharcrne og derefler foretage valg af
bekæmpelsesmiddel.
En del af året~ for'løg er søgt lost i ..amarbejde med
Statens PlanteværnscentcT og De danske Sukkerfa
brikker AIS.

Sygdomme

domme og jordsmiuc. samt for visse midler:-. vedkom
mende også en meldugefTekl.
I del cfterfølgende bringes r~ultater af 54 forsog
fordelt p!l. 2 forsøgsplaner l hvede. I i villterbyg og 3 i
vårbyg.

Vinterhvede
I 1982 har der til bejdsefol'Sogenc været anvendt Kra
kahvede. Den anvendte udsæd er analysen:1 ved Slats
frøkonlrollen. og der blcv fundet 49 pc!. angreb af
hvedens brunplelsyge og 3 pet. angreb af spireska
dende svampe. Del anvendte parti havde en spireevne
på 97 pi:l.
I label I er anført gennemsnitsresultaterne af 6 forsøg.
Som slandardmiddel tr anvend I 100 ml K VK Carben
dazimbejdse F pr. 100 kg udsæd. Bejdsemidlerne har
kun hafl en svag mdfl)'dclse p.1 antal fremspirede
planter om efteråret og på overvintringen.

rabe/ I. Bejdsning (54)

/982 Sfs 5r,
Ubehandlet 92 397
K V K Carben-
dazil11-bcjdsc F 100 ml 90 407
BaYIan Ul1lvcrsal200 g 92 391
Daytan 200 g 91 393
VIT-Bcjdse 150 ml 91 412
BAS 38901 F 200 ml 94 381

Angreb afsvampc~ygdommevar i 1982 moderate. men
med udbredelse i del me~le af landet. IllIercsM:tl for
forsøg med bekæmpelse af bl.a. bladsvumpe i korn h,lr
værel stor. og en række nye fors0g~opga\er er påbe
gyndt i 1982. Tidligere blev der udfor! fnr~og med det
formål at bekæmpe en enkelt planl~ygdom. r.eks.
knækkefodsyge eller meldug med midler med en speci·
fik virkning. Ilmdiertid er det sjældent. al der fore
kommer en enkelt sygdom, ofte er det et kompleks af
sygdomme. ~om de nye. mere bredtvirkende mIdler
kan bekæmpe "'ed samme behandling. flere af årels
forsøgs planer går ud på al kombinere midlerne og ved
hjælp af s!! rn. sprøjtninger "om muligt al opnå både del
",'r" mulige udbYlie og del mC"t okonomi ... l..e resuhal.

Hvede
% Fremsplrtde

ovcrkvcnde planler pr.
planler ml

hkg
kerne
pr. ha

0.0
0.5
lA
0,4

-;-0,5
LSD-

Udsædsbårne sygdomme
De !lcneste år er der fremkommet nye typer af bcjd~e·

midler, der foruden at .... a:re virksomme overfor de
almindeligst forekommende udsædsbårne sygdomme
også har en effekt overfor meget tidlige angreb af
meldug. Det er derfor nødvendigt ved vurdering af de
opnåede resultater al gore opmærksom på. al de opnå
ede merudbytter er et udI ryk for den samlede bejdscef·
fekt overfor alle forekommende frøbårne svampcsyg-
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/980-81

Ubehandlet
BaYlan Uni .... en-aI200 g
Baytan 200 g
VlT-Bcjdsc 150 ml

/979-81
Ubehandlet
Baytan Universal 200 g

JJ f,

297
334
340
345

17 k

285
311

18 fs.

58,5
2,6
2,8
2.8

24 fs

56,8
2,3



Tahell. Bejdsning ug ,proJltlUlg mod rUSl, sm''!ll..mllne/ (55)

FR'mSpl reck IX'· hkg M~rudb, for
Hvede plaTlIer m~r1e\~nd~ korn< svampcbeL..

pr ml planter pr. ha folir

19815 fimog
K\'K arbendazllI-IxJd ..e F 100 ml .qq '>O 76.6 j.O
K VK C.lrlxlldal.l1l-hcjd ..e F 100 ml

Ha) IclOll 25 \VP • 0.5 "g -
Dam'll n. d 20/11 O.j I 325 '>O 1.4 5.1

K VK CnrbendaWl-bcJd..e r 100 ml
111. CIJ d. 20/11 U,5 "g J24 9.' 1.5 4.1

Un)I'.Il1 UIIl\er..al 100 g .114 87 1.9 I.U

LSD 1.1

nAS J~C)OI F har hevlrket lkn bcd~le ovcrvintring. sch
om midlet har haft 6 pcl færre frCIl\'lplrede plantcr end
carbendazlInll\ldlet. Udh) IleT11æ.... I~1 har mg.en 'lf mid
I.:rn.: SI\el "I"re mhldg

I~ fOI"\\'g I 3 år \ I\cr !.tOr J'I:\ uh) rdlghtd mdlem
1111dll'rne Ua~ lan CIll\er-.a1. Ua~ IJII og VIT·bt:jlhe. De
IO Ba)ti.Hl-lllIdler. der t.:r \lr""mnmc mod meldug, har
IHe I de J Jr gl\el ... rurre merudb) Ile end vn -bejdse.
def lUC h<lr nogen mcldugcn;:", De tre mldlc:r har
forbedrel fremsplrlllgell IlIc:d 13·lb [X'!.

Kt'llll"d1teudglflen til hchandhng ;lf 100 "g \ 1Illcr"'æd
er for Ilayl:ln Unl\eNtI 85.lX) "r

I cflcran:t I~MI ble\ der anlagl 5 Il)r..,\}"g I 'llIlerll\l'de
llle-d del formål at bcka:mpc: rU"'1 og "llt.."..klmmcl \I.:d
l>eJth11l11J; kombIlleret ml.:d ...pn'J1nlllg eflerar eller
forår. Der bkv anvendt lld~æcl af "orten Vllb med en
"'plrec\!lc på 95 pct. og \ed allal~ ... t: \ed Stal ...fn'~()ll
tn)J]t'lI bJt.."\ dl'r k{)lI~l.llcrcl cl angreb pil 5~ rx:t. 'lf
h\Clkn ... brunplcl'''n~e "amt 2 pct "'rlrt~~"adcnde

"ampe.
Rt',ullalt'l ,II' :. fONl!; hnngc:~ l laod 2.

H\or dcr har \ærel bqdsel llled 100 ml K VI'. Carbt:n
dazlmbt:Jd ..c \ar der I .:ft.:rarel c:n frl'm~pmng pi.!. JIC)
planter pr. m~ og en O\Cf\llllnng P:l 90 pcl af plan·
lerne. Udbyllcl \ar p'l 76,6 hkg "efllc.
En ,pmjlnlJlg om efterårel ca ZU. no\emocr med en
blandlllg .11'0.5 kg Ba) 1t'101l \\')' o~ 0.5 I Dao..alll har
Ik"e forbedret o\er\lIllnngt'1I Efter ~proJllllllg mctl
0.5 kg -'Ih CS. der er C:ll blamJlllg af Till og carbenda
lim. blc:\ der fundel ellltdl bedre O\cr\llllring. [flt'f l'n
bejd"lllllg llIed 100 g Hd) lan L'1l1\er...al uden t:n ener
år-."projlll;ng blc\ der upnrtct hdl flngerc c!Tål end
efter ot:Jd ...nmg med K VK Carbclldazlmbcjdse uden
cftcriir:-... pwjtning l1lt:ll :J1lJgcvd opnået et mindre me
rudbyllc De foreti.lgnt' bejd"llinger og efh::rtlr ......pmjt
nillger har Ikke ghet ~I"rl' ul\...lag.
For..ngcllc blc\ anlagl med () gcn1:lgeber. og I foråret
1982 ble\ hver anden genlagel>;e "'pf\)jlet med en blan
ding af 0.5 kg Ba~leton \VI' og 0.51 Dero...al n. ca. 15.
maj. Denne ..prejtlllng har re"ullt.."rcl i el merudb)llC
p 5.0 h~g. Tilsvarende mcrudb) !le. 5.1 hkg. er ogstl
opn5et ener en bcjdsnlllg me-d eell 'lprojllllng efter r og
fodr En llejdslllng med efterfulg.ellde efll"rar......pn'jl-

Ililig med Till CD og ell for~r~!.pmJtlllllg ll1l"d Bay1clon
og Derosal n. har Ix'\ Irket 4.1 hkg I mcrudb)'llc.
I-hor der har \æret amcndl en bcJdsnlllg med U.J~lan

UIll\er\ill t:r der kun opn. ('1 1.0 hkg I merudh) tIc eflcr
Cll "'pwJtnmg om for:1rel
Kun I 2 af de 5 fOf'iOg c:r def fundcl ..\age angrcb af
mddug. I I for\Og l'r dcr fundel angr('b af rU\l

I dmflt' !On"CJg\·række at/t>r iJ..l..t'Iuruit'l siJ..re IUl.\ltJ~!or

bt'ltlmin8 dier e/terun."pNjftJillg mod rim og ufirUl
lrillgsntJmpe. /Jt'rimud t'r der oprWt'l uJ.re ud'dug jor
Uf/Il'flddw uf t'lI [oTcJr\\projflll/lg 'm'd Bay/elon li 'p Uf?
Dao.1U1fl.. hmr udwC'rkfJ bar \'lRrel bt'jdsel nwd J\ I 'K
Curbt'f1da=imhc'ldse I·:. IICUHt'l om der har I'æret (1ia
(1"'pnJjtl't.

Vinterbyg
Mt.'d dcn udvidcde dyrkning af villl('rbyg er dN mulig
hed for Ildlige angreb .d· mddug på drbyg. Am'en·
dd'lc: af t'1 OCjd..ellliddclllll-d \ Irknillg mod meldug kan
derfor \ ærl· hen<;igl\ma.,\"g.
Forholdet t:r segl bel}"1 I en for ..."g... række. h\Or -'
nudler med \lrkning mod rnddug er ~mmcnltgncl

med nudlel Fungazil Dt.."jd"e, der I"ke hJr nogen efTekl
O\erfor mddug. FOfWgcl er anlagl med 6 genl:lgcl~r.

Inoral' h\cr anden er behandlel med 0.5 kg Ba)leton
\\'1' ca. 28/4. 111 for!.ogcnc er am'cndt Ign \llllerb)'g.
der \cd analy!.e \ed Stal\fro~onlrollen\ lsi e sig ilt ha\t~

lpcl angrebarbladplet og 15 pet angrt'baf"plreh.cm
mende ",\ampe. Ved \l'nt.."rc: ;jnal~ ...t: I \ i.C""'1 hu .. blt.."\ der
lUC fundC:I angreb af bladplt.."h}ge dIer ~Inlx""~gc.

P'lniel "'plrcde ml"lt 99 rx:l.
Eftt.."r heJd"lllng med F ulIgaIlI Bejd\l' er der fUlldd 274
2~O planter pr. m~. Efler bcjd~nlllg med na) lanmld·
ll'rnt' og Tfllllldal-beJd"'l' 10 S cr dcr fundcl en "'ag
"'llglllng l phllltclalle{.
Om fora ret er der Igcn optall planler. og 7q pt:l. af
planterne t.."ftcr Fungatll HCJd ..e cr tJ\t'f\ inlrel. StIlr... t
planletal er fundet encr bcjd~nillg med Ba)'tannml·
krnc med ca. 90 pet. overle\ocnde planter.
1det tidlige fodr er der IHe fundel meldug. Mldll maj
t.."r der fundet 2 fKt. lIlddug l den u"proJtede afdeling.
1h or der har \ ,erel "pmjlCI med 0.5 kg nd~ It:toll. hlc\
i.lngrebet reduceret III (U-OA pcl. I ...anllhge lcd
Efter an\endd"e af Fungalll Bl'Jd~(~ er der opn:'ld el



Tabel J. Bejd.sning og sprøjtning mod meldug'561.

VInterbyg
fremsptrcde

planter
pr m2

pcl_ o~'er·

le~ende

planler

% me1du,
Før .ngen

spro)l- svampe
niD! bekEmptlse

Baylnon
25 wp
ca 15/5

hkg kune
In!en
s~ampe

bekllemptlse

Merudb.
ro<

Baylnoo
25 Wp

1982 4 forsøg
fungazil Ikjdse 100 ml 280 79 O 2 0,4 63,9 5.1
Fungazil Ikjdse + 100 ml +

B8ylelon 25 WP d. B/JO 0.5 kg 274 79 O 2 0.3 0.8 3.4
Baytan Universal 200 g 287 90 O 2 0.3 4,2 2,4
Baytan bejdse IM 150 g 293 88 O 2 0,4 3.6 4.0
Trimidal-bejdse IO S 200 ml 289 83 O 2 0.3 0.5 3.3

LSD-

Af de afprøvede bejdsemidler er følgende på markedet.
og med den anførte dosering bliver prisen til behand
ling af 100 kg udsæd følgende,

afSponak og Panc>ctine har ikke været helt tilfredsstil
lende. Idet der er henholdsvis 2 og S pct. angreb af
stribesyge tilbage, hVIlket dog hovedsageligt stammer
fra et enkelt forsøg. Campogran har tilsyneladende en
lIdt for hård effekt på udsæden. men har haft en god
\ lrkning o~erfor stnbesygen. Efter bejdsning med mid
lerne er der opnået et usikkert udslag på 1-2 hkg.
I 9 forseg, hvor der har været benyttet udsæd med
spirehæmmende svampe. er der i ubejdset optalt 260
planter pr. m': med 7 pet. angreb af blad plet og et
udbytte på 49.0 hkg. Bejdsning med de 4 forste midler
har bevirket en mindre ,>tigning i plantetallet. men også
her er der efter Campogran fundet det laveste plante
tal, nemlig 239 planter pr m2• I 3 af de 9 farseg er der
fundet angreb af bladpletsyge. Ingen af de prøvede
midler har kunnet bekæmpe bladpleuen tilfredsstil
I~nde. Bejdsningerne har resulteret i små og usikre
merudbYlIer. og der er ikke fremkommet forskelle
midlerne imellem.
Fungazil-Bejdse og Sportak-bejdse har været summen
lIgnet i ca. 50 forsøg i en 4-årig periode. Begge midler
har haft en tilfredsstillende virkning overfor byggens
stnbesyge. og de tO midler har givet samme merud
bytte.
Fungazil-BeJdse og Tnmidal-bejdse IO S har I 2 år
været sammenlignet i ca. 30 forseg. og midlerne har
haft en tilfredsstillende \ irkning overfor byggens stri
besyge. Udbytternæssigt er der ingen forskel på mid
lerne.
Campogran har ~ æret medtaget i ca_ 40 forsøg I en 3
ång forsøgsperiode. I alle forscgsårene er der fundet et
lavere plantetal efter behandling med Campogran end i
ubehandlet. Midlet har haft en tilfredsstillende virk
ning på slribesyge.

udbytte på 63.9 hkg kerne. En efterårssprøjlnmg med
0.5 kg Bayleton har øget udbyttet med 0.8 hkg. En
bejdsning med Baytan Universal har bevirket et me
rudbytte på 4,2 hkg og efter Baytan bejdse 1M er der
opnået 3,6 hkg kerne. Bejdsning med Trimidal har
givet samme udbytte som en Fungazil bejdsning.
Efter sprøjtning med 0,5 kg Bayleton pr. ha om foråret
er der opnået et merudb),tte på 5.1 hkg kerne. hvor der
var benyttet FungaziJ Bejdse, mens der ble~ opnået
merudbytter på 2.4-4,0 hkg for de øvrige bekæmpelser.
I årets 4 forsøg er del storste merudbytte opnået ener
en bejdsning med Baytan 1M efterfulgt af en forårs
sprøjtning med Bayleton WP. Baytan bejdse 1M er
godkendt og markedsføn til bejdsning af bl.a. Vtmer
byg.
Nye forsøg er anlagt.

Byg
Forsøg med afprøvning af kviksølvfrie midler er fort
sat i 1982, dog med et reduceret antal midler i forhold
til tidligere Ar.
Til forsøgene har der været anvendt to forskellige
udsædspartier. Et pani Majabyg, der blev analyseret
ved Statsfrckontrollen. viste sig at indeholde 56 pet.
angreb af byggens stribesyge og bladpletsyge samt 17
pct. spireskadende svampe. Ved en senere analyse I

vteksthus blev der fundet 6 pet. angreb af stribesyge og
2 pct. angreb af bladpletsyge. Partiets spireevne var 97
pct.
Til andre forsøg blev anvendt et partI Torkelbyg. der
ved analyse ved Statsfrøkontrollen viste 40 pet. angreb
af byggens stribesyge og/eller bladplet samt II pet.
angreb af spireskadende svampe. Ved en senere ana
lyse i væksthus blev der ikke funder srribesygc. PanieLS
spireevne var 98 pct.
I tabel 4 bringes resultaterne af 18 forsøg med S
forskellige bejdsemidler. Som standardmiddel er an
vendt 100 ml FungaziJ Bejdse. 19 forsøg med angreb af
stribesyge er der i ubehandlet fundet 353 planter pr. m 2

med 24 pet. angreb af stribesyge og med et udbytte på
38,6 hkg kerne. Fungazil, Trimidal-bejdse IO S, Spor
tak-bejdse og Panoctine Extra har ikke foreget plante
tallet pr. m2• Fungazil og Trimidal-bejdse har haft en
god virkning overfor stribesygen. idet angrebel er
reduceret fra 24 pet. til 0.8 og 0.3 pet angreb Effekten
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Fungazil Bejdse
Panoctine Extra
Sportak Bejdse
Trimidal-bejdse IO S

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml

7,00 kr.
6,50 kr.
8.50 kr.

22.00 kr.



Tabel 4. BejdsNIng (57).

Byg

/982
Ubehandlet
Fungazll Bejd~c

Trimldal-bcjdsc IOS
Sportak Bejdse
Panocline Extra
Campogran EC

/979-81
Ubehandlet
Fungllzit·bejdsc
Sportak Bejdse

/981-82
C'bchandlct
Fungazll-bejdse
Trinudal·bejd'ie IOS

/980-82
Ubehandlet
Campogran Ee

l IQM)::OO ml

100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
150 ml

100 ml
100 ml

100 ml
100 ml

Udsæd med stribesyge Udsæd med ~plreha::m. 5YBm\:
planter % slribt- '" planter % blad· h g
pr ml syge keme pr. ml plel ,,,""
or, or, Q f~. Q f\. .l f.. ",
353 24 38,6 260 7 49,0
354 O. 1.8 272 6 0.6
.151 0..1 1.1 274 7 0.5
.151 2 I.J 268 5 0.6
.149 5 2.0 267 4 OJ
.1.19 0.8 1.4 2.19 5 0.5

LSD-

!2 f, ::0 f\ :: 1 f\ ::~ f~ ;:q r~

289 18 43.2 289 45.2
294 I 2.9 299 0.7
286 I 2.2 292 0.8

or, or, or, 20 f~ ::0 f~

.15.1 24 38.6 279 41.8

.154 0.8 1.8 290 0,4

.151 0..1 1.1 284 0.6

IS f, Io f, IH f~ 24 f~ 24 f~

J(J() 19 39,9 289 41.6
289 I 2.5 174 0.0

I 1981 ble\ der p. begyndl en forsog~ræ"'ke i \drb)8
med beJd'ining mod meldug.
Forsøgene er forl<;lIl i 1982 l en lidt ændret plan. om
slandardmiddel er anvendl 100 ml Fungazil-BcJdse.
Da delle middelmgen meldugeffekt har. blev el andet
forsog,;lcd behandlet med rungazil-Oejdse og 'tCncre
med 0.3 kg Ba)lclOn WP. Trimidal-bcjdsc 10 cr
pro\ct 1 IO dO"Cnngcr Normaldosenng er 100 ml pr.

100 I..g uds.......d til bejd,;nmg mod frobåme '!i)'gdommc.
Ønskes en meldugcffel..t. skal dO"IS op på 200 ml.
BaYIan bejdse 1M er l I1dligere beretninger benævnt
BaYIan Uni\'cr'iaI 1M. Forsøgene er anlagt med 6
fælk....parcdler. hvor hver anden er behandlet med 0.5
kg Bayleton wp på byggens sladlllffi 6-7 s\arende til
ea 12. JUni.
J label S bnnges gennemsnllSreultalet af 21 forscg.

Tabel 5. Bejdsning og sprøjtning mod meldug(58J.

% meldug hig kerne Merudb.
Fre:m ptrede Fø, Ingen Øayleton ingen 'o,

Byg planter prøjt- svampe- 25 wP .vamp< Oayleton
pr. ml ning. bek!lefJlpelsr ,,1/7 bekæmpelsr 25 wp

/982 I c;lf\ 19 fs ;lO fs 10 f~ 21 f\

Fungazl1 Bejdse 100 ml 298 2 7 2 47.7 2.7
Funglli'.i1 llejdse og 100 ml og

BaylcJon 25 WP ca. 21/5 0..1 kg 299 I J 1 0.8 1.9
Trim,dal·bejdse IOS 100 ml 288 2 6 2 0.2 2.1
Tnmldul-bejdse IOS 200 ml 276 2 5 I 0.7 2.6
Da) lan bejdse IM 150 g 282 l 5 I 0,4 2.1
A 6226 150 ml 285 2 6 2 0.0 1.8

LSD 1.1

/98/ 11 f, llk Il fs Il fs 13 fs.

Fungazll Bejdse 100 ml .109 5 13 1.0 43.5 .1.2
Trimldal-bejdse IOS 150 ml .111 2 8 0.7 0..1 .1.5
Baytun bejdse 1M 150 g .115 2 7 0.6 U 2.3

LSD-
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For'Sogene fortsættes.

Af de pro,ede bejdsemidler er følgende på markedet.
og med den anforte dosenng bliver prisen til behand
Img af 100 J..g udsæd folgende

I 1981 ble' der udfOr! 13 forsog efter en lidt anden plan.
Her Vil( angrebet af meldug nogel kraftigere end i 1982,
men virkningen var stort ..ct ens for Trimidalog
BaYIan bejdse 1M.
2 å~ for\øg med midlerne Trimidal-bejd"c 10 S og
Baytan bejdse 1M tyder ikke p . at disse midler gene
relt kan anvendes med en økonomisk fordel til vårbyg.

7.00 kr.
80.00 kr.
22.00 kr.

100 ml
150 g
100 ml

Fungazl1 Bejdse
SaYlan bejdse 1M
Trimidal-bejdse IO S

reducerel angrebel for samthge behandlll1ger ul 1-2
pc!.
På trods af bejdsemidlernes effekt overfor meldug er
der kun opnået små og usikre udslag fra -0.7 til 0.8 hkg
kerne.
Efter behandling med 0.5 kg llaylelon WP er der
opnået el merudbYlle på 2.7 hkg, hvor der har været
bejdscl mt'{! Fungal.il-Bejdse. Et merudbylle, der må
anses for normah i 1982. IHor der er foretagel en
sprøjtning med 0.5 kg Baylctoll WP. I 1982 blcv der
ingen uJ..onomisk fordel ved 2 sprøjtninger med en
nedsal dosis Bay/cron \\IP ,ed l. sproJlnmg og en
normal dosis "ed 2. sprøjtning. De opnll.ede merudbyt
ler for ~projlning med Baylclon er ens for de øvrige
bejdsemidler.

Grr:næ",~ ,rddJ../leSW1mp. Typhula mcomota. /orrkommer oft~l

pd mlterb)'8. medtns mlterrug og I'lfllerhwde angrtlK'S I spIdnu.
grod. Ved sI/age ongreb fJdl'la"8X('~ bIDdene. men l'ed kraftIge ungreb
J.r planten. Pd blaJe og i bladskC'åerfindl" de nxJbrun., sHerotll'f

(Folo: J. Slmon~n)

Ærter
I 1982 har der værel anlagt 2 forsog med bejdsning af
el parti Bodilært med 74 pc!. spireevne.
i'l'ormal bejdsning foregår ved. at bejdscmidlel blandes
med ærterne. Ved en ny metode - sacrusfbebandling 
bindes bejdsemidlet til frøene. således at de ikke er
afsnuttende. og ah bejdsemidlet findes pli. frøene. Bejd
sning er foretagel på forsogo;gården Godthåb. Resulla
tet af de to forsog bringes i tabel 6.

fs fs. fs. fs.
51 73 51.():!4 73.()12

Udb)'ltt og
merudb)'lle

I 19 forseg blev der I gennemSnit optalt 298 planter pr.
m 2 efter behandling med Fungaztl-BeJdse. Efter nor
maldosering af midlerne Trimidal. BaYIan og A 6226
blev der fundcI 10-16 planter f;:em: pr. m 2 end ener
Fungazil-Bejdse. Hvor der havde 'ærel an'endt 200
ml Trimidal-bejdse. blev der optalt 276 plamer pr. m 2•

hvilket lyder p:'\., at midlet i denne dosering har en for
kraftig virkning pli. kernerne.
Ca. 12. juni blev der bedømt meldug. I 13 af de 19
forsøg blcv der fundet meldug I genllemsnil 2 pct. efler
Fungazil-Bejdsc. Eftcr bcjd~ning med Fungal.il og
sprojtning med 0.3 kg Baylcton WP ca. 21. maj blev
meldugangrebel reduceret III I pc!. Bejdsmng med
Tnmidal eller A 6226 har ikke haft nogen mdflydelse
på meldugangrcbet. hvorimod del er haheret efter
anvendelse af Baytan bejdse 1M.
Omkring I. juli er der igen bedoml meldug. I gennem
smt 7 pet. efter bejd.sning med Fungazil-BeJdse. Virk
ningen eftcr den nedsalte do~nng med Baylelon WI'
har holdt sig. Idet der her kun fandtcs 3 pet. angreb af
meldug. Ener bejdsemidlerne med meldugcfTekl er der
ikke opnået nævneværdig nedsættelse afmeldugangrc
bel på dette tidspunkt.
Sprøjtning med 0.5 kg IJayleloll wp ca. 12. juni har

Tabel 6. Bejdsning.

Ærter

Ubehandlel 88
Orthocid 75 2 g alm.bejds 107
Onhocid 75 2 g sacrust 95
Apron 5 g sacrust 94
FR 999-I/WP4 g sacrust 94

60 52,4
61 1.6
61 0.9
61 0.1
63 0.2

LSD 2.5

71.5
1.2
0.6

10.8
1.0

1.8
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J forsog nr. 51024 er der opnåel et ILdl større plantetal
efter behandling mcd ~acrm.t end efter normal bejd
sning. I forsøg nr. 73 012 cr der ingcn forskel i
fremspinng. I begge forsøg er der ved fremspiring
nOkret abnorme planter efter bt'handling med Apron.
et middel der mdeholder melalax)1. sammc \lrk'iIOf
som linde~ i Rldomll. Behandlingerne har r~ultcre( i
uSikre merudbYllcr. dog er der for Apron konstateret
t'n udby Hcnedgang på 15 pcL l det ene for~og.

N)e for..."g vil blivc anlagl til nærmere hclY"'lllng af
~aeru"'l·mclOden~egnethed 111 bcjd~nil1g af ært.

Stængel- og bladpletsvampe
I delle lIfsnil omlaIes fo~og med bekæmpelse af de
svampesygdomme. der kan angribe korn og ært. For
:-.ogspl:lllt'flIe er I nere lilfælde a.:ndret i forhold lil
tidligere lir. idet de cnkelte tcd 13r 2-3 sprojllllllgcr. der
kan være sammensat afforskellige midler. for at opnå
!.li. bred en ~\ampcend" M)Ill muligt.

Hvede
I det efterfolgende ollHale<; de fONlg, der behandler
bekærnpel'ic af de ~vamrc'iygd(lmrnc.der kali angribe
\ interh\ede fra fremspiring lil fm hø~l.

SIIC'skimme/, lrbdko/A.' m.p er svampe. der kan an
gnbe 11\ ede I løbel af efterår og \ mier og dermed
udtynde ~tandc:n. I tabel 7 er allf~)fl resuhalet af 3
for...og l 1982. h\ ur f()~kelligc midler... effekt er under·
\ogt l h\cdc. Ud\proJlningen cr foretagel I nmembt=r.

Tabel 7. Sneskimmel (59).

% overle\'ende hk.
Hvede komplllnler k"",

fod, pr. ha

/981 l (, J r...
Cbchandlcl 7J 64.6
Ba)'lclon 25 WP 0.5 kg 74 0.7
Benlale 0.5 kg 75 0.1
Benlah~ • 0.5 kg

RiJ;olex 2.0 kg 8.1 0.8
DerO\al n. + 0.5 l +

Ba) lClon 25 \\'1' 0.5 kg 7' 0.0
Corbcl Duo 2.0 l 77 0.6

/98/82 .l r, ",
Ubchandlcl 78 67.2
Bayleton 25 Wp 0.5 kg 79 0.4
Benhl.lc 0.5 kg 82 0.2
Benlale 0.5 kg -

RIJ;olc\ 2.0 kg 86 0.8
Dero...al n. 0.5 l +

BaylclOn 25 WP 0.5 kg 79 u.J

/980--82 ~ h or,
Ubehandlel 85 63.2
Ba~ Icwn 25 \\'P 0.5 kg 6 0.5
Bcnlate 0.5 kg 88 .0.1

I 1. af de J fOf".og er der oplalt 0\ t'nlll.lrende pl::ulIer.
og i ubehandlct er dcr fundet 73 pet. ovcrlcH>nde
planter i for~ret 1982. Efler sprøjtning med blandingen
Benlate + Rlzolex er der opnåel IO pcl. flere overle
vcnde pbnter. De øvrige behandllllgc:r har Ikke sikret
en bedre bc'iland end I ubehandlet om fodret. Bchand·
ILngerne har resuherel I ubetydehgc ud'ilag p. 0·0.8
hkg.
I 19 l ble\ dc:r udf"rt 1 forsog eft!:r samme plan. og
ret:lllllaIC( af delle for...og ændrer ikke \«1 fOr...()gene fra
1982.

1. ar.. for<;og peger I relnlng af. at ud\ Illlflngsproblemer
I fonn af "'Ile... kimmd Ikke har \ærel nogel problem I

dl'isc for,",g. og der h;Jf ikke \t~rc:l noget "kollollllSk
grundlag for al foretage sprojtnlllg af hede.

Midlerne Rilolex og Cnrbel Duo forventes ikkc mar
kedsført I 198J.
For<.,ogene er fortsat.

Kflækkejodf}'ge og goldjudsyge er udprægede s..-edsklf
Icsygdomme. som ikke ...pred fra mark III mark.
Endnu er det kun mullgt al bekæmpe knækkefods)ge.
og bek.t=mpel<;e foretages bedst om fodre!. I tidligere
;'r, fON'g er der foretllgc.:t en sprøjtning mcd el middel
indeholdende cn enkell virksom forbindelsc. Da der
kan forekomme andre ...vampe end knækkefodsyge. er
der markedsfcrt blandmgsmidler. og end\ldere er
nogle af de nye svampcmldler belydeligt mere bredl
\ lrkende end de forhen anvendte. I .l nye for",g...plancr
er del fON)gl at adskille nudlerncs \Irknmg mod
knækkcfods)ge og de for<;kelhge bladsvampc.
SIalens 1'1~l1lc\'ærnSCCnter i Lyngby har biståcl med
Ix..dømmebe af forsøgene. En bedmnmebe af angreb af
knækkefod..yge er forelaget ved anlæg af for'\ogene, og
Igen i juh m ned. SproJlllmgerne er udfon på h\eden'i
,tadLUm 5-60g <)-JO eftcr Feek~ ...kala. I 1982 ble\ dISse
ud"'lkling... lnn nået 10.·20. maj og 10.·20. junI.
I tabel 8 er lInførl gellnemsllilsresull:llcrnc af liret ... 25
forsøg efter J forskellige planer.
I forsogsled b er anvcndl ct anerkelldt fodsygcnllddcl.
og kun cen sprøjtnmg er gennemført. I led c er på
...amme tid udbragl Cl nHddel mod gulru~t og meldug. i
alle Ire planer Bayleton 25 WP. I led d er den tidlige
t>ehandling <.,uppleret med el middel mod brunplels)'ge
og sene angreb af ru<,{ og meldug. I alle Ife planer er
anvcndt Till 250 EC. Vt.-d al fratrække dc opnåede
udslag i led ~I og b fra led c kan ....ærdlen af fodsyge· og
rustbehandling uddrage....
I plan I er ben) Het 0.6 I Derosal n. mod kn:ckkefod·
...)ge. Ved anlæg \ar der l genncmsllll af 16 forsøg 14
rx:l. angreb af kn:ekkefod~)ge.som i juli var SI eget til
.V) pc!. Delle er en noget ...Wrre "ligning end kend I fra
lIdhgere. rs forsøg. Dcro~1 n. reduceredc angrebel til
16 pet.
I juli er der vurderet angreb af meldug. rust og brun
plct på plantcll'i faneblad. Kun .......age angreb forekom.
og Derosalbehandlingen har ikke haft efTekt mod dll,se
,,)'gdomme Behandlingen ga\ et merudbytlc på 3.9
hkg. M>m alene må Ill~kfl\es bekæmpelse af knække
fo(1...yge.
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StræknIngs
stadier

Sknd
nlngs·
stadIer

Mod
rungs
stadier

--
2

BusknIngs
stadIet"

3
4

5

9

10

10.5 11

10.1

Feekes skala

1 Et skud (antallet af btade kan evt. anl0reS)
2 Begyndende udvlklmg af blivende redder
3 De blivende redder er dannet, bladene ofte

spiraldrejede
4 Begyndende rejsning og stræknIng al

bladskeder
5 Bladskeder stærkt strakt
6 F0rste knæ synligt ved skudbasIs
7 Andet knæ dannet, næstsidste blad lige

synligt
8 Sidste blad synligt. men sammenrullet

Akset begynder at swlme
9 Sidste blads skedehinde hge netop synlig

10 SIdste blad udviklet. Akset mærkbart, men
Ikke synligt

10,1 F0rste aks netop synlige (stak netop synlig I
byg, akset ved at bryde gennem bladskede
hos hvede og havre)

10.2 Akset '/4 gennemsktedet
10.3 Akset haM gennemskredet
10.4 Akset J/II, gennemsktedel
10.5 Alle aks luldt gennemskredne

10.5.1 Begyndende blomstring (hos hvede)
10.5.2 Akset i blomstnng helt tIl toppen
10.5.3 Aksets nederste del afblomstret
10.5.4 Blomstnng helt alsluttet

11.1 Kernernes Indhold mælket
11.2 Kernernes Indhold blødt, men tørt
11.3 Kernerne hArde (vanskelige at dele med

negl)
t 1.4 MeJE!tærskermoclent

Kornets udviklingsstadier
Korneis udvikling gennem en vækstperiode kan angives ved el tal mellem log lI.
Disse talværdier er benyttet i Feekes-Large skalaen, og der opnAe!> !>torre nøjagtighed i angivelsen af de enkelte
udviklingsstadier end ved tldilgere anvendte skalaer.

Tilsætning af 0.5 kg Bayleton WP gaven reduktion af
ruslangrebel, medens behandlingen ikke har haft ind
n)'del~ på brunpletsygen. Behandlingen har resulterel
i et merudbytte på 5, l hkg. Forudsættes det, at de ),9
hkg hidrører fra bekæmpelse af knækkefodsyge, er der
opnået 1.2 hkg for at tilsætte 0,5 kg Bsylctoll.
Ved at supplere ovennævnte behandling med 0,5 I Tilt
250 EC omkring IO. juni. blev der opnået god effekt på
såvel rust som brunpletsyge. Den samlede effekt af de
to sprøjtninger er på 8.5 hkg, hvoraf 4.6 hkg kan
tilregnes bladsvampcbekæmpelsen med henholds\'is
Bayleton og Tilt 250 EC.
Sprøjtning med henholdsvis Bayleton CM og Bayleton
DF i led e. har givet en god bekæmpelse af såvel
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I led f har sprojtnmg med Tilt ca og en senere med
Tilt 250 EC givet en tilfredsstillende bekæmpelse af
rust og brunplet, medens bekæmpelsen af knækkefod·
sygen ikke har været på hojde med de øvrige midler.
Alligevel er der opnået et merudbytte pA linie med
behandlingerne I led d.
Midlerne Bayleton CM og Tilt eB er endnu ikke
markedsfcrt.

I plan II bringes gennemsnitsrcsultaternc af 5 forsog.

Ved anlæg blev der fundet 16 pet. angreb af knække·



Tabel 8. Knækkejodsyge og bladn'ampe (60-61 og 62).

Ania! % angrtb af % angreb af (an(blad hkl'~ Merudbytte KemIkalie·
Hvede sprøJt- knækktfods}ge CL 617 af kerne ro, pns

nmJtl' ... anlq co 20/1 meklul "'~ brunpkl pr. ha i\'am~k pr. ha

Plan 1 1981 Ib fs I \ r.. 17 f.., 17 (, 17f~ 17 fs.

a Ubehandlet 14 J9 0.2 5 4 70,3
b Dcro'lal n. 0.6 I 16 O 4 4 J.9 115.·

c Dcrosal n. , 0.61
lJa~ lelon 25 WP 0.5 kg 17 O 0.9 J 5.1 I.l 275.·

d Derosal fl 0.61·
OaylelOll 2S WP 0.5 kg 2 IS O O S.5 4.6 470.·

T,I1250 EC 0.5 I

< SJ) leton er"'t 1.0 kg
Da)lt:lon DF 2.0 kg 2 15 O O S.9 5.0

f Tlir CD 0.5 'g
Tril 250 EC 0.5 I 2 27 O O 9.2 5.J

LSD 1.7

P/UlI ] /982 ~ t\ ~ h ~ f, H, .' f, 5 f~

a Cbchandlel 16 IS O O 4 74.4
b Ben!:uc DF O.J kg IO O O J 2.S

c Bcnlatc DF 0.3 kS
Baylclon 25 WP 0.5 kg 7 O O 5.J 2.5

d Otnlate DF . O.J kg
Oaylclon 25 WP 0.5 kg 2 8 O O 0.4 7.S 5.0

Tril 250 EC 0.5 I

e Corbel Duo 2.0 I
Corbel Slar 1.5 I 1 7 O O 0.4 7.0 4.2

f B:mca] 4.0 kg
Corbel Star 2.5 I 2 4 O O 0.4 6.4 J.6

LSD 1.0

Plall J /982 H~ I r, ,(.. I r, .\ " ,l f,

a t.:bchandlet 14 8 0.7 1 O 67.4
b Top,)1n n. 1.0 I 4 O 2 O 0.9 110.·

c Top"ln n. 1.0 I
13aylelOll 2S wp 0.5 kg 8 O O O 1.6 0.7 270,-

d Top...m n. 1.0 I .
Oa)IClon 25 Wp 0.5 kg 1 4 O O O 5.6 4.7 465.·

rril 250 EC 0.5 I

e PLK· Vondocarb ' 4.0 kg
Baylclon 25 Wp 0.5 kg 2 O O O O 6.8 5.9 515.·

Tlir 250 EC 0.5 I
Spmlak 1.0 I
Sportak 1.0 I 1 O O O O 4.5 J.6 400.'

fodsyge. , jull bedømtes angrebet Id 18 pet. I de 5 I lcd d ,>upplere~ ydt:rltgere med Q.5 I Tdt 250 EC. der
forsog cr der Ikke fundcl angreb af meldug eller rust, reducerede angrebet af brunplcl rra 4 til 0,4 pet.
men s\-age angreb af brunplcl. l lcd a er an\'endt 0.3 kg Merudbyttet var p~ 7.8 hkg. d,v.~. at bladwampebe-
Selllate DF. der er en Il) formulenng af Benlatc. kæmpeIse bidrog med 5.0 hkg.
Benlale DF reducerede angrebet fra I ul IO pct.. og To 'iproJtlllnger med henholds\ls Corbcl Duo og Cor-
der blev opnAet cl merudbytte på 2.8 hkg. bel Star l led e ga .. en god effekt mod knækkefo(hygc
Tilsætning 'lfO.5 kg Oaylcton 25 wp· i lcd c - medførte og brunplct med ct Samlel mcrudb)'lle p 7.0 hkg.
el merudbYllc på 5.3 hkg kerne. Foretages til<;\3rcnde hvoraf de 4.2 hkg må lil"kri ..'c:, effekten o\'erfor blad-
beregnmg som I plan I er der opn~et 2.5 hkg for tldlig 'i\'aOlre
bd..tl:lIlpel..e af hlads.. ampe, I led f er Corbel Duo udskiftet med 4 kg Bavica1. Der
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Knæ"kefodsyge (CerrospoNlla herpotrl.hoidesl olfgn'b('r ullt' "ar.
narter, men Især rug og hVo,de "UIl s"odr!$ stær"t, Allgf'i'b<'f f.'f om
forort,t rom t'n mørJ..!urVNlllg l'I!d rodbasts. ofto! Ino!d form rom .'/
..øjt'''' hl'i/k('/ hur gn'e/ Humpen dt,t dUllfl..e lIal'n øjrp/t'tHamp.
Sunde p/Oll ter hur hl'/d ffængi'lbull'J. def mil/da om . milli-pifTe".

(FolO A horn r-..d-.en)

blcv opnåel \amme effekt p blado;; ... ampene og lllsyne
ladende en lidt bedre \irkning O\·erfor knækkefodsy
gen. der blcv reduceret fra 18 til 4 pcl. angreb, Merud
bYlIel var på 6,4 hkg, h\oraf de 3.6 hkg må til ...k.rivt'!>
effekten ovcrfor blad!)vampe,
Midlerne Corbcl Duo og Corbel $t3f f(}rvCI1I(.~ ikke
markedsføn i 1983.

I plan 111 vises gennemsnu"re-.ultatcl af 3 for...og.

Der blev fundet suge angreb af meldug og ruo;;t. men
Ikk.e brunplel. Ved forsøgenes anlæg ble\ der fundel i
alt 24 pet. angreb af l..nækkefod~yge. men kun I et
enkelt forsag blc\' angre~graden be"temt midt I jUh.
Topsin n. mod knækkefodsyge gav el merudbytlc på
0.9 hkg.
Blandingen af Topsin n. og BaylelOll 25 WP har
forøgel udbyIlet med 1,6 hkg. og en yderligere sprøjt·
ning med 0,5 l Tilt EC hur bevirkel et ~amlet rnerud
bYlle på 5.6 hkg. 1 led e. hvor PLK-Vondocarb er
anvendt mod fodsyge. ble\ der opn"el ct merudb) lte
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P 6. hk.g hme_ To ...proJtnmger med Sponak I led f
har be\'lrket et merudbytlc p 4.5 hkg.
De få optæl1mger gor \ urderingen af di,~ midlers
effekt p de fOr'\kellige <i;\ ampe uSikker.

Året" for~"g med Benlate DF, Derosal n. og rapsin n.
kan ikke direkte sammcnligne!- med tilsvarende præpa·
raler i andre års forsog. da der er ændringer i _ vel
fonnulenng s<>m dosering, Effekten O\'cr for knække·
fodsyge har. når de forskellige forhold lages i betragt
ning. værel lidt svagere l 1982 end andre år. men de
opnåede merudbytter svarer til tldhgere Ars resultater.
Som de anførie LSD-\ ærdler \ Iser. har der Ikke værel
nogen slkkcr forskel p. de merudbylter, som er opnåel
med de forskellige sprojteprogrammcr.
I kolonnen længst III højre er der anfon pmer pr ha
for de midler. der \ar markc(hfone I 1982.

I årenes 'ob er der udfofl en mængde forsøg med
bckæmpel'C afknækkefo(f<"ygc i ~vcde. Staten .. Plunte
værnseelller har i de seneste år gi\el en vejledning
vedrørende bekæmpeb.e af knækkefodsyge,

Det anbefales al sætle en bekæmpelse ind. h}'Qr der forst
i mujfindes mi"dsl /5 pct. angreb afk"ækkefodsyge pO
~·interh.'ede, A"grebne plu",er kOt1 med rimelig god
sikkerhed beslemmes i market1. En omhyggelig udtag
ning afpla",emaleria/el forsl i maj gi\'er el godl gnmd.
lag for en \'urdering af. om en sproJt"it1g er pakræ\'el.
Ved bekæmpelse af knækkefodsyge bor am'endes et
middel. som er allerkendl til formå/el. og som 't1dehol
der bet1omy/ eJler corbendazim.
Forekommer der samtidIg ~\'Oge angreb olme/dug eller
rusl, kan der li/sames l" middel med virkning mod disse
svampesygdomme,

Blad· og akss\'Ompe. meldug. gulrusl. brunrust. brun
plet m.n. oplræder med forskellig 'it yrke på hvedens
bladc og ah. I \amarbejde med Stalens Planleværn
scenter har der værel anlagt tre forsogsscrier. h\or
man har undersøgl di'i-.e \\ ampes evenlueIIe okonomi
'lk.e betydlllng.
I 19 O P' begY-lIdtes en forsogsrække. hvor det blev
tilstræbt Vl.'<1 hjælp af to sprojlllinger at adskille de
forskellige bladwamre" berydnmg. Forsogspll1nerne er
ændret lidt i 1982. Fælles for planerne er, at der er
udfort tO .. projtninger i hvert led. Første sprøjtning er
udført i stadium 6-7 sid"t i maj. medens anden sprøjt
Illng er udfort i sladium 10-10.1. svarende lil 15.-20.
JUIll.
I plan l og II er forstc 'lprojllling udfort med 0.5 I Tilt
2.50 EC. Il\or\ed merudbyttct for anden sproJtning
kan beregne..._ I plan III er der amendl fo~kellige

midler ul førslc sprojtllll1g. h\on-ed bercgnmgen af
merudby ttet for anden sprojtmng kun delvis kan beo
regnes. I de tre planer er anvendt 14 midler i forskellige
kombinalioner, og der er udført iah 23 forseg fordelt
p:\ de 3 planer. Gennemsllltsrcsultaleme bringes i tabel
9.

I plan I bringes resultaterne af 7 forsøg. I for~gel\e er
der ikke fundet angrcb af rust og kun svage angreb af
meldug og brunplet.



rabel 9. Bltu/smmpe (63-64 og 65),

AnUliI I'l"r ansrdJ pi faneblad hkg Mc:rudb)'llc KemIkalie·
Hvede spmjl' ca 6n af kerne: ro, pn.s

nlnger mddug "'" brunplcl pr ha 2. \pr pr ha

PIa" I /981 • r, - f~ q, - r,
Cbelwlldlet 2 o 5 76.2
Till 250 EC 0.51 OA o .1 4..1 195.-

Till 250 EC 0.51
Till 250 EC 0.51 1 0.6 o 1 6.9 2.6 .190.·

Till 250 Ee 0.51
Orlho-Dlfolalan S 2.0 kg 2 0..1 o } .0 .1.7 ·HS,-

Tilt 250 EC 0.51
Dal'onil 500 F 2.5 I 2 0.2 o 2 8.0 J.7 415.·

nI 150 EC 0.51
Dd...cnc I 2.0 kg 1 0..1 o 1 8.0 J.7 335.-

Till 250 EC 0.5 I
PLK·VonOocarb \\'1' .1.0 kg 2 0.2 o J hA 2.1 315,-

LSD J.5
P/all J /981 '" ~ l~ 3 f, 5 f,

Ubch:lndlc:l 0.1 0.5 7 71.3
'I Ilt 250 Ee 0.51 O 0.1 2 4.1 Iq).-

TIlt 250 l:.C 0.5 I
Tlh 250 EC 0.5 1 2 O O 0.5 6.8 2.7 380.-

Till 250 EC 0.5 I
Orlho-Difolatall S. 2.0 kg 1 O O 0.6 6.9 2.& 425.-

Tih 250 EC 0.51
Anlr~u:()1 M:'\ 2.5 kg 1 O 0.1 4.6 0.5 280.-

T.ll 250 EC 0.5 I
f\'tancb 70 1.0 kg 2 O O 0.6 4._ 0.8 2.10.-

Tilt 250 EC 0.5 l
Top~in Combi 2.0 kg 1 O 0.1 0.5 6.3 2.2 .105.-

I.SD U
Pia" J /981 lIh 11 (, sr.. II h

L'bchandlcl 0.5 1 5 66.7
Till 250 Ee 0.51 O.J 0.5 J J.q 195.-

Till 250 Ee 0.5 l
Till 250 EC 0.5 1 2 0.1 O 4.9 1.0 .190.-

Ba)letoll wp 0.5 kg
Oa)lelOn DF 2.0 kg 1 0.1 O .1 5.6 410.-

Ba~ lelon Wll 0.5 kg
Dyrene 2.5 kg 2 O O 2 4.7 0.8

Corbel Sportak 0.751 0.75 I
Corbel Sportal... 0.751 0.75 I 2 O O 5.5 540.-

Corbd 1.0 1
Corbel STar 1.5 1 1 0.1 O 2 4.1 1.4

LSD 1.6
1981 _, f,

'" ~ f~ , r,

Ubenandlet 0..1 8 2 60,2
Bayleloll wp 0.5 kg 0.1 0.5 O.J 4..1

Baylelon WP 0.5 kg
Da~ lelon DF 2.0 kg 2 O O 0.1 9..1 5.0

/980 ' r,

Ubehandlcl 51.3
Hayletoll \\lP 0.5 kg .1.0

Ha) lelOl1 WI) 0.5 kg
na) !elon DF 2.0 kg 1 7.1 4. I
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Tabel IO. Sprajlerldspunkl far Till 250 EC (66).

I tabel IO gengl\es resultalerne af otte forseg. hvor der
er anvendt 0.5 1Tilt 250 EC.

gen III delte <;tClTre merudbytte kan \ære det større
smittet ryk af gulru~1.

/982 sr, H, bf, bf, g[,

C'behandlet 2 6 5 46 68,4
TIlt EC ca. 26/5 ° 2 3 45 2.8
Tilt EC ca. 8/6 ° 2 2 47 3.3
Till EC ca. 23/6 0,3 2 2 46 2,1
Tilt EC ca. 6/7 0.5 2 3 46 0,6
Tilt EC ca. 26/5

og 23/6 ° 0,5 47 4.0

LSD /.4

hk.
keme
pr ha

% an~rtb pi raneblad
ar TKV

meldul ruSt brunplet I
Hvede

1 de foregående forsøg er der I flcre tilfælde opnået et
merudbylle på ca. 4 hkg for en sprøjtning med Till,
medens IO sprøjtninger har gl\ct 5-7 hkg. Del vil sige.
at en sproJtnmg har givet 2/3 af det merudbytte. som
IO ~proJtninger har kunnet gl\'c.
t tidligere år; for""g er der I gennemsnil opnAet op til
15 hkg kerne i merudb)'ue for to sprojlntnger. Det er
derfor af okonomlsk bcl)'dmng at f3 fasilagt, hvor stor
en del af det samlede merudbYlle der kan opnAs ved en
enkelt \prøjtning, i ~rdeleshcd "ed fremkomsIen afde
nye bredtvirkende midler som Tilt 250 EC og Sportak.
To nye forsøgsserier er påbegyndt i 1982. hvor der er
blevet sprøjtet pa fire forskellige tidspunkter begyn
dende omkring 25. maj og dern~t hver 14. dag samt el
forsogsled med to sprojtninger ca. 25. maj og 23. juni.I plan II. hvor der er anlagt lait 5 forsøg. er der

ligeledes anvendt Tilt 250 Ee "ed første ~projtning ca.
15. maj. I forsøgene er der fondel svage angreb af
meldug, rust og brunplet.
En sprøjtning med Till reducerede angrebel af meldug
og rust til et minimum, meden.; der blev fundel IO pcL
brun plet og opnået et merudbytte på 4.1 hkg.
Efter anden sprøjtmng med Tilt blev angrebet afbrun
plet reduceret til 0.5 pct.. og der blev opnået et merud
bytte på 6,8 hkg. warende til 2,7 hkg for anden
sprøjtning.
En tilsvarende effekt og merudbYlle er opnået. hvor
anden sprøjtning er ud fon med 2.0 kg Ortho-Difolatun
s.
Anvendelsen af Anlracol MN eller Maneb 70 ved
anden sprøjlning har medført samme gode svampeef
fekl, men kun med merudbytter på 4.6 og 4,9 hkg.
Anden sprøjlning har kun givel 0.5 og 0.8 hkg kerne.
Topsin Combi anvendl som anden sproJlning har han
en effekl og et merudbylle svarende lil to sprøjlnmger
med Tilt 250 EC.

I samtlige forsogsled er Tilt 250 EC udsproJtct ca. 24.
maj. En sprøjtning har medfon et merudb) tte på 4.3
hkg. To sprøjtninger med Tilt 250 Ee har givet et
merudbytte på 6.9 hkg. Der er således opnået 2,6 hkg
for anden sprøjtning med Till.
Alle øvrige behandlinger har givet samme gode effekt
mod sygdomme. Ortho·Difolatan S, Daconil 500 F og
Delsene M ved anden sprojtning har Virket helt ens og
givet et merudbytte på 8 hkg. s\'arende til 3.7 h(...g for
den anden sprøjtning.
PLK·Vondocarb WP har knapt været på hOJde med de
øvrige midler. hvad merudbyttet angår. men forskellen
er dog ikke sikker.
Sidste kolonne angiver kemikalieprisen pr. ha. Til
denne pris skal sA lægges omkostningerne til udbring.
ning 1·2 gange.

I plan III er der brugl for<.lelhge mldkr \00 den f,,,..te
spTØJtnmg. Der har været udført ialt II forsøg efter
denne plan.
I samtlige forsøg er der fundel svage angreb af meldug
og rust og moderale angreb afbrullplel. Ved lO ~PT0jt

ninger med Tilt er der kun opnået 1.0 hkg for anden
sprøjtning.
l IO forsøgsled er der anvendl 0.5 kg Sayleton \Vil,
efterfulgl af entcn 2,0 kg Bayleton DF eller 2.5 kg
Dyrene pr. ha. Hvor Bayleton DF er amendt. er
opnået det slørste merudb)t1e. lait 5.6 hkg. Udskifles
Bayleton DF med Dyrene. opnås et merudbytte på 4,7
hkg eller knap I hkg mindre.
I de lO sidste led er anvendt cl nyl svampemiddel.
Corbel, dels rent og dels blandet med bl.a. Sportak.
Der er opnået en effekt og et merudbytte på Imie med
de øvrige led, hvor to behandlinger er gennemfort.
Midlerne Corhel Star og Dyrene forventes ikke mar·
kedsfort i 1983.

Kun med Baylelon WP og Sayleton DF har der \ærel
udført forsøg i årcne 1981 og 1980, hvor der blev oj1nået
9,) og 7.1 hkg i merudbyne for to "projlninger. Ar...a-

I for!)ogene er der fundet svage angreb af meldug, rust
og brunplel. I gennemsnll af de otte forsøg blev der
opnåel et udb) tte på 68,4 hkg med en tusindkornsvægt
på 46.
V,,'d de forskellige sprøjtetider er der ikke stor forskel
på effekten over for de forskellige svampe. Bedst har
vlrkmngen dog været \00 sproJlmng omkring 8. juni,
hvor det storste merudbytte p),) hkg blc\ n et. Ved
sprøjtning ca. 6. juli - 14 dage efter skridmng - er der
ikke opn et udslag for sproJtnlllg.
To gange sproJtnmg har glvel den bedste s\ampeeffekt
og el merudbytte pA 4,0 hkg. I denne forsogsserie ble\
der ved een sprøjtning opnael ca. 3/4 af det merud
bylte, som to sprøjtninger har kunnel give.

I label II bringer; rc:.ultalet af tre forsog med Sponak
efter en Illwarcnde plan.

Der er kun forelager svampebedommelse I enkelte
forsog. Det største merudbytte på omkring 5 hkg er
opnået ved sprojtnmg med I I Sponak ca. 9. eller 23.
juni. et merudbytte der også er opnAe! ved IO sprøjtnin
ger med ~amme middel.
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Snt!~"/llll/ld pil mg.
~I/('Ik./lnmd forur.r,u!lt'!. af
f1-Qmpt'/l / U\Jr/um I//l'ulf'.

da lrol'NlwRdlR al/Knbt'r
rug og k.u/turgr'('SSt'r. mt'
dl'lIl h.'dl' og 1'IIl/erbyv.
'1æld/lcr. un~"he... S~lJ/Ilpen

Ifrkhe.l(l(.'r Murk '/It I/wngl"!.
da om jQrarl'l Itlll(.r \Om ("/
Jmdltg pt'rl(iJ",('rtIUXII,l(1 lUl(

pO jlJrd, fl, ~/Illtli'n k.alloW,'r
jør"f Im'd !...·rn"r"/!. derfor
bor (l!lVt'mkl t/l lUnd Ol{

hqdlf!/ /u/<,ær!

(Folo J ~lnlon ..o:nl

T(lbeJ II. Sprøju!lidspulIkr for Sporrak. (67)

Fra 1981 forehgger resultater af 15 forsøg. hvor der for
en sproJtntng er upnået 'U hkg eller knap 70 pc!. af det
merudbytte. :>om lo ~pn\j(ningt:r har gl\el.
I tabel 12 er anf(trt gennemsnitsresultatet af 31 for\Clg l
h\ede <;anllet fra for"kdlige forsogsplaner udfOrl l
19 2. h\lOf en sammenligning melkm en og to sproJt
nmger med Till 250 EC er forcl;lget. I disse forsøg cr
dcr med en Tilt-... proJtl1lng opnået ca. 70 pet. af det
merudbyllc....om to spr<lJtninger har givet.

1981 Ir, 1 r'i. I (, :! r.. ]f,

Ubehandlct l S S 47 70.2
Sportak ca 27/5 0.1 l l 49 2.7
Sportal.. ca 9/6 0.1 0.5 O 48 4.9
Sportak c:t 23/6 0.1 l O 49 5.0
Sportak ca. 8/7 l l S 48 l,J
Sportak ca. 27/5

og 23/6 0.1 O 49 5.1

1981 ,<;1.. ". JO r" I ~ f..

Cbehandlct 0.9 7 39 51.2
Sportal.. ca. 4/6 3 43 9.1
Sportal.. ca. 4/6

og 1.'/6 46 13.2

1980 ' r..
Ubehandlet 57,0
Sportak ca. 25/6 6,9

Hvede
% anan:b pl faneblad

.r
mddua ruSI brunpkc

TKV

•

Ta6e111.

l % as:freb hkg
H.ede P' k_

ha mcklu, '" h.

/982. 3/ forsøg

Ubchandlct l 70,0
TIll 250 EC 1 "ipr. 0.5 l 0.2 3.9
Tilt 150 EC 2 spr 0.5 l 0.2 5.4

Ved afprøvnlllg af hvedesorter er ligeledes anvcndt to
sprnjlninger med Tilt 250 EC. Se ...ide 40.

Rug
I rug h:tr der i lighed med anden Vlntcr"a.,·d været
udfcrt forscg med hekæmpelse af udvll1tnngssvampc.
Resultatet af ct enkeIl for..o& bnnges i tabel 13
~ldlerne er udsproJtel Il. november. BehandlIIlgen
har lUe forbedrel planlcbcstandcn. og der er Ikke
opnåct merudbyllcr for behandlingerne. I ~mme ret
nmg peger et enkelt forsøg fra 1981.
MIdlerne Corbcl Duo og RiLolex forventes ikke mar
kedsført I 1983.
:\"}e forsøg er anlagt

Knlt'/';kejodsyge har været undersøgt efter ~mmc plan
Wlll de foregående. r. Re.ultaterne af 4 for'>0g ses i
tabel 14. I rorsøg<;planen er medtagel meldugnlldlet
Baylelon for at få et udlryk for, hvor meget et eventuelt
mcldugangreb kan betyde. Som standardmiddel mod
fods}gc er an\cndt Dero~1 n med 0,6 I pr. ha.
Midlerne er udspruJtct på rugens stadIUm 5-6. hVIlket i
1982 var ca. IO. maj.
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Tabel lJ. Sneskimmel (59).

% o..erkl:ende hkg
Rug komplanter kerne

forAr pr ha

Forsøg nr. 21071 l r,
Ubehandlet 64.9
Bayleton 25 WP 0,5 kg 0,5
Benlate 0,5 kg 1.2
Benlate + 0.5 kg ~

Rizolex 2.0 kg 0,7
Derosal n. t 0.5 I +

Bayle.on 25 WP 0,5 kg 2,5
Corbel Duo 2,0 J 2.6

1981·82 1 f~. 2k

Ubehandlet 97 52.4
Bayleton 25 WP 0.5 kg 96 0.5
Benlate 0.5 kg 97 0.1
Benlate ; 0,5 ~g +

Rizolex 2,0 kg 95 0,1
Derosal n.... 0,5 I -

Bayleton 25 WP 0,5 kg 98 1.3

sal Combl' og Bavical og Corhel Duo. der er blan
ding~midler med effekt mod så\el knækkefodsyge som
meldug og andre bladsvampe, har virket omtrent som
Derosal n. over for knækkefodsygen og givet merud·
bytte på 5.0 hkg kerne.
Igennem tre år er udført ialt 22 forsøg efter denne plan
og efter anvendelse af Derosal n. er der opnået knapt 3
hkg I merudbytte. Samme effekt og merudbY'ue er der
opnået efter amendelse af Derosal O. maneb. BaVl
cal og Corbel Duo.
Corlxl Duo forventes ikke markedsfort i 1983.

Ved dyrJ...ning af rug i særdeleshed rug efTer rug kan
krtækkefodsyge I'ære of økonomisk betydning.
Viser ell plorueundersogelse forst i maj mere end 8-10
pc/o ongrebne plaIlter. bør en bekæmpelse foretoges.

B1odSl'ompe. En ny forscgsplan blev påbegyndt i 1982
med det fonnål at undersøge. om en bekæmpelse af
fodsyge har indvirkning på angrebet af blads)gdomme
på rug. I label 15 bringes resultatet af to forseg, anlagt
med 6 gentagelser. hvoraf hwr anden er behandlet
med 0.3 kg Benlalc DF ca. 8. maj. Omknng 26. maj er
de Dvnge midlcr udsprojtcl.

Tabel 14. Knækkefrxlsyge (68). Tabe//5. Knækkefrxlsyge og bladSl'ampe (69).

% Id ang.rd)d af
Rug knzttef0d5yg<'

v. anlæg I Juli

hkg.",lu
Rug

%- angreb af knække- Merudb. f
fodsyse hkJ Beftlal~

v anlæg i Juli kc-lm Dr
A· B pr ha 0.3 kJ

Ved forsøgenes anlæg blev der i gCllnemsnit fundct 2
pet. angreb ar knækkefodsyge. I Juli var angrebet
vokset til 32 pet. infektion. Som forfrugt har dt:r i Ire
tilfælde været rug og i et enkelt fOfS',g byg.
Efter sprojlning med 0.6 I Derosal n. er angrebel af
knækkefodsyge reduceret fra 32 pet. til 7 pet med et
merudbytle på 5.5 hkg. Bayleton wp har kun en
yderst nnge effekt o"'er for knækkefcxb,yge. og da der
ikke forekom meldug, har behandlingen med Baylcton
kun rcsuherel i et merudbytte på 0.7 hkg. Blandingen
af Derosal n. + mancb - tidligere afprøvel som Dero-

Vlnlerbyg
Vinlerbyg angnbes allerC(ic om efteråret af en række
forskellige svampe. og i det efterfølgende rcfereres otle
forsng med bekæmpelse af svampe i vinterbyg.

Der blev ved anlæg fundet 4 pet. knækkefodsyge. I juli
var der 11 pc!. angreb. som efter behandling med
Benlalc DF var reduceret lil 3 pet.
Hvor der har været anvendt 0.5 I Tilt EC til bekæm
pelse afbladsvampe. er der opnået et f)'lerudbylte på 1.7
hkg. mens Sportak. Corhel Star og Bayjeton WP gav
fra 2.2 III 2.9 hkg.
Ved bekæmpelse affodsyge med 0.3 kg Benhlle DF er
der opnået et merudbytte på 2-5 hkg kerne.
Ston.t er udslaget. hvor Tilt, Sportak og Carbel Star er
brugt.
Del er bemærkelsesværdigi, idel der ikke i de to forsøg
er fundel angreb af bladsvampe.
Corbel Star forvenles Ikke markedsfort i 1983.
For!>ogcne fortsættes.

3 53,0 2.5
1.7 4,9
2,9 3,3
2.2 2,6
2,3 1.0

m«i fod~)gebd.a:mpcl<;c

1982. 2 forsøg

Ubehandlet 4 l I
Tili 250 EC 0.5 I
Sport.k 1,0 I
Corhel Star 2,5 kg
BaylelOn WP 0.5 kg

04 fs. 4 f~.

32 50,7
7 5.5

27 0.7

JO 4.7
13 4.3
9 5.0

18 f.. 22 f~

13 44.1
5 2.9

13 1.2

4 3,0
5 2.9
4 3.4

II

H,

2

0,5 l'
0.5 kg
0.5 l +
2.0 kg
4.0 kg
2.0 J

0.6 I
0.5 kg
0,5 I .
2,0 kg
4.0 kg
2.0 I

• 0.6 I I 1982

I 98Q.82

Ubehandlet
Derosal n.
Baylelon 25 WP
Derosul n. +

Muneb 70%
Bavical
Corbd Duo

1982

UbehandJel
Derosal n.
Baylelon 25 WP
Derosal n. I

Mancb 70%
Baviea!
Corbc:1 Duo
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Sllff.\J...imme/ og grQ'fsemes rrtidk"I/e er une :'ir ag ul en
mangelfuld ()\enllllnng hos \tnlerbyg. For ugene er
fOrtS.'H fralidllgerc :'ir. og to forsag blevanlagl. men det
ellc blev bs~crct. Rc:-.ullald aL'ird:-. forsøg <;anll Tidll
gerc :'in forsøg er anført i tabel 16.

Tabt'//6. Sfleskimme! og (roe/kel/e i \'ill{ersæd (59).

% o\·trk~·mde hkg
Vinterbyg komplantt.r kCnK

fodr pr. ha

1981 If, t f'

L'behandlel 94 68.7
B:Jyletoll 25 WP 0.5 kg 95 3.0
Bcnlah: 0.5 kg 92 ~.2

Benl;lIc . 0.5 kg
Rlzolex 2.0 kg 93 2.g

Dcrosal n. 051 -
Baylelon 25 \Vi> 0.5 I..g 95 2.4

Corbel Duo 2.01 95 1.7

/981-8! H, ""Ubehandlel 87 69.5
B:J) klon 25 \\'p 0.5 kg 8g 1.9
Benbit: 0.5 kg 86 2.5
Benlale • 0.5 kg ,

Rlzo!r.:'( 2.0 kg 86 2.9
Derosal n. 0.5 l -

Bayleton 25 Wi> Q.5 kg 88 3.4

I 979-8! ", II f~

Ubehandlel 84 59.6
Bayleloll 25 \Vi> 0.5 kg 88 2.5
Bcnlalt.: 0.5 kg 87 2.2

Seb for'iog er gennemfort i 1981 og 1982. I fire for'iog
er der fundel 87 pc!. o\crlc\ende b~gplanlcr. der
bc\'lrkedc el udbyuc pIl 69.5 hkg.
En sproJtning om efterIlrct i november med 0,5 kg
Bayleton har lkkc forbedret ovcrviluringcn.mcn resul·
leret i et merudbYllc p 1.9 hkg. Efter Bcnlatc eller en
blanding af Benl:ltc og RILOlc;\ er der opn el merud·
hYlle på 2.5-2.9 hkg. Stor~t merudbYllc er opnået efler
en blanding uf Derosal og DaylclOll. idel der i de M:ks
fOfM)g er opn el et merudbYlIc på 3.4 hkg.
Bu)'leton har Slorst effekt imod gm•.-sscmes Irådl..olJe.
medcn~ Denlale og Dcro'kll har storst virkning over for
sneskimmcl,
Rizolex og Corbel Duo fOf\cllIC'i Ikke markedsført i
1983.
I-!vor der på udsallc ""eder f. eks. langs ~I..()\e og
læhegn bn for\cllIcs angreb af sneskimmel og trAd·
kolle. kall der forelages en spmjtlllllg I november med
en blanding af Derosal n. og Baylctoll 25 Wt>.

B/uds\·ompe. Specielt meldug angriber oflc \ 1I11erbyg·
gen på el lidhgltidspunkl og ved dyrkning af \ IOterbyg
skal der. :-.Jfrenll \'lIl1crbyggen ikke er bejd\et Illed
Ba)'lan Universal, forcluge!l en sproJlnmg mod blads
\>ampe om efterårcl samt tidligt om forårel. I 3UlI1ar·
beJdc mc.."C1 Statens Plantevæm<;center l Lyngby starte
des l 1980 cn forsøgsrække for at belyse effekten af
:-.projtning af \'inlcrbyg efterår og forår med forskellige
n~ere 'i\ampemldler. For!>Ogene har hidiii værel place
rel på arealer. hvor udsæden IHe har \-æret behandlet
med bejd'icmidlet Baytan Univcr..al.
Resultatct af fire forsøg er anført i tubel17. I ubehand
lel ble\ der konstalerel 84 pet. o\erJcvcnde planter. og
der blc\ fundet et meldugangreb på 0.1 pc!. om efterå
rct. Ved en vurdering I juni blev der fundet J pc!.
meldug, og der blev opn"el el udbYlte på 64.7 hkg. Ved
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Tabel 17..\feldug (70).

Antal %m'er-

Vinterbyg 'iprOJI- levende % hkg
mnger planter meldug kerne

enerir forAr forlr l Jum pr. ha

1982 Hs Hs

lJbehandJet 84 J 64.7
Baylelon 25 WI' 0.5 87 I J.7
Corbel 1.0 I 89 I 2,5
Sporlak 1.0 I 91 1 4,4
Sportak 1,0 I

Corbel 1,0 I 90 0,8 5.1
Sponak PF 1.5 I

Sportak 1.0 I 89 2 J.6

1980-82 IO rs IO rs
Ubehandlet 2 60,0
Bayleton 0,5 kg 0.6 J5
Corbel 1.0 I 0.6 2,0

1980-82 Brs

Ubehandlet 2 59,3
Bayleton 05 kg 0.7 J.I
Sporlak 1,0 I- 0.6 5.0

• 1.25 I i 1980-81

Tabe/18. .Ile/dug (701.

Anla! % hk.
Vinterbyg spr"Jtnmger m~ldug kerne

enerAr forAr I JUni pr. ha

Forsøg nr. 21069 I rs I fs

t:behandlet 7 54,S
Baylelon 25 WP 0,5 kg 4 6,1
Calixin M 4.0 kg 5 6,0
Trimidal 0,5 I 5 6,8
BavIcai 4.0 kg 5 75
Till CD 0.5 kg 5 6.J

1980-82 Sfs

L'behandlct 2 53.9
Bayleton 25 WP 05 kg 0.9 J.I
Calixin M 4.0 kg I 2,6
Tnmidul 0.5 I I 2,6
Bavical 4.0 kg I 4,8

6.0 til 7.5 hkg. Del bor bemærkes. at Ba\ical og Tilt
CS er blandingsmidler.
I tre år har der \æret udført 5 forsøg. hvor der efter
Bayleton WP er opnået el merudbytte p J, I hkg. Efter
~projtning med Calixill M og Trimidal er opnået 2,6
hkg i merudbytte. melis der efter Bavical er opnået 2
hkg mere. ialt 4.8 hkg.

I vmtcrbygarealer. der er behandlet efter de givne
regler. er der nere "ileder fundet angreb af forskellige
blads~gdomme. feb. meldug. For nærmere al under
'>oge, om en yderligere bekæmpelse ville være lonsom,
er der anlagt forsøg. og resultatel af to forsøg er anført
I tabel IQ

1981 f, nr O<J 039 28043 JJ039

Ubehandlet 12 57.8 71.1
Till 250 EC 05 I 5 1,9 4.7
Sportak 1.0 I 7 0,0 0.4
Antrdcol MN 2.0 k8 8 1,8 1.4
Ortho-Dlrolatan 52.0 kg 16 J,8 1.2
Corbcl Star 25 I 5 I 0,8 J.2

LSD ),1 1.2

Begge forsag er placeret i el \·tnterbygareaJ. der er
bejdset med Saytan bejdse og behandler med Ba)leton
om foråret. I forsøg nr. 28 043 er der fundet en del
biadpicl. 12 pet. I ubehandlet. SlOrst merudbytte er
opnået efler Ortho-Dlfolatan. der Imidlertid Ikke har
haft nogen indvIrkIlIng på angrebet af blad pie!. I
for~g nr. 33039 er der ikke fundet bladplelog meldug
af betydning, men med en sprojtning med Tilt 250 EC
og Corbel Star er der opnået en udbytteforogelse på 5-7
pet.. s\arende til et merudbytte på ca. 4 kg kerne.
Corbel Slar forventes Ikke markedsfort I 1983.
Forsøgene 'toges fort~1 i 1983.

Tabel /9. Bladn'ampe (70).

hk.
kerne
pr ha.

%
bladpl~t

15/6Vinterbyg

en !iprøjlning med BayJelon enerAr og forAr er oven m
Iringen blevet forbedret med 3 pet.. og der er opnået el
merudbytte på 3.7 hkg. Ved 31l\endelse af I 1 Corbel
eflerAr og forår er der fundet 89 pc!. o\erlevende
planter med et merudbytte pil 2.5 hkg. 1,0 I Sporlak
anvendt efterår og forår har givet den bedste overvin
tring med et merudbytte pil 4.4 hkg. Efter anvendelse
af Sponak om efteråret eflerfulgt af Corbe) om foråret
er der ligeledes en god O\cn.mtring af bygplanterne
med et merudb)'t1e på 5.1 hkg. En anvendelse af
Sportak PF om cflerårel samt en behandling med
Sportak om forårct. har bevirkel 89 pet. overlevende
planter med el merudbytte på 3.6 hkg.
Sportak PF forventes ikke: markedsfofl i 1983-
I en lreårig forsogspcriode cr der udfort IO forseg. hvor
Baylelon og Corbel er sammenlignet \00 en efter r"l
og en forårssproJtnmg. Stor;1 merudb~He er der op-
nået efter anvendelse af Ba~ leton.
I en anden forsøgssene er der ligeledes lIre. r resuha
ler uf olle forsog. hvor Baylclon er sammcnltgnel med
IO sprojlninger med Sportak. Midlerne har samme
effekl over for meldug. mell der er opnåel "lWf1lt
merudbytte efter an\endelse af Spoflak.

Ved sprøjtning af ~'inIerbyg skal der am'endes de mid
ler. der er an~'isl i dyrknmgn'ejledmngen for l'Inrerbyg.

Efler samme systcm cr afprøvct fire andre svampemid
ler. og resultatet afet enkelt forsøg er anfon i tahel IR.
Også i denne forsøgsrække er standardbehandlingen
med 0,5 kg Bayleton udfort efterår og forår. Behand
lingen har r~ulteret i et merudbytte på 6,1 hkg Forde
ovnge midler er der ligeledes opnået store udslag fra
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Vårbyg
I 1982 rore~om der kun svage III moderate angreb af
meldug i forhold til dl;' :o.encste foregående to år. De
S\'ugc angreb kunne finde-. o' er hele landet. dog kunne
der egn ... ' I~ findes ret krartige angreb. der betingede en
bckæmpcl)o,c. Også angrebene af bladpiclog ...koldplet
mil. betegne') ....om -.vagere i 1982 end i 1981 og 1980.
Intercso;cn for fOf'><lg med bel..æmpelse har 'æret Slor.
..5Itxle<. er der efter fem planer l b~ g udfort lait 89
for...og.

1en tre,tjng for~g!tpcflode har der 'æret udfort lait 51
for ..og med IllJdlerne Till. Sporta\... BaylclOn og Tnml'
d~l. Midlcrnc har haft ~aJllrne effekt over for meldug
gen. men udb} lIemæ\..igl er d~r en I)dehg forskel I del
opn' ede merlIdb) tre mellem Till og Sportal.. I forhold
III J3<l)'leloll og Trimldal. f\lerlldb)'llel ener all\elldcl~
af Till og Spnrlak har \æret mellem 4.5-5.0 hkg.
medens Baylelon og Trimldal har be\lrket et mcrud
b) Ile p 2.5-3.0 hl..g

Efter en llbv:trendc plan t:r og..!! ud fort 20 for':log.
Gelln~m"llil .. resultaternc bringe<, I label 21.

Tabel 21. BJodsvom~ (72).

IlahcllO bringes gcnncmsnll~rc...ullalerne af 20 forsag.
hvor fem for.. kelhge Illldler er sammenligne!. Forsø
gene er anlagt vcd heg) ndende angreb af meldug
omJ..ring 'ladlUm 6·7 efter Fcck~ ...kala. In ilket i 1982
\af I bcgynckl'len afJuni med forskel p en lilie uge fra
den ""lhge del af Innde! lil den \ic'iillige del af landet.

Byg
% angreb ar

bladplet meldug
v.nlq: 1/1 v.anJ:rg 1/7

hkg
kerne
pr. ha

1981 15 f, Io f, 19 .-, 20 f,

tJbchilJJdkt .1 J 46,5
Till 250 J:C 0.5 I l 0. .1 4 ..1
Sportal.. 1.0 l 2 0.5 .1.8
Da) leton 25 WP 0.5 kg 2 0..1 2.1
Trimidal 0.5 I 2 0.5 1.8
Dyrenc 2.5 kg I 0,7 1.9

LSD 0.8

ra1x?120. BladHamp(' (71).
/9H1

L:behandlcl
TIlt 250 EC 0.5 I
Corbel Star 2.5 kg
Corbcl 1.0 I
Ba\lcal -t.0 1..&
Afugan 1.5 1

Byg
% angreb af

bladplel meldug
ca 117 v anlæg ca 1/7

hkg
kerne
pr. ha

198/-81

Ubehandlet
Corbel
Ba,ica!

1.0 I
4.0 kg

leJ fs 20 f~ 20 fs

O 5 0.2 0_6 50.1
2 O 3.6
3 O 1.8
4 O J.7
4 0.1 2.6
4 0.1 1.6

LSD 0.9

!b f~ 26 r,
0.9 I 48.4

0.1 1.8
0.2 2.6

Ved for\('gcnC'" anl.cg blev der I-UIl fundel ,\;)ge an
greb af b)ggcns bladplt:I ..)'ge. sl..oldplcl og meldug.
Oml..rin8 l. Juli bic" dcr fUIlI.kl J pet. angreb af
byggen.. blaelplchyge. 0.2 pet. ..kold plet og 3 pet.
111t'ldug I u"pn1JIt:I, I de 20 for..og blc\ der l gennt'msnll
opn~ct et udbYlIe p. -t6.5 hl..g
Efter <tllvendelsc af 0.5 l Tdl t:C bic' angn:bet af
bladplct reduceret fm J Irll p.:t. (lg mddugangrcbcl fra
3 III O..~ pcl .. h\ lll..el rnuitercdc I cl merudb) tie på 4.3
hl..g...\arendc Iii cn udb)Il~lIgnmg pil 9 pet. Efter
"pmJIlllllgen med l I Sporl:lk faneIles der 2 J1C1. angreb
af bladpkt ~a1111 0.5 pet. angreh af meldug og merud·
b) HCI blc\ .18 hkg. Efler amcndcl-.e af Illldlerne 8a)
lelOn. I nmldal og D) rene ble\ der opnået en effekt på
walllre~ygdommenc ..varende III effekten 'If Tilt og
Sportai... men merudbyttct blc\ for dissc Jllldlcr t:u. 2
hkg kerne.
D)rclle fonente-. lUe markcd..føn i 1983
Den beregnede LSD-\ærdl på 0.8 ,i\er. al der er en
~ikker forskel mdlem pr,cparalt'rne Tilt 250 EC og
Sport<ll.. og de o' rige Ire midler

1980-81

Ubehandlet
Till 250 EC 0.5 I
Sportal.. 1.0 I-
Da~lclolI 25 \VP 0.5 I-g
Trnllldal 0.5 I

• 1.1 I l'lliO

46 t.. 51 f,

2 5 44.4
0.5 4.9
0.6 4.6
0.5 2.9
0.6 2.6

Og~å i dellne forsogsscflc er der fundet meget wage
angreb af blad plet og skoldplel \'ed fOJ"5ogenes anlæg.
og angrebet af meldug er på delle Ildspunkt bedømt til
0.2 pet. Ved en bcdnmmd~ af angrebene omknng I.
Jult ble\ der fundet 5 pct. angrt:b afbladplclog 0.6 pc!.
angreb af meldug saml I pc!. allgreb af skoldplet i
gennemsnit af fOniogellc DISse 'i\'uge angreb resulte
rede L al der l genncm!>1ll1 bIc\' hm.lel 50.1 hkg.
Efler anvendelse af 0.5 I TIlt omkring 5. junI blev der
opn el en redllkllon af bladpletangrebel fra 5 III 2 pcl.
saml en bekæmpelse af meldugangrebcl. der resulte
redc i et merudbytte på 3,6 hkg. Midlerne Corbel Star
og Corbcl har haft ens effekl pil bladsygdommene med
el merudb)lle p 1.7 hkg. Ba\leal har han en IlI'iV3
rende svampccffckl med el merudbylle på 2.6 hkg.
Afugan har Virket på linie med Corbelmidlerne.
Corbcl lal' forventes Ikke markedsført I 1983. Afugan
er Ikke l"ladl lil anvendelse I korn
DCII beregnede LSD·,ærdi på 0,9 vber. at Till 250 EC
i året~ forsøg har været sikken bedre cnd de øvrige
nudler.
Ved en IO ng forsogspcnode 1981·1982 er der udfart
26 forsag. hvor Corbel og Bavleal er ble"et sammenlig
net. Midlerne har ..tort sel samme effekt ovcr for
mddugs\ampen. men der er opnåct lidi <;torre merud
b) lte for anvendelse af Da' icaI.

I label 22 bringes en over~igl over 10 midler. der
for"enle\ mar"ed..furt I 198.'. Midlerne har bl.a. værel
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Tabelll. M/dler ril bekæmpelse af meldug.

Udbytl~ og merudb. Kemikalie-

Byg Oo\erm8 Antal og % meldug hkg kerne pr. ha pric;
kg/l pr. ~estc ubchand- bchand- antal ubchand- bchand· kr. pr ha

h. ro".,.,., kt I" r, I" I" Iq82

Baylcton 25 WP 0.5 6-82 6 0.4 I·n 45.2 3.0 160.-
Bavical 4.0 2--82 2 0.1 26 48.4 2.6 160.-
Cahx1n 0.7 6-79 IO 2.0 50 48.4 1.9 85.-
Calixin M 4.0 3-81 Il 0.9 46 +l.6 3.2 110.·
Corbcl 1,0 4-82 2 0.5 47 48.6 1.6
Sportak 1.0· 4-82 8 0.6 74 45.6 4.5 200.·
T,lI 250 EC 0.5 382 4 0.3 97 47.2 4.3 195.-
Tnmidai 0.5 4.-82 8 0.6 66 45.2 2.9 145.·

.. IQ80 U I, t919 1.5 I
Tabellen. der omfatter dC' <;('nC"te års Iw\edrc<-ultater. lan ~uppll"t' .1ret~ fONl~~rC'SuhalC'r {lg gi\C' et hUrl1~t o\erbhl o\cr nogle
marke(hforte m.dle" formåen
Re-;.ultateme ~IIUllmer fra nen: (or...Og....'l:T11:1 udfurt undt:r fm... lelhgl;' hot't1l1gt:l'l:r. u~ pncparatt:TllC'" dTt:kt 0lt nl(:rudb)!lC bllr "l.mmcnhg
nC'i med varsomhed
Såfremt navngivne nudler on...ll'" ~mmenllgl1et - fel .. I ,lTIklcr. br0l'hurl'r. aI1I111n...'cr OH - hN lUll 31l\cndc.. forsøg. h\nr de aktuelle
rl1ldler er pnl\el ..ammen

Tmnidal har \æret afprø\et Igennem en fireång pe
node. og midlet har VIst en god mcldugefTekl. Behand
Imgen har gl\et et merudbytte på 2,9 hkg.

For nærmcrc al indkrcd\e del rigtige spTCljtetidspunkt
\lt.'d bckælllpel ..e af bladsygdomme i byg, blev der i
1980 påbegyndt en forsClgsrække med sprcjleinlerval
ler pIl ca IO dage. beg~ ndende den I. juni. Et enkel1 led

1981 26 f..
Ubehandlet 0.6 0,2 I 3 4 SO.O
Tilt EC ca. ~:/~ 0.1 0.1 0.5 3 3,1
Tilt EC ca '1/.//

1 0.9 0.2 2 3.8
nit EC ca ~~/" 0.5 2 2.7
Till EC ca. 'I, 3 .J 1.8
Tilt EC ca. n/~ og ~2j,., 0,1 2 4.3

LSD 0.8

mrldug
1981 I • 10/6 20/6 101:15f"
Uhehandlet 2 4 4 4 5 42.0
Dayleton ca. 'I, I OA 0.1 2 2.7
Baylcton ca. 10ft, 0.9 0.1 l 2.8
Bayleton ca. :u/f, 0.3 0,7 2.8
Bayleton ca. 1/., l 2.3
Uay leton ca l/t> og :0/" 0.4 0.5 0.6 4.1

LSD 0.9

1980 11 f~

Ubehandlet 0.2 0.6 0.9 l 2 41,8
llaylelOll ca. 'I, 0.2 0.2 0,2 0.3 2.0
Day leton ca. Ifl/t> 0,2 0,1 0.1 2.0
BaylclOn ea. :0/(0 0.2 0.2 2.3
Bayleton ca. 1/., 0.4 2.1
Bay lelon ca. l/t> og ,:w/" 0,1 2.4

LSD 0.8

.:u\\endt I fOr'\ogene 111 bekæmpelse af meldug l byg
gennem de \e1le\le år. Tabellen giver oplysnlllg om
midlernes dosenng, efTekt og merudb)'lte for behand
ling saml kenllkailepns for behandlmg af l ha. udreg
net på basis af 1982-priserne. De anfClrte priser omfat
ler ikke mClms eller udbnngningsomkostninger. Ved
beregning af omkoslningt=r kan udbnngning af præpa
ral saml kor kude i afgmde ,koll'.m~~igtan,ællt:'> til
1.3-1.5 hkg kerne pr. ha
Bay/eron 15 WP har fra 1977-1981 \æret brugl M)m
måleprove. og der er lall resultat af 142 fON)g. hvor
der er målt en god meldugefTekt. 'lamt et merudbytte
p 3.0 hkg.
Bavical har været afprøvet I 26 forsøg til bekæmpelse
af meldug. Midlet har kun deltaget i forsogenc I to år,
hvor der har \ æret et meget lavt smlltetr)'k af meldug.
men der er opn. et merudbyller på 2.6 hkg.
Calixill har tidligere \ æret am endt <;0111 måleprU\e. og
sidste forsøgsår var 1979. I de tre 'lidste forc;;ogsår
forekom en del meldug, derfor de store angreb af
meldug, IO pet. I ubehandlet, med en reduktion lil2 pcl
efter sprøjtning. I 50 forsøg er opnået et merudb) tie på
1,9 hkg.
Calixin .\1. der foruden Cah",in og,a mdeholder ma
ncb, har \æret afpro.. et I årene 1979. 1980 og 1981.
hvoraf 1979 var et år med stærk meldugmfckllon.
Midlet har virke! lilfre(1<.~lillende pil meldug, og der er
opnåel et merudhyllc på 3,2 hkg kerne.
Corbel. der \'cnles markedsfort i 1983. har deltaget i
fONogene i fire r. Midlet har en god meldugefTekt. og
der cr opnået 1,6 hkg I merudbytte for behandling.
Sportok. der har værel markedsfort for forste gang I
1982. har \æret afprmet i fire år. h\ oraf de IO forste .lir
med en lidI hOjere dosenng. Midlet har en god meld u
gefTckl. og dcr er opnået et merudbytte på 4.5 hkg.
svarende til en forøgelse af udbyIlet på IO pet.
Til, lSO EC har ligeledes været markt..-dsført for førsle
gang l 1982 og har været afprøvet lire r med resulta
ter af ca. 100 forsog. Midlet har en god meldugeflekt.
og der er opnået et merudbytte på 4.3 hkg. s\arende til
en udbynesttgnmg på 9 pct.
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Dyg
21/5

% angreb tlf hkg
meldug bladplet kerne

8/6 2216 4/7 4/1 pr. ha



ble\ dog lx'handlcl tu ~!ilngc. hellhold~\l' I. j UIII og 20.
jUIIl. I de IO for... " for..og~r ble\ der 'Im endl Bay lelOn
25 Wp 'Olll hehandllllg\llllddel. meden'! der l IQ82 er
anvendl O.S I Tilt 250 EC og l10gle la::ngere 'pmjleln
tenallcr. I label 23 gengl\,e~ genrH..m ....nihre~ultalel :11'

26 fn"""J;
For'!lc "pn'jtmng er l 1982 udført C3. 27. maJ '\logie
lIage f,'r end I de foreg:'iendc :'ir. Dert:fler er ~projlel e3.
hver 14. dag med ~idqe "prøjllllllg C'l. 4. juli. 1';\ grund
'If gun'lige \:l.:"~lfnrhold havde bygpianierne "amme
ud\ lkling'MlIl I IQS2 'nm l 1981 pJ (f{Xj.." af de forskel
lige "projlwder.
A ngrebct af meldug l\ilr l forsøgene ..æret yder"l nnge.
Ved for ....,'gel1c' <Inla:g ble\' der i gcnnclll'mit funde1 0.6
pet angreb af meldug. og I 8 af de 26 forsog ble\ der
mer!u)\edet Ikke fundel meldug penoden Igennem
Ved cn 'urdcring fM'1 1 Juh ble\ dl~r fundel .t pcl
meldug og 4 pet. blad rlc l. I 9 af de 26 forsøg er der
fundet wage angreb af skoldplrl. IOOO-kornwæglcn er
I uspmJlcl oPSJmlll146.ng der er rn5h cl udby Ile på 50
hkg.
Vlod en ,prnJlIllng dl'n 27 maj med 0.5 I Till er dl'r
opnåctl'1l god mcldughek;cmpel\e. l1leden~ vlr~l1ll\gt:1l

pil bladrlel i for,ogcllc ikke har \;crel helt 1IIfrcd~.. td
lende. Da er opmkt en mlndrc 'lignlllg l IOOU·korn
"ægll:n fur hc:handllllg og et merlldb~ Ile pa .ll hkg
Ved en behandling den li. JUlI1 er der opnacl .t.S hkg.
ll1t:derl .. dl'r "'cd bch:tndlingclI den 22.jUIlI er opnået ca.
l hkg minure. lilli 2.7 hkg. Ved den 'Cllt: behandling 4.
Juli er der (lpl1~el Ul h"g H\or der har \ærd hchand
lel IO gange. er der opn:kl lait 4.3 h"g
Den beregnede LSD-\<t:rdl på ().~ \ I"Cr. 31 ,.tmlllge
udslag er "lkre. saml al der er ell 'IHer forskel mellclll
tx:handltng...datoen 8/6 og 22/6 ':Imt mellem 22/6 og
417 B<"<hlc hchandhngo;,lld..;pun"l har l 1982 '.erel el
.,proJlclld'J'mnkl umknng 8/6. h\or der er opnilel J.8
hkg for all\endcl,e afen gang Tilt. Del bor under'llc
ge... at eell :-.prøjtl1111g med Tilt har hC"'lrkel 2/3 afdet
merudb~ltC. der er opn5.el "'cd to ~pH1j1Ilillger. cl i"ke
u\;:e"enlhgl forhold 'ed en o"ollonllbcregning
I de IO foreguende ar hJr der l 'Iedel for Till 'æret
anH:ndl Ba)'letoll efler ~amme P"-.lIl Der er Ikke fundet
nogen :-.ikker forskel mellem de firc ..... pmjtellder. dog
med Il'nden, III del ~d<'le SprOjlClld,punkl omkrlllg
10·20/6. Og~ I denne fOf\ogssene er der \cd an\ell
delse af een sproJIlllllg mcd Ba) le IOn opn!le1 ca 2.' J af
del Illerudb) tie. der er opnfie1 \ed IO 'prOjtlllnger mcd
Rayk'IOlL.

Tabel 14. BladSl'ampc r7-IJ.

I l",bel 24 er anfurI re'ultalerne df S for..ng. h\Or 1.0 I
Spon... k er Ud'rmjlel pj fnr.. kelhge Ildspunkler l lig.·
hed med foreg.'iendc tabel.
Og"a her er der kOll\tatcrel megel svage angreb af
meldug. Ved en hcdmnmel'e 6/7 er der fllndel 1 pc!.
angreb l gennem<;nll. og l 1(1 af for<,ogene fandl~

mcrhmlodel lUe mt'ldug Bladplcl har der \.erel. l
gennenl\llll 4 pc!. af. men I 3 af forsogcne ble, dlor lUe
fllndel bladplct. I kun 2 af for ....ugcne er dcr fllndel
.... \age angreb af 'ikoldpleh)'ge. I gcnnem"'lll af de 8
fOr-.ltg er dt:r hO"let 4Q.! hkg med en I()(x)·knrn,,\ægt
pa 4.'\ Dc Ildilg.1 udførIe '!proJtmngcr har haft en god
ene"l pti. melduggen. mcden" det klllber. n:\r ..pn'.llnm·
gcn li.)r-.( udforc~ I Juli. Spntjllllllgerne har haft en
bcgræn ....ci en-e"l o\erfor bladplet .. \ampell. Bcd'l eITekt
har der \ æret. h\()( der har \ærel behandlel l gange
Der er opnået "Ikre ud,lag for '-3llltilge behandlinger
Stor" merudbytte bic", opn:'l.el \cd en behandling 8/6.
men der er iHt: nogen Sikker fon,kel i forllnld III
'prnJIl'lIdspunklcrnt: 26/5 og 22/6. En behandling
med Sr<'rta~ fOf'i1 l juil har gl\CI hahdelcn af det
Illerudh)ue. der er opnåel for lll"arende hcllandhng
før"l l JunI.
To hchalldlinger med l I Srorta~ har glvel Cl lll<.'rlld+
bylle ru 4.7 hkg. Og'>å her m:'l. nOlert:... al en "projtnlllg
med Sponak fnr...! l JUIIl har Enel ca. 1/J :lf del. der
kan opnå" \cd Io 'prnjlninger

I label 24 a er anf(trl gellllelml1lt .. rc ..1I113tel .. f92 fOT-.(lg
i h~g ....amle1 fra for ... ~ellige fnr'ug'planer udfmtl 1982.
h\(lr en ,ammenhgnmg mellem ell og IO 'prnjllllnger
med Tilt 250 EC er forel aget I 66 for....ug er der for en
"rm'Jlmng om~nllgM. jUlll OPIll'icI et merudhyl te p5 3.9
h~g J 26 forsog er dcr lldfml h.'dc t:ll og to "proj111ill+
ger. ng \ed t:1I "prnjllllllg er dcr opn 1::1 J. h~g ";\<1

rende 111 ,~C( af. h'ad IO .. pro]lmnger har ~l\et

/ubel 24 a

Byg % angreb af mddu@ hJ.. kerne
v anl:q ca. 1/7 P' ha

/981. 66 forsog

Ubc!Wlldlet 0.4 2 49,0
Till 150 EC I ~pr 0.2 3.9

]0 Jonog

Ul'lchandlel 0.2 J 50,0
ri" 250 EC 1 "pr. 0.2 3.8
Till 250 EC 2 "pr 0.1 4.3

~ angreb af hkl
meldug bl3dplel kerne

8/6 2216 6/7 6/7 pr. ha
Ryg

25/5

/98J

Cbehandlel
Spona~ l·a. ~''/~

Sponak t,;a. !'lI",
Sponak ca. ~l/f'

Sportak l·a. 1,/
Sportal. ca. ~h/~ og ;./,.

0.7 0.8 0.7
0.2 0.1 0.1

O.J 0.1
0.3
0.6

O

~ r..
4 49.1
3 2.Q
2 J.7
2 JA
3 1.8
! 4.7
LSD 1.3

findes der aflgrt!b al nampnygdomme i forstt· uge af
juul, og l"ejrprogrlOwII bCllnger en I'ldere /it/rlkling af
.1·I'am/h', bor CI1 bekæmpelse fon'rages.
Den<' ar!lforsog m('d{prøjlelldcr bekræfler Ildligert' tus
for{og. hmr dt'l bedste 5prøJl(,lId~punktfor bekæmpelse
af nampc{}1:domme I'ar omkmH: JO. jUni.
ro ars forsog I·/Ier. af I'cd cn I'elp/acere/lprojll/lng blel'
tier opflael ca. 2/J ol del merlldbyne, tier blev jllI/tlcr
I'('d (o {projllliflger I"<'d modemr(' angreb afSl'ampesyg
domme.
Okollomlen har / de IO ar ~'ll!r('( bed'lI for ('en jprøJllllng
\anllllenllj:nt'l met/ to SP"'JHlillgl'r. flar der for een
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Tabel 25. Nedsal dosering \'ed bekæmpelse af blads-
vampe (75).

% angreb af hkg

Byg "",I· bbd· skold- k.....
dug pi« pi« ",ha

ca. I Jult

1982 12 fs Il fs Il fs l5fs

Honnon·Mix 70 2.7 I 5 0.5 50,0
Hormon-Mix 70 ... 2.7 l ...

Maneb 70 2,5 kg O 5 0,5 1.1
Hormon-Mix 70 .. 2.7 I ...

Bayjeton WP 0.3 kg O 4 0,4 1.7
Hormon-Mix 70 + 2,7 I t

Till 250 EC 0,3 I O 3 0,5 2,5
Hormon·Mix 70 -2.71 +

Maneb 70 2.5 kg
Till 250 EC 0,5 I ° 2 0.1 5,0

I-iormon-Mix 70 2,7 J t

Tilt 250 EC 0,3 l
Tilt 250 EC 0.5 I O 2 0,1 5,4

LSD 1.0

sprøjming regnes med en udgift smrende 1/1 2.5 hkg
kerne fordelt med ca. I hkg lil betaling af kemikalier.
ca. 0.8 hkg til kørsel og ca. 0,7 hkg til køreskode.

Ukrudrs· og n'ompebekæmpe/se. De senere år har man
ofte diskuteret elTekten af nedsat dosenng af svampe·
middel anvendt samtidig med ukrudtssprojtnmgen. I
1982 blev der påbegyndt en forsøgsrække til belysning
af emnet, og gennemsnitsresultatet af 15 forsog bringes
i label 25.
UkrudlSsprøjtning og blandingen med svampemidler
er udført den 23. maj. Den senere sprøjlning med 0,5 I
Tilt Ee er udført ca. 9. jUni.
Ved forsøgenes anlæg blev der fundel svage angreb af
meldug, i gennemsnit kun l pct., og I 3 af de 12 forsøg
blev der overhovedet ikke fundet meldug. I 7 af II

forsøg blev der fundel angreb af blad plet, i gennemsnit
5 pct. Kun i el enkell forsøg blev der fundet angreb af
rust, i 3 af II forsøg blev der fundet svage angreb af
skold plet. I gennemsnit af de 15 forsøg blev der opnået
el udbyue på 50,0 hkg.
Ved tilsætning af 2,5 kg Maneb 70 til ukrudtsprøjtevæ·
sken blev der ikke opnåel nogen effekt overfor blad
svampene, men der blev mAlt el merudbytte på l, I hkg.
Ved til hormonvæsken at ti1s.~tte 0.3 kg Bayleton WP
blev der opnået en effekt o\'erfor de forskellige svampe
og el merudbytte på 1,7 hkg eller 0,6 hkg mere end ved
tilsætning af maneb.
Ved at tilsæueO,31 Till 250 EC til hormonvæsken blev
der opnået en omtrent lige så god effekt overfor svam·
pene som efter anvendelse af 0,3 kg Bayletoll, men
merudbyttet blev 2,5 hkg eller 1,4 hkg mere end ved
an\'cndelsen af maneb.
Blev der efter anvendelsen af blandmgen Hormon-mix
+ maneb senere udsprøjtet Tilt. blev der opnået en
god effekt overfor meldug, blad plet og skoldplet med
et merudbytle på 5 hkg. 1dette forsøgslcd kan effekten
af 0.5 ITilt beregnes til 3,9 hkg kerne, hvilket f3s ved at
fradrage 1,1 hkg, der er effekten af blandingen Hor·
mon·mix + maneb.
I sidste forsogsled anvendes blandingen Honnon-mix
+ 0.3 I Tilt efterfulgt af en senere sprøjtning med 0,5 I
Tilt. Der er opnået en tilfredsstillende svampeeffekt
med et merudbytte på 5,4 hkg. Også her er det muligt
at beregne effekten af den sidste Tilt-sprøjtning, idet
der kan fradrages 2,5 hkg, som er opnået ved blandin·
gen Hormon-mix + 0.3 I Tilt. ElTekten for anvendelse
af Tilt i det Sidste forsøgsled er således 2,9 hkg mod 3,9
hkg i del foregående forsøgsled. De 3,9 hkg svarer ret
nøje til det merudbytte, der er opnået for anvendelsen
af en gang Tilt i flere af de øvrige forsøgsplaner.

Forsøgene fortsætter.

I afsniltet om svampesygdomme er der i de forskellige
forsøgsplaner anvendt midler med et eller flere virk·

Tabel 26. Relaliv VIrkning af nogle srompemidler am'endt i korndyrkningen.

c
~

c
u l i c ~ c

~il - •• ~ i o-c " å
E

S~c
<!! ~ .li 8 i= ~ ilSprøjlning :> '"

Knækkefodsyge - +++ +++ + + + +Cercosporel/a
Meldug • • I +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ ++Eryslphe
Rust +++ + ++ + ++Puccinia
Brunplet + t +++ +++ +-Seploria
Bladplet

I +++ +++ +-Helminlhosporium
Skoldplel + + -+ I I + t ++ ++ ++Rhynchosporium

+++ = god virkning = anerkendt af SIa lens Planlcavlsfo~()g

"t- = svag virkning
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sloffer. Midlerne har forskellig effekt o\crfor de for
skellige s\'ampc. I tabel 26 er der scgl at angi\c en
virkning~grad af nogle svampcmldler overfor de al
mindeligst forekommende svampe. Kun midler. der
indeholdt eet virksomt ~tof, er medtaget. Tabellen er
udarbejdd ved Plameværnsafdelingen på Godthåb,
dels p~ grundlag af lilleralurstudicr og dels på iagtta·
gelser fra forseg. Tre kryds angi\er en god og accepta
bel virkning mod den p~gældende svamp. Grøn mar·
kering angiver, at midlet er anerkendt af Statens Plan
teavlsforsog mod den nævn le svampesygdom.
.\faneb har I normal dosis en for S\lag svampeeffekt.
men det må p peges. at midlet og, har en mangan
virkning S<lmt virker stIllluierende på planten. ahsam
men forskellige årsager. der er med lil at give merud
bytte for delte middel.
Ben/all' og Deroso/ har en god virl..ning mod knække
fodsyge og nogen virkning overfor meldug.
Boy/elon 25 WP har god effekt mod meldug og rust.
men svagere virkning o\erfor bl.a. ~koldplet. brunplet
og bladplet.
Co/ixifl er et godt middc1 mod meldug, men sa\T1er
virkning overfor andre s\'ampe.
Sporrok har en god \'irkning mod meldug. bladplelog
brunplet og nogen virkning mod fodsyge og skoldplet.
men mangler virkning overfor rust.
Till 250 EC har god virkning mod meldug. bladplet og
brunplel. nogen \Irklllng mod rust og skoldplcl. men
ingen effekt over for knækkefochyge.

Tabellen kan såledt.~ benyttes til at udvælge midler. s~

der opnås s! bred \'Irkmng som muligt mod de pAgæl
dende ~vampe.

Ærter
Interessen for dyrk nmg af ært har "ære! stigende de
seneste dr. Der hersker nogen USikkerhed om belyd
ningen af forskellige s\'umpesygdommc. specielt ærte
s)'ge og gråskimmel. I 1982 ble" der stanel en ny
forsog~ræu..e for al belysc effekten uf ny e s\ampemid
lers virkning.
I label 27 gengl"c) gellnemsmtsrcsultaterne for 12
forsog med 2 gange sprøjtning med 5 forskellige mid·
ler. For..te sprojtlllllg blcv gennemfofl ca. 19. juni med
2. sprojtning ca. 6. juli. l forsag er Ikke med i opstillin
gen. da der kun er forelaget en sprojtning.
For hOl>! er der plukkel bælge. der er undef"ogt for

Tabel 27, S~'ompesygdomme (76).

Ærlcs)'ltc. HdJ~ bæ/g~. blod~ og J(ænttlrr pd ært kotf an/vibi-r af
Soomp<'n -hcoc1r)'fu pm. d~rwd opJlor la/ngt' rundr. grc1brutf,
p/dia 1m fugt/gr I't'Jrforhu/d ÅOII QII,flrrb.!l udl'/ÅIt' ng set lv/d·
\Qml. af afgrødell mlm'r J/II grønnr fam.· i /øbr/ uf A.Qrf /Id.

(FOIO J Simon~efl)

ærk~)'ge. og i usprojte! er der optalt 21 pet. bælge med
ærlc..yge. og der er opnået et udbytte på 53 hkg.
Efter IO sprojlninger med 2,5 kg maneb er der ~ket en
reduktion af anlal bælge med ærtC\yge fra 21 til9. og
der er opnået et merudbytte på 2.6 hkg.
Efter to sprojtlllnger med 3 I Rovral er der opnået en
hah enng af nn tal bælge med ærtesyge og Cl merud·
bYlIe p~ Z,8 hkg.
To ~pr"jtninger med 1.5 kg Ronilan har ligeledes
halveret angrebet af ærtesygen. og der er opnået et
merudbytte på 3A hkg.
Storst merudbytte er opnået efter anvendelse af mid
lerne Daconil 500 F og Delsene M. hvor de IO behand
linger har bevirke! el merudbytte på 4,2-4.5 hkg.
Effekten o\'erfor ænesyge har værel god. og de to
midler har givet et SIkken. større merudbytte l forhold
til to behandlinger med maneb.
Kun Muneb må anvendes til sprojlning mod -.vampe
sygdomme i ært. de ovrige midler er ikke godkendt af
Miljoslyrelscn lil delte rorm.l.
For...ogene vii bli\ c fortsat.

Sukkerroer
Til belysning af, om der er en okonollusk fordel \ed at
bel..a:mpe meldug I roer. bic\' der I -.amarbejde med De
dan ...h Sukkerfabnkker anlagt en ny- fOrIDgsscrie i

Tabel 28. Meldug (77).

% beige hk. Kar for I(XX) pI. Udbytie Ol
Ærter Antal m<d P' Fabriksroer mekluJI • 't. merudb)'ue

sprojn. .mesyge ha .... opl•• P' • Rod Sukker

/982 10 fs J2f~ /982 7[ar.>Øg

Ubehandlet ZI 5J,0 Ubehandlet 4 76 580 101.6
Maneb 70 2,5 kg Z 9 Z,6 Sprojlcs\'ovl 7 kg Z 76 8 1.4
Rovral 3,0 I Z 10 Vi Spmjlesvovl 7 kg +

Ronilan 1.5 kg Z II 3.4 TIll Z50 EC 0.5 I 76 6 0.8
Daeonil 500 F 2.5 I Z 3 4.Z Sprojtcsvovl ~ 7 kg'
Delscnc M Z.5 kg Z 7 4.5 Sportak 1.0 I 74 8 1.6

LSD /.6 • O fn for mddug 10 = tOlal belægmng
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I de 5 forsøg fra 1981 har hejd..ning ikke påvirke!
plun(ctallet. og der cr ikke opnået sikre udslag for
behandlingen.
Der foreligger Ikke bestemmelo;;er af æg og laner fra
udtagne jordpn)\er.

I label 30 bringe-. re--u1talerne fra 1982 og IldlIgere ar.
h\or de n}e p)'relhroider er 'illmmenligncl med fcni·
Imthion.

1 t:tbellcn bring~ resuhaterne af 2 forsog I byg, h\or
der \'00 forsogen~ anlæg omkflng 20. jUIll c:r fundet el
angreb svarende III karakleren 2. Detle angreb har
holdt 'iig til hen imod juli m, ned.

O: Intet angreh.
I: Enkelie - fortrinsvis vingede· bladlus pr. strål

ak~.

2; Påft strå mindre end 5 lus pr. strå/aks.
4, På mange slrli mindre end 51us pr. strå/ak... eller

/li strå med 5-25 1Li3 i kulomer pr. :)tnVaks.
6: På mUlige strå 5-25 lus pr. strå/aks eller ft str

med 5·125 lus l kolomer pr. SI rå/aks.
8: På mange sira mere end 25 lus pr. ,Strå/aks.

IO: StærkI udbredt angreb.
Fil 10'* eller mindre. Mange = over 10%.

Bladlus
I 1982 optr<l.dte bludlu, moderat lil kraftigt i den
n"'llige del af lundel allcredc l jllni måned. liebet afJUOl

bredte angrebene sig lil del meste aflandeL og der ble\'
foretaget en del bekæmpelse af bladlus i lid'irummet
15. juni hen III 15. juli.
Eftc:r tre planer har der \æret anlagl forsog l byg: og
h\ede med bekæmpelse af bladlus, og rC5ullateme af9
forsog meddeles l det efterfolgt"rJde.
Ved bedømmelse af fo'rsogene er der ble\el alllrendl en
karal..lef':ikala for bladlu3eangreb. Skalaen har fol
gende \ærdier:

hl.
lem~

pr. ha

270 44,4
28) -;-0.5
286 -;-1.1
276 -;-1.0
272 -;-0.5

LSD-

.102 35.5
298 ~ 1.0
362 -;-1.9
.148 3.0
.10.1 1.0

LSD 1,7

Frtm(r1rC'de
pl311ltl' rt

m'

300 g
300 g
500 g

300 g
.100 g
500 g

Tabel 19. BejdHlIlIg mod Ilemaloder.

Byg

/98/
Vegabyg, llbcjd'>CI
Nerybyg. ubejd')C(

erl bl g BAS 26307 I
Vegab)g BAS 26307 I
Veg.hlg BAS 26.107 I

F(mlJg fir. 61063

Vegabyg. normalbcjdset
'eryby g. normal bejdset

Ne,ybyg BAS 26307 I
Veg.hyg BAS 26307 I
Vegabyg BAS 26307 I

Skadedyr
llobet af kort lid kan skadedyr tx--skadige eller dehis
ødelægge en afgrode. og onsket om llt begræn~ tabene
mest muligl er o\c:rall (il Siede. Der planlæggo ug
anlægg~ hvert år et .... Iort anlal forsøg mcd bekæm
pelse af skadedyr, men ofte udebliver det pågældende
skadedyr eller optræder kun l s\ag slyrke. Del ~r

derfor no<.hendigt med et \tørre antal forsog (l\er nere
år for al kunnc vCjlcde vcdrørende bckæmpel ..cn.

1982. l forsøgene mdglk det gammelkendte meldug
middel s\ovl samt de nyere systemiske midler Tilt 250
EC og Sportak. FontOgene er sprejtel 1;3. 10/6. Meldug
forekom kun svagl i hele augll"t, først ener midten af
september begyndte smitten al brede sig.
I label 28 bringe!i re.. u!lalerne af 7 forsøg.

Umiddelbart for oplagIlIng ble\ meldug bedømt, og i
usprojlel blev der i gennemsnit Opll et karakleren 4
med 76.0Cl0 roer pr. ha. Der blcv hostcI 580 hl..g rod
svarende III 101.6 Hg sukkc-r.
Den IO. august ble\ der udsprojtet 7.0 kg sprojles\-o\ l.
Midlet har udelukkende en foreb)'ggende karakter. og
behandlingen medførte en neds..-etlelsc af mcldugka
rakleren fra 4 til 2 med el merudbytte på 8 hkg rod
svarende lil 1,4 hkg "ukker.
På samme tidspunkt er ud~prnjtet en blanding af 7 kg
svo\-I og 0.5 kg Tilt 250 E.C. Meldugkaraklercn faldt lil
I med el beskedent merudbytte på 6 hkg eller 0.8 hkg
sukker. Blandingen med I I Sportak og 7 kg s... ovl
be\ irkede en mindre nedgang i udb} Ilet.
l forbindcl~ med forsngenes opgnrebe oply'>e" I> Der
findes lkkc sikre udslag for de udforte behandllnger.
Del har ikke kunnet belale sig at bekæmpe angreb af
meldug, der optræder så sen I :--0111 l 1982. Det er one
fremfør!. at de nye...yslemi:)ke svampemldlcr kan
skåne roerne overfor ukendte palogener. det kan dog
konstateres. at fJ.danne udb) ttebegrænsende faktorer
ikke har \æret til !<ttede i forsøgene l 1981.)1
Midlerne Tilt 250 EC og Sportal.. m. lkkc anvcndes l
sukkerroer.
Forsagene fonsættes l 1983.

Korn
Nemalode, I byg
I samarbejde med Statens I'lanle\ærnscenter er der for
2. år afpTOvel el middel. BAS 26307 I. mod nc:mulodc:r
i byg. UdfW.eden er lkjd!<.el med 300 eller 500 gram af
midlet pr. 100 kg udsæd, og der er benytlet sorten
Vega, der er modlagelig for nemalodcr saml :-..'erybyg.
der er resistenl mod begge nematodracer.
I tabel 29 bringe:-- rC1<lllialCI af l for'"g saml :I forsøg
fra 1981.
Bejdsning af udsæden moo 300 gram BAS 26307 I har
be\irkel en mindre stlgmng i plantetallet. I t\eryb) g er
der ingen forskel mellem normalbejdset og bejd\ltlllgc:n
med BAS 26307 l. I Vegabyg bejdset llt~d 300 gram pr.
100 kg er der en udby lIe<>tigning p 3.0 hkg. men .. den
store mængde ikke: har be\ irket en ..Ikker udbyltC'ltlg
ning.
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I label .31 er anfon r~..uhalel af Cl enkcl! for<;,\~ l b}g,
h'or fellltwIlllon er -.ammcnllgnel med Pcrfeklhlon
Ee 20 og PLK-Penm':;lp \1. der hcgge horer 111 grup
pen af fn... fOrTmdleT. ...aml dl.' IO P} rcthrolder C~ bol1 og
\VI. J'i~R71

lab'" Jl. Dladlus. (78)

Samtlige IllIdier har OC\ lf~CI en god bel..æmpel-.e af
bladlu...cnc. og der CT 01'11< et SIll og u~lkre ud... lag for
"~Imlhgc mIdler.
Fra en 4-årig rm~og"rcntldcforeligger der rcsu]lalcT af
II fOr'(lg. Der er en (enden... ttl. at SUllm'ldJll be\lrlo.er
cl heil ..wrrc merudb} Ile end de (H rige midler. for..,,
gene peger Ilgclede.. 1 rC(l1lllg af. al dl' nye p:.-rclhrOldcr
har <.,arlll'IlC virknlllg (Herfor bladlu....0111 fosforlllldlet
fcnitrothl(Jl1. Dc kiln ~!l.k·de<; aln'elllh:~ i ~t\xtct li)r
fcnitrolhlon, når MiIJ(hl}rt+'Cll har godkendl IlllCt
lerne [Il f(lrll1ål~1.

1981 ~ f~ ! f, If, ! f,

L'bchandkl 2 2 O 49.0
Fcnllrolhll)ll 1.0 I O O 1.2
Deci ... O.! I O O 1.8

UmlCldlll IO FW 1.0 I O O 0.9
Arnbu ..h 0.25 l (J O 1.1
Rlpcord 0.25 I O O l.!
Fcnol1l P 425 0.6 I (O) (O) 0.1)'

/979-81 IO f, Il t, IO F. 11 f..

L:bchand!l'l 2 I I 50.0
Fellllrolhloll 1.0 I O O 1.6
D~cl" O•.' I (l O J.j

SUlllicltlin** 1.0 I U O 1.1
Ambu ..h 0.25 I O I l.!
Rlpeord-· • 0.25 I O O 1.6

Karakter for bladlus

Hvede
3 dg. 14 dø hLgr., <fl'" et\" kerne

., spnljln_ ~pr"jln. sprojt" ",ha

ranDI{ nr. 33051

L'ht'handlel O O O 89.8
Ft:llllrnthion 1.0 I O O 2.q
Perfdlhu)Il EC 20 1,5 I O O 2.2
PLK·Pcnncap M 1.0 I O O 3.1
elboll 05 I O O 1.9
WL 85871 0.1 I O O 2.8

198/-81 2 r.. 2 r, ~ r, ! r,

Ubehandlet I O 76.2
FCllilrolhlon 1.0 I O O .1.6
Perfeklhion EC 20 1.5 l O O J,S

Efter dellne plan foreligger der fc.. ultaler af 2 for\og.
11\01' fell1lrothioll t)~ Pcrfekltlloll er ..amlllenhgncl. og
I11ldlerne har Id..yndadende ,;IIllI11C dTckl merfor
bladlu..cnc.
ror...ogene 'loge" fort"-11

~kd det formal al finde dl'l 1111..... t hcn\lg.l ...nlit..·\~lge
hchJndllllg... lid,pllnkt \ed be~:cmrd~afbladlu\ I .. ;.'ir

h~ g. \lg 'lIlterh\ ede Cl' der udfort forsog. Inor dcr er
al1\cndl d"l ny" P) f"lhrOld. ·Ulllh.:ldlll IO FW
I labd JJ bnnge" re..ultalerne af J for..ug I h\ ede '.1011 l
for"ul!. I bjg. Fm... le "pnlJllllllg med $unm:ldlll er
udf,)rl den 26. maj. h\-orcfler der er ...pmjlel med ca. \4
dage... 1tllcnal med ....(hlc 'iPWjtl1ll1g udfort ca. 7. Juli.
El ('n~clt forsog'iled er behandlello gange. henhold,\ I'"

26_ mal og. 2S JUIII.

1 h\ed(: er der \ed fOr~()gt'lle~anhcg Ikke fundel angreb
af bladlus. Før~1 rllldt j jUllI forekommer der ' ...age
angreb. og den R. juli Cl' der givet karakl(:rcll I I
u'pn1jlct. og der Cl' mlUI Ct udbyttc på 9J.1 hkg.
En bekæmpelse af delle .... age angreb har \ed de Ire
forste "proJtellder gl\c1 el merudb)lIe på 4-5 hkg
Inedc. Ved b~kælllpcl,c den 7. juli Cl' der opn. cl cl lidt
IU\I.:re udh) Ile på .1.5 hkg. Ved IO g'lIlgc bekæmpelse af
hladlt"cnc Cl' der I de J for'log opn.let 4.7 hkg, 11\ t1kel
IHe er mere end de merudb) 1It'T. der er opn d for een
bekæmpelse.

Efll'r \amme plan har der \æret udført et enkelt for~og

l 11\ ede. og resultalet Cl' anf\)rl 1 tahcl .12. I fOJ'ogcl, der
blev anlagl den 16. juni Cl' der ikke regi'ilrcrcl fore
kom'>l af bladlll<;;, men der er opnået udslag på 2-3 hkg
for de forskelltge behandlinger

Vt.x1 f(lr..ogcncs anlæg den q JUIIl har d~r ';l.:rcI cl
kraftlgl angreb af bladlu\. der har mel karal..tcrcn 4.
Efter txhandlingcn Cl' der opn3cI Cl godl re\ullal I

bck:.cmpclsc af bladlu~nc. og der er opnåel "lOre
mcrudb)t1cr fra 4-7 hkg
~1ldlel IJLK-Pel1neap M. der cndnu lUC er god~cndl
af \1l1jo..l) rt+,en, har I 9 for",'g I en 5-ång pcnode gl\el
..amme erIck l o\crfor bladlusene '>0111 felUlrollllon. og
der er opn&el ct merudb}lIe 'lf ...amme ~lorrt:l..c. om
knng J h~g.

Tub,1 Jl. Bludlu; (781

" I,

hlg
Ir:tme
pr. hl

49.1
7.2
4.2
5A
M
4.7

hkg
kerne
pr. ha

I
O
O
O
O
O

Kr,

" 5 49.5
(I I 2.9
O O 3,2
----

" r,

K8raloltr for bladlus
J dl 14 dg.

(Bt ener efter
sproJln spmjln. sprøjtn.

Kara1ltr ror bladlus
3 dg, 14 dg

ror rfter efter
,proJln. sprøjlll. sprøjtn.

1.0 I
0.1 I

Tub,1 JO. Bludlus (781

Byg

• I f.l".'~ •. 1"l;Q ~I !O I C o.~ I
o •• tilSt' "Il lU I \Q1q O,h I

Byg

Forsag nr. 280-17

L:lxhandlel
FCllllro[llIOl1 1.0 I
Perfeklhioll EC 20 1,5 I
PLK-PCIl1H.:ap M \.0 I
C}hoh 0,5 I
WL 85871 0.1 I

/978-81

Uhehandlel
rcnltrothlon
IJLK-IJcI1I1CilP ~I
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En sprøjtning med I I fenitrothion pr. ha kan gennem
føres for ca. 45 kr. for kemikalier og ca. 100 kr. til
udbringning. l alt ca. 150 kr. pr. ha. hvilket svarer til
godt 100 kg byg. Afandre mIdler er prisen til indkøb af
kemikalier til I ha rundt regnet fclgende:

hk.
Kal1lkler for bladlus ca. kerne
:"1, J/" 2s/t. V, -I, pr. ha

Bladlus i hloffleau Be/.;.æmpe/it' hør gt'nnf'mført's, sdfremt bladlus
findes ptJ ftleu end /O pct. afh~..nf ah Som regel />pnth det
~dJt~ mullat wd ~p"jfntng Itge efter genneftlsl.rldn",'f

(Folo: A From 'lclSC'n)

Tabel 33. Bladlus (79).

Hvede

198} 3 forsag
Ubehandlet O O
$llmicidin 10 FW 1,0 12tt/~ O
Sumicidill 10 FW 1,0 I 8/b O
Sumicidin IO FW l.0 l B/to

Sumicidin IO FW 1,0 I 7/,
Sumlcldin IO FW 1.0 12f>/~ og !Vf>

Ryg
Cbchandlet
Sumlcldm 10 FW 26/5
Sumlcldm 10 FW 8/ft

Sumicidin IO FW 2'16
$umicidin IO FW 7h
Sumicidin IO FW 2b/!. og 2Vtt

Ambu..h 0,25 I
Croneton 1.25 I
Desl!> 0.3 I
Perfekthion EC 20 1.5 I
f'irimor G 0,25 kg
Ripcord 0.5 I
Sumicidin 20 EC 0.5 I
Talcord 0,5 I

O.J - I 93,.
O - OJ J,g
O - O 4,0

O,J - O 5,1
I J.5
O 4,7

glO IO 55,6
4 4 4 6,7
4 4 4 6.5
4 5 5 2,J

4 6 0,1
4 J.5

90.- kr.
130.· kr
90,- kr.
45,- kr.
50,· kr.
90,· kr.
90.- kr
90,·

Fritfluer i helsæd
Angreb af fritOuer i græsser efter host af helsæd
forekommer ofte. For nærmere at belyse muligheden
for bekæmpelse af fritOlIen og dermed begrænse dens
skader, blev der i 1981 anlagt forsøg med sprojtning
med fenitrothton og et pyrcthroid Talcord. Forscgspla-

8 forsog 198}

Ubehandlet IJ 169 25.8 4.6 20,6
Fel1ltrothion 1,0 I 8 19 1.7 0,4 LI
TaJcord 0,5 I 5 5J 7.0 0,8 4,9

5 forsøg 1981

Ubehandlet 12 302 42,1 7.8 35,1
Fenitrothion 1,0 I 8 27 0,6 0,2 O,S
Talcord 0,5 I 4 42 4.3 0,4 3.5

I byg foreligger der resultater af I forsog efter ~mme
plan. Midt i jUni forekommer der et meget krafligl
angreb af bladlus. karakter 8, der omkring juh n~r

karakteren IO, svarende til stærkI udbredt angreb.
Ved behandling pA de forskellige sprøjtetider er der
ikke opnået en total bekæmpelse, men ved bekæmpelse
på tidspunkterne 26. maj og 8. juni er der opnået
merudbytter på over 6 hkg, medens en bekæmpelse 26.
juni har resulteret J et merudbytte på 2,3 hkg. En
bekæmpelse omkring 7. juli har ikke bevirket noget
merudbytte.

Årets fl resultater med sprojtetidspunkter peger I

retnmg af. hvad tIdligere års forsøg også har \'i'it.

Findes bladlus pil ca. IO pct. ofstrdene, bor et ongreb
bekæmpes.
Findes der blodlus {første hoh'lit!1 o/Juni. bor udl'tklin
gen følges dagligl.
l byg bør bekæmpelse af bladiIIs udføres 1I0gefl tid før
~kridni"g.

J hvede bor bekæmpe/se o/bladlus væreforelogel sene{(
JO doge e/ter fuld gennemskridnmg.

90

Tabel 34.

Græs

Fritfluer i græs e/ler helsæd (80).

% græs- Udb.ogmerudb.
skud hkg pr ha

ang. af ter ri·
fnlnuet VOnt Slof prole1n
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nen er \ Idereforl l 1982. og I tabel 34 bnnges resulta
terne af 8 forsog samt resullateme fra 1981.
Plante\ærnsafdeJingen på GodthAb har \æret behjæl
pelig med al fastlægge det bedste sprojtetldspunkl. Ca.
I uge efler host af helsæden er der foretaget sprojtnm
ger med fenurothioll eller Talcord. Ca. 3 uger efler den
udforte ~pmjlning har Planle\·ærn'i..1fdelingen foreta
get optællinger af græsskud med angreb af fritnucr.
I de 8 forsøg er der i gennem.\lIil fundet JJ pet.
angrebne skud i ubehandlet. Erler behandling med 1 l
fel1ltrotlllon er angrebet faldet til 8 pct.. og efter
\projtmng mL'd Talcord til 5 pet.
Udbyllem;:csslgt er der efter behandllllg med fcmtrol
hlon opn el 19 hl..g grant mere. ~\arcnde lil en foro
gelse på II pet. Efter am endelse af Talcord er der
opnået 53 hkg I merudb~ Ile. s\arende ul en stlgnlllg l
udbyttet på 31 pet. Omregnet 111 afgnx!eenheder har
behandl111gen med Talcord be\irket cl merudbylle p.
4,9 afgnxlccnhedcr, ~\';:lrcnde til en stlgmng pli 24 ret.
Årets 8 forsog svarer godt til de 5 forsøg. der er udf"rl i
1981. Begge år er da opnået bechI effekl og ~wr~1

lllerudb)'1 te eftcr anvendelse af cl pyrethroid.

Io arsforso.f!, Iliser store merudb}'ller for bekæmpehe of
fmjluer i græs ejler "el{æd.
Bekæmpe/~e" bor udfores med el pyrelhroid. ntJr SIO

rens Plo'l1e\'ært/scenter udsender \'orsd om be/..æmpt!lse
affrit}1uer.

Forsøgene fort~ælle~

Ærter
Bladlus forekommer ofte i ærter efter begyndende
blomstring. For nærmere at under~ogc den økonomi
ske værdi \ed en bekæmpelse af bladlu~ i ært blev der I
1982 anlagt fOr<iog med midlerne (roneton og Pmmor
G. Begge midler er skånsomme merfor andre insekter.

Tabel 35, Bladlus (8/1,

% planter Bladlus
m_ bladlus pr. tante

Ærter 29/6 sn 291 8/7 pr. ha

1981 l!" 1!" 4!"
Ubehandlet 8 56 2 9 49,2
CronelOn l,S 1 JJ 6 1,9
Pirimor G 0,3 kg 1) 8 2,2

I forsag er sprojtet den IO. juni. medens de 3 0\ rige er
~projtel ~id\t i Juni måned. Ved fOr"'.ogcncs anlæg er der
kun fundel bladlus i I ;:If forsogene. ca. . juli. blev der
fundel bladlus p 56 pet. afplanlcrnc med 9 bladlu"i pr
plante I gennemsnit af de 4 forsag ble\ der opn:\et el
udbytte på 49.2 hkg.
Efter behandling med 1,5 I (roneton blev der 14 dagr.=
efter de udførte sprøjtninger fundet bladlus på 13 pet.
af bladene med 6 bladlus pr. plante. Efler sprøjlning er
der fundel et merudbytte på 1.9 hkg.
Efter amendclse af 300 gram Pinmor G er der opn cl

en uls\arende em-kt Mlm efter (nmeton med cl mer
udb)uc p 2.2 hkg.
Del opn. ede merudbytte stammer ho\oosagehg fra I
forsag. h\or der har "ærel en megel krafllg mfektlon
med bladlus. Begge Iludler havde en god effckt overfor
bladlusene. og der er opnået merudbytter pli b-7 hkg.
Forsogene bor \lderef{)r~ i 1983 1 ud\idct måk..,tok.

Majs
Et enkelt forsag.nr 30048. er udf\)rt med bcl...æmpcl\e
af fntnuer Ima)'...
l'\edfældning af 12 kg Furadan G pr. ha \ed ~ nlng har
ikke forhmdrel angrebet af fntOuer. og behandlIIlgen
har resulleret l hdl la\'ere udbytie.
En sprojtnlllg med 1.5 I fenilrothlOn eller 0.5 I Decis
den I. juni har beYlrket lidt nere planter pr. ha og færre
planler med Sideskud end I usprojtet. Der er opn3el en
sliglllllg I udbyttet p5 6-7 ~l. for beilandlmgcn.

Bederoer
1 bedr.=roer kan der forekomme angreb af ..kadcdyr i
frelllspinngsfascn. og et s!\dant angreb er ydcr<il van
skeligt af bekæmpe ved sprojtning. En mulighed for
bekæmpel"ie er all\ende1se af lI1\Cklieidgral1ulal. der
samtidig med roernes nmg nedfældes I rækken og
dcr\ed beskytter pianierne mod angreb under og nogel
efter fremspIring. Metoden er arbejdskræ\·ende. og den
kan de-.uden være belou.lende for miljoet i jordbunden.
En anden og mere hensigtsmæ\Slg melode kan \ære al
anbnnge nudlerne omkring frcene I forbmdebe med
plllclterlng af froet.
Fra Sønderjyllands Landbo· og Husmandsforeninger
foreligger resullater af for!\0g og ulldersogel~cr, hvor
for~h'lIigc behandlinger af foderroefro er pm\ eL Roe
fropro\erne er behandlet ved et tysk frofirma.
Fra De lolland-Falsterske landboforeninger forelig
ger r~uhaler af 3 forsog. hvor der er a11\ endt 7.0 kg
Temlk eller 12.0 kg (uralerr nedfældet \ed ning
sammenlignet med to SprOjlnmger den 30/4 og 716.
Der er Ikke meddelt om forekomst af skadedyr. I
gennemsnit er der opnået Ib hkg sukkerroer for an ven
dd~ af granulat og 24 hkg rod for anvendelse af IO
~pmjlninger med 1.5 I Sumithion 20 FW pr. ha.

Disse og tidligere års forsog viser:
ar gral1ulater kUli bor anvendes tW arealer. In'Or der er
problemer med jordboende skadedyr.

RC'uhatcme har \æret ~ tilfredsstillende. at nærmere
under"'.()geher og fOr<iog er planlagt l 1983.

Anvendte midler
I det foregående afsnit vedrorcnde -,ygdommr.= og 5>ka
dedyr er næVIH en række midler. der indgår I de
forskellige for~ogsplaller. Disse midler er anført i label
36 I alfabetisk orden med midlerne:. navn dlcr ror~øgs

navn. og endvidere er der anfort del procellli..ke ind
hold lialllt den \Irkliomme forbmdclse.
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Tabel 36. Pro~'('de midler mod sygdomme og skadedyr i 1981-82

Handelsnavn
eller nummer

0100 eller
gram pr kg/ltr.

Virksomme
sloffer

ima.mlil
t rabcnza701

tridemorph

carocndazlm
captafol
triadimenol

d::aconazol thiabcndazol, imazalil
pyrazupho!o,
permclhrin
propineb
melalaxyl
clocthocarb
furmccycJox
triadlmefon
lriadimefon
triadimefoll I

fuberidazol

fuberidazol Inadlmcnol
funcridazol - Iriadimenol
carbcndazim ; maneb 
benomyl
bt'nomyl
lridcmorph - maneb
Ilnazalil furmecyclox
fenproplmorph
fenpropimorph . carbendazlm
fcnpropimorph . chlonhalollll
nycylhrimtl
t..:hlorthalollll
dccarnelhrin
carbcndazim mancb
carbendazim
l.:arbcndazim
aniluLill
cypcrmcthrin 'profenofm,
fennrolhion
caplan - fosetyl-A 1
IInul.ulil
imaJ;:llil Ihiabendazol
carbcndazim
mancb
caplafol
C;lplan

imawhl . quanoclin
imazalil - guanoctin
mt:lhyl-paralhion
cilmcthoal
plrimicarb
carbcndazim rnancb' zincb
~'ypcrmethrin

loklofm-mdhyl
vinclo7olin
lprodionc
prochloraz
prochloraz
prochloraz - carbendazim
renvalcrale
fel1vuleralc
pcrmclhrin
propiconazol
propiconazol carbcndazim
thiophanal-melhyl • manco7cb

25 . 50 25
294
250
700
350
500
500
250

125 250
62.5 650

20 150

30 250 JJ
20·150 75
38 ~ 400 . 94

500
750

110 J60
25 . 450

750
125 J75
240 ~OO

100
500
25

100 . 6-lO
516
600
750

25 . ~OO

~75

206 ' 617
58

50 . 100
100
700
800
750

28 . 4
58 I

240
200
500

60 . 4J7.5 . 56
100
50

500
250
~50

200
JOO 80

100
200
100
250

250 . 200
100 680

A 6222 A
Afugan
Ambush .
Amracol MN
Apron ..
BAS 26J07 I
BAS J890 I F (BAS J8905 F)
Bayleton 25 WP .
Bayleton CM
l3ayletoll DF
Baylan
Baytan bejdse 1M (BaYIan Ulll'
versal 1M)
Baytan UniverS<11
DavicaI
Geniale
Benlalc DF
Calixin M ,
Campogran
Corbcl .
Corbcl Duo (BAS ~J 102 F)
Corbel Star.
Cyboll (AC 222.705)
Daconil 500 F .
Decis .
Delsene M .
Derosal n. 43% .
Dcrosal n. 50o/t-
Dyrene . .
Fcnol1l P 425 (PolYlrin C440) .
Fenitrothion .
FR 999-1 /W I'
Fungazil Bejd~e

Fungazil TOZ
KYK Carbendazim bejdse F.
Mancb.70%
Orlho·Difolalan S
Onhocid 75 .
Panoclinc Plus S
Panoctine Extra .
Penneap M ...
Pcrfckthion EC 20 .
Pirimor G .
PLK-Yondocarb
Ripcord
Risolex .
Ronilan .
Rovral Fl.
Sportak .
Sportak Bejdse .
Sportak I'F (BFN 8J 12)
Sumicidin 10 FW .
Sumicidin 20 Ee
Tulcord .
Till 250 EC .
Till CB
Topsin Combi .
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IlIndcbna\'n
eller numrnc=r

OIOOdkr
g!'llm pr. kg/hr

lopslIJ Fl.
Tnmidal
Tnnudal-bejdc;c IO S
VIT-Bejdsc .
WL 85871

Curatcrr
furadan 5 G
Temlk
Vydalc IO G

500
90

100
20 27 tlO

100

50
50

100
100

lillOphullill-rnel hy I
Iluarimol
nuanmol
Imaza1l1 . Ihlabt'ndaLol . carho.\11l
alloxylal

carbofuran
carbofuran
aldlcarb
o:\am)'1

Vækstregulerende midler
Intcrec;..,cn for for..og Illed væblrt:gulerendc midler har
\ærel ... tor i 19R2. I tid eflerfolgendc bringes rc~ult,-lIt'1

af 77 fON'g fordelt r~ 6 planer. FOf'>()genc I 1982 Cl' tn
dclvj ... fort'<ctlei'iC af lidIIgere år... fop,,,g. men !lerl' af
midlerne afpro\es I en Ilcd.-.al du"Crmg i forhold til
Ildhgtre :1r

Hvede
I 1981 af..lullt'd~ cn afprmnmg af de \ækslregulc·
rende midler Cycoccl Ekstra. fncorta. Slabllan og
PLK-ChJormcqllat. Alle midler lllt..lehnJdl.'r ...amme
vlrksollllllc forbindcl ...c. Ilcmlig chlormcqual-chlond. J
20 for~l)g i en J-/irig penode har dct ikke været muligt
al finde nogen !'likker fore;kel p~ ll11dlerne.
I 1982 er der qartel en ny forsog~ræUe. hH)f SlabLlan
E.·ara er alHelldl ...001 In It:prcnc. I for-og..planen
lIIdg rend\ldcre IO lI(hprojlninger. h\or forsle sprojl
nlng forelag~med CycoceJ ekslra. og ~nere an\ende...
Terpal. end\ldere Cl 1l)1 forsogsprodukl. BAS 079(X)
W og Ceronc Rcsultale'1 af årel'" .. fon.og bflngc-. I
label.17

J de 4 forsag er der Ikke fllndcllcJc~..cd afbct)'dllillg. og
i ubehandlet er 'Irål..engden 1lI31l 111 100 cm. og der er
opnåel cl udbytte på 87 hkg pr ha.
Efter utl,prøjlnlng ;If II Slabilall E'Hf:t i Madlllm J-4 er
denkel en redukllon afsldlængdcn på 6 cm. og der er
opnået cl merudbytte på 2,5 hkg.
Cycocd ekstra er udsproJtet I ... ladlUlll 3-4 med l.SI pr
ha. og l ...tadlUm 8·9 er all\ endt I I TerpaJ pr. h.1 DI"''>e
IO ...prnjlmnger har rc-.uherel I en redukllon 'If ..tr 
længden pj 18 cm og gl\Ct Cl menidbytte p1'i 2.6 h~g.

~lldlet UAS 07900 W mddlUlder chlormequal og
elephnn. "'Idlel er am endt med 2.0 I pr. Ila I rccke\
sladlum H-9 og har bc\lrkcI en redukllon af"'lr1'ilællg
den på 19 cm Illed el merudbyllc på 2.2 h~g.

Cenlne I:r pn~vd for f1.'f~te gang l hvedc med en
do'>ering på 1 I pr. ha i "ladillIll 9-10.1. og der er opnåel
en redukllon af"lrålængden på 14 cm. men behandllIl
gen har rewherct I en nedgang I udby nel pil. 2 hkg.
Af de pnwcde mIdler har SlabJlan Exlra deltaget l

Sidste åre; forsog, og resultalel af 7 fors,'g \ I...er en
redukllon af slrålængden plll3 cm. men bchandlmgcn
resuJh:rc:de Ikke:- I noge:-I merudb)-t1e I 1981
FOf'oogelll: fort-.;:t:IIC"

Tabel 37. ~'ækslreg/llt'fi"g (81)

Hvede
Kar. Strå-

Spr. ror længde
slsdiurn lejC\æd cm

hkg
kerne
pr. hil

I \ i.....e:- In edc"lrter er (kr kon... talerel kraftigere .lllgreb
af "'ilmpc...ygdomrm: efter arncndd ...e af \l.d.~lregulc

rende mIdler. For nærmere al ulldef'uge. om \<ck ... tre
gulerende midler bn ogc riSIkoen for angreb af ,Ib
!o.)gdomme. ble\ der I 1982 anlagt nye forsøg. og I tabel
38 bringe:-.. ge:-lInel1l~lli(sresultatel af 23 forsog.

Fabel 38. I'æ/..jlri!,,:u/ering og sl'umpebekæmpe/ll! (83)

15r.. .ar, !.l r, Hr, IOr..

% angreb Kar Stl-.r ror Igd TK V
meldug rUSI lep. cm I

O O
O O

69.1
.1.2

91 47 8.6
101 47 5.3

LSD 1.6

I
2

2 101 46
90 45

4
4

Hvede

1981. }j forsøg

Ubehandlet 0.1
C)wcd 1:~ ... lr" 2.0 I 0.1
Cycocd ~k"'lra I 2.01

Till 2 gange Q,S I
TIlt EC 2 gange 0.5 I

/982. 4 fonog
Lbehandlcl 100 87.0

labilan E:\lra 1.0 I 3-4 94 2.5
Cycoccl ehtra og 1.5 l og 3-4

Terpal 1.0 I 8-9 O 82 2.6
BAS 07900 IV 2.0 I 8-9 O 81 2.2
Cerone 1.51 9-10.1 O 86 2.1

LSD

/981. 7 jrmog

L:behant..llcl J 96 57.3
Slabilan (".\Ira 1.0 I 3--4 I 83 0.1
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A = uden svampebekæmpclsc. B - med ltvampebekæmpelse

Vækst regulerende midler har i 1982 kostet:
Chlormequat-midler 60 kr. pr. J.
Terpal 120 kr. pr. l.
Cerone 280 kr. pr. I.

I rug er det muligt at vækst regulere med midler
indeholdende chlormequat, og behandlingen foretages
i stadium 5-6. Behandlingen kan også foretages med
midlerne Terpal i stadium 8-9 og Cerone i stadium 9
10.1.

Vlnlerbyg
Forsøgene med vækslregulering i vinterbyg er en vide·
reførelse af lidiigere års forsøg, hvor midlel Terpal er
anvendt med 21 pr. ha og Cerone med II pr. ha. Et nyt
middel BAS 079CO W er afprøvet. Forsøgene er anlagl
med 6 gentagelser, hvor hver anden gentagelse er
behandlet med O,S I Tilt 250 EC i stadium 7-8. Denne

2,1
2,9
1,4
l,S

Merud.
fo,

Tilt
EC.

hkg
kerne

p,.
b.

Sui
,...g
d'
om

I 78 71,1° 72 0,4° 70 1,4
I 68 0,8

LSD -

Kar
Spr. % ang. for
sta- meldug leje
dium A B sæd

Vinterbyg

Tabel 40. Vækstregulering (85),

af rug, og planen indeholder de samme midler, som er
anvendt til vækslregulering i hvede.
I tabel 39 bringes resultatel af 6 forsøg.
I de 6 forsøg har der været tendens lil nogen lejesæd,
og der er målt en strålængde på 121 cm med et
merudbytte på 54,0 hkg.
Behandlingen med Stabilan Extra har ikke haft nogen
indnydelse på lejesædskarakteren, men der har værel
en reduktion af strålængden på 3 cm med el merud·
bytte på I,J hkg.
Ved behandling med 1,5 I Cycocel ekstra på stadium S·
6 og senere med I I Terpal i stadium 8·9 er der en
mindre forbedring af lejesædskarakteren med en re
dUktion af slrålængden på 6 cm. Behandlingen har
resulteret i et merudbytte på 2,4 hkg.
Efter anvendelse af BAS 07900 W er der opnået en
halvering af Icjesa.'"dskaraklcren. og der er sket en
reduktion af strålængden på 8 cm med et merudbytte
på 2,9 hkg.
Cerone har bevirket en halvering aflejesædskaraktercn
med en reduktion af strålængden på IO cm samt el
merudbytle på 2.9 hkg.
Den fundne LSD-værdi viser, at der for Slabilan EXlra
ikke er opnået et sikkert merudbytte, hvilket har været
tilfælde! for de andre tre behandlinger.
Kun Stabilan EXlra har dehaget i tidligere års forsøg,
og i alt er der nu resultater af9 forsøg, der falder i tråd
med årets 6 forsøg.

198]. 410rsøg
Ubehandlet 5 2
Terpal 2,0 I 7-8 6 2
BAS07900W2,5 I 8-9 6 2
Cerane 1,019-105 2

Kar. Str!- hkg
Rug Spr. fo, længde kerne

stadium lejesæd om pr. ba

198]. 6 forsøg
Ubehandlet 4 121 54,0
Stabilan Extra 1,25 I 5-6 4 J 18 1,3
Cycocel ekstra 1,5 1+ 5-6

og Terpal 1,0 I 8-9 3 115 2.4
BAS 07900 W 2,0 I 8-9 2 113 2,9
Cerone 1,0 I 9-10,1 2 111 2,9

LSD ].1

1981-8]. 9 forsøg
Ubehandlet 4 118 54,3
Stabilan Extra 1,25 I 4 115 1,4
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Også i denne forsøgsserie er der fundet meget svage
angreb af meldug og rust. I ubehandlet er der således i
15 af de 23 forsøg registreret O, I pet. angreb af meldug
først i juli måned, og i 4 af forsøgene er der fundet
angreb af gulrust, i alt 4 pet. Tendensen til lejesæd har
ikke været stor, karakteren 2 i gennemsnit af de 23
forsøg. Strålængden er måll til 101 cm, og i 10 forsøg er
der målt lOOO-kornsvægt på 46 gram med et udbytte på
69,1 hkg.
Cycocel ekstra er anvendt med 2 I pr. ha i stadium 3-4,
og behandlingen har ikke haft nogen indflydelse på
svampeangrebet, og lejesædskaraktercn er bedømt till
med en reduktion af strålængden på 11 cm. Der er
opnået et merudbytte på 3,2 hkg for behandlingen.
Hvor der har været anvendt Cycocel på stadium 3-4 og
senere O,S I Tilt på stadium 6-7 og stadium 10.1 er der
opnået en god bekæmpelse af svampesygdommene.
Der er ikke fundet lejesæd, og der er fortsat en reduk
tion afstrålængdcn på 10 cm. Der er fundet en mindre
stigning i lDOO-kornsvægten med et merudbyne på 8,6
hkg.
Til vurdering af svampeangrebets økonomiske betyd
ning er der foretaget lO sprøjtninger med Tilt EC på
samme tidspunkt som foregående forsøgsled. Behand
lingen har haft samme effekl på svampesygdommene
og har ikke påvirket lejesædskarakteren eller slrålæng.
den. Behandlingen har fortsat givel en god 1000
kornsvægt med et merudbyne på 5,3 hkg.
I disse 23 forsøg er der således god overensstemmelse
mellem vækst regulering og svampebekæmpclse foreta
get enkeltvis og i kombination.
De 23 forsøg er udført i 4 forskellige sorter med
hovedvægten på sorterne Kraka og Vuka. Størst ud·
slag er opnået i 12 forsøg i Kraka og 3 forsøg i Anja
med ca. IO hkg for vækst regulering og bekæmpelse af
svampesygdomme. medens 6 forsøg i Vuka i gennem
snit ligger på 6.5 hkg for \'ækstregulering og anven·
delse af svampemiddel.
I årets 23 forsøg er der intet, der tyder på, at en
vækslregulering forøger angrebet afsvam~ygdomme
i de prøvede hvedesOr1er.
Forsøgene fortsættes.

Rug
I 1982 blev der anlagt nye forsøg med vækstregulering

Tabel 39. Væks/regulering (84)



Gejll'æ/....I/ I hXJ< fidlt i maj.
GrJti/' l'æA ~tforhold og rlgth~

A' lyelstojJoN)'/IIt1g gUI' /len'
tt.'der lIf/eh /II !t'jI".æd tl(hl
I "la}. !kue /lU"djør!e
/lIwliV OIer;ejd~cr 011/ brug
Il} væk.wregulerlllgl""IIt/le,.
""'51 Ild, byg er I\/adlUm 7
- 1. A//a> dan//('/ lam der
a"I·.'I/Je.~ 1"It'1..\1f('guh'rm/{~.

middel. Jf"fNJ' al/w://des i
I/Udl/Url 7J1. /l/et/('lJ$ Ce
r/)lle (1n1'('lld.'J i l/Udwl/I 8

IO.

behandling er forctagct for om muligt at konSl:llcre et
for~lget svampet ryk, hvor der har været nllvendt væk
<;trcgulerende midler i vinterbyg.
I 1982 er der udfurt 4 forsøg, og resultatet af disse
findes i label 40.
Kun i 2 af de 4 forsøg er der fundet meldugangreb af
betydning. Omkring 10/7 er der sålede~ fundel 5-6 pc!.
angreb. hvor der ikke har vl.t:rel anvendt Tilt EC, og 2
pc!. efler anvendelse af TilL I de 4 forsøg har der ikkc
været tenden~ tilleje!W:~d. og '>Irålængden er målt til 78
(,;m med et udbytte på 71,1 hkg.
Efter anvcndelsc afTerpal Cl' der opmål! ell reduktion
afstrålængden på 6 cm Illed el usikkerl merudbytte på
0,4 hkg.
OAS 07900 W har bevirket en reduktion af strålæng
den på 8 em og et merudbylle på lA hkg.
Anvendelse af Cerane har resultaet i en reduktion af
stdl.lrengden på JO cm. men behandlingen har ikke
givet noget merudbytte.
Efter anvendelsc afTilt er der opnået el merudbytte på
2,1 hkg. Er der ved samme behandling endvidere
anvendt Terpal. er der opnået et menldbytle på 2,9
hkg. Efter anvendelse af BAS-midlet og Ceronc er der
for svampebekæmpclsc opn<1ct et merudbytle på 1.5
hkg.
Dc få forsøg i vinterbyg har ikke givet noget tydeligt
bIllede af. om der er nogen for~kel på de væhtregule
rende midler lil anvelldel~c i vinterbyg. ÅrelS forsøg
lyder dog på. at det nye vækstregulerende middel BAS
07900 W er på højde med midlerne Terpal og Cerone.
der i nogen udstrækning anvendes i vintcrbyg.
Nye for'mg søges anlagt i 1983.

Vårbyg
l 1982 blev væktbelingelserne så gunstige, at interessen
for vækst regulering af byg var stor. P<1 arealer med

anvendelse af store N-mængder blev der anvendt Ter
pal og Ceralle, i de flestc tilfælde med et godt resultat.
Forsøgene er fortsat med de nedsat le doseringer. Såle
des er Terpal prøvet med log 21 i stadium 7-8. medens
Cerane er anvendt med 0.5 I i 'itadium 8-10.
Gennemsnibn.~uhaterne af 35 forsøg med 17 forskel
lige sorter bringes i tabel 41.
l Vt'gabyg foreligger der resultater af l forsøg i 1982
samt 6 forsøg i 1981. 11982 er der en mindre forbedring
af lejesædskaraktcren efter anvendelse af Terpal. og
der er opnået en reduktion af strålængden pA 9 cm ved
anvendelse af 2 I pr. ha, medens 11 pr. ha har reduceret
str<1længden med 7 cm. Ochandlingcn har klin påvirket
udbyttet svagt.
Ceronc har i 1982 haft en tilsvarende virkning pA
lejcsædskarakteren som Terpal og har reduceret slrå
længden med 8 cm. L'dbyuet er S\'agl påvirket i
nedadgående retning ener behandling. Forsøgene ty
der pit al Vega kan behandles med vækstrcgulerende
midler.
I Welambyg er der udfort 5 forsøg i 1982 og 3 forsøg i
1981. J 1982 er der ikke opnået nogen forbedring af
lejcsædskarakteren, hvilket var tilfældet i 1981. Efter
anvendelse af 11 Terpal er der opnået en reduktion på 4
cm. medens der efter 2 I er opnået en reduktion på 6
cm. De 2 år er der opnået et udslag på omkring 1.3·2.4
hkg med del største udslag for anvendelsen af l l
Terpa1. Cerone har bevirket en reduktion af sldl.læng
den svarende til Terpal. I de 2 år er der opnået et
merudbytte på 1.5-2.0 hkg.
Welam er en uf de sorter, der kan behandles med
Terpal og Cerone.
I Gunhild foreligger der resultater af 4 forsøg i 1982. 1
de 4 forsøg har der ikke været lejesæd af betydning, og
efter anvendelse af I l Terpal cHer 0,5 l Cerolle er der
opnået en reduktion af strålængden på 6 cm med et
merudbytte på 3.4 hkg.
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Tabel 4/. Vækslregulering (86) Efler anvendelse af 0.5 I Cerone er der opnået en

kar. for slr!længde hkg kerne
forbedring af lejesædskaraktcren og en reduktion på 7

Byg lejesæd cm pr. ha cm af strålængden. Behandlingen har ikke resulteret i
1981 1982 1981 1982 1981 1982 noget merudbyuc.

1 Torkel er der resultat af 3 [orsøg fra 1982. Der er kun
Vega I fs. 6 fs. lk 6 r, I r~. 6 fs. forekommet svag tendens lil lejesæd. og slr:'l.længden
Ubehandlet 8 3 88 86 51,8 46,9 er reduceret med 5-8 cm for anvendelse af Terpal,
Terpal 2,0 I 8 2 84 77 2.6 0,1 medens der efter anvendelse afCerone kun er opnået 2
Terpal 1.0 l 8 2 85 79 0.7 0,9 cm afkortning. Behandlingen har resulteret i merud-
Cerone 0,5 I 4 2 80 78 2,6 "0,5 bytter på 3 til knap 4 hkg.

Årels [orsøg tyder på. at Torkel er en af de sorter, der
Welam 3f~. Hs. 3 fs 5k Jf, 5 fs. kan behandles med vækst regulerende midler.

Ubehandlel 5 2 80 79 38,9 54,2 I Aramir har der kun været udført et enkelt forsøg,

Terpal 2,0 I 3 2 74 73 1,3 l,S men der ligger resultater af 3 forsøg fra 1981. 1 årets

Terpal 1,0 I 3 2 75 75 l,S 2,4 (orsøg er der ikke sket nogen forbedring af lejesædska-

Cerone 0.5 I 2 2 71 7J 2,0 l,S rakteren, medens der var en mindre påvirkning i 198J.
Efter anvendelse af 2 I Terpal er der opnået en reduk-

Gunhild 4 fs. 4 f:.. 4 fs. tion af sldUængden på 14 cm, medens reduklionen i

Ubehandlet l 85 52,7 1981 var 8 CIll. Begge år har behandlingen givet en

Terpal, 2,0 l ° 76 4.0 nedgang i udbyttet på 2-3 hkg. Efter anvendelse af I I

Terpal 1,0 l l 79 3,4 TerpaJ er der opnået en reduktion afstrålængden på 3

Cerone 0,5 I l 79 3,4 cm i årets forsøg og 6 cm i 1981. En dosering på II har
ikke påvirket udbyttet i de to år. Efter anvendelse af

Ceorgie .l f~. J fs. Jf, Cerane er der opnået en reduktion af strålængden på

Ubehandlet 6 77 46,1
JO cm begge år. I 1981 var der ingen påvirkning af
udbyllel. men behandlingen har kostel godt 3 hkg i

Terpal, 2,0 I 3 69 0.1 1982.
Terpal 1,0 I 3 73 2,4 Aramir må betegnes som en sort, der ikke låler at blive
Cerone 0,5 I 4 70 0,4 vækst regulerel.

Aramir Jf, I fs. J f~. l fs. J fs I f~.
Nederst i tabellen bringes resultalet af to års forsøg
med henholdsvis 17 og 35 forsøg. I 1981 varder lendens

Ubehandlet 2 3 87 80 39,2 47,3 til lejesæd, idel der i gennemsnit af 17 forsøg er givel
Terpal, 2,0 l l 3 79 66 ~2,1 3,4 karakteren 4, og i 1982 er der opnået karakteren 2. l de
Terpal 1,0 l l 3 81 77 0,1 -'-0,7 IO år er der opnået samme reduktion af strå længden
Cerone 0,5 l l 3 77 70 0.1 3.4 for de to midler, og efter anvendelsen af I I Terpal er

Gula
der opnået det største merudbytte.

2 fs l f:;. 2 f~. l fs. 2 fs J f:..

Ubehandlet 6 ° 82 85 40,7 57,7 To års forsøg viser, al der er meget stor forskel på de
Terpal 2,0 l 3 ° 75 79 1.3 2,7 enkelte sorters reaktion overfor vækslregulerende mid-
Terpal 1.0 l 3 ° 76 78 0,3 2,4 ler. Forsøgene fra 1982 bekræfter tendensen fra 1981.
Cerone 0,5 l 2 ° 75 75 0.9 0,4 der viser. at det ved anvendelse aflavcne doseringer vil

være muligt at gennemføre en vækstregulering i byg.
Torkel J f:;. Hs. J fs. Årets forsøg bekræfter og~ iagttagelserne fra tidligere

Ubehandlet 2 80 53,8 Ar, hvor der er konstateret skadevirkning på afgrøden,

Terpal 2,0 l l 72 3.8 s§.fremt der pli sprøjtetidspunktet har været underskud

Terpal 1,0 l l 75 3,6 i vandforsyningen. En bygplante reagerer tilsynela·

Cerone 0,5 l l 78 2,9 dende anderledf.~ på de vækstregulerende midler, når
planten lider af vandmangel, hvilket har været tilfæl·

Alle sorter J7 fs )5 fs. det i nere af forsøgene i 1982.

Ubehandlet 4 2 82 80 44,2 52,2
Terpal 2,0 I 2 I 74 72 0,2 1,4 Forsøgene peger i rerning af ar Terpal bor anvendes

Terpal 1,0 I 3 2 76 75 1.0 1.6 med en dosering på højest II og Cerone pJ højest a5 J

Cerane 0,5 I 2 l 74 73 0.7 0,8 pr. ha.

LSD 1.0 Midlerne bør ikke al/Ilendes på ajg"'der. der er uens i
lIækst eller lider af ~'andma1/gel.

I Georgie er der resultater af 3 forsøg, hvor der har I byg er på 4. år afprøvet præparatet Cilius 79-1, der
været tendens til Icjcsa.-d, idet ubehandlet har fået indeholder menuidid. Præparatet angives at skulle
karakteren 6. Efler anvendelse afTcrpal er karakteren have en vækststimulerende virkning på kernedanncl·
reduceret til det halve, og ved anvendelse af 1 I Terpal sell. Cilius 79·1 er i 1982 prøvet i to doseringer, 0,3 og
er der sket en reduktion af sldl.længden på 4 cm. og der 0.151 pr. ha. I samme plan er prøvet en nedsat dosering
er opnået et merudbytte på 2.4 hkg. af Cycocel ekstra i blanding med el honnonmiddel.
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Hormonmldlct er udsprojlcl III normal Ild I sladium 4-
5 med 1.71 pr. ha, Udsprojlmngen afC)coccl ckstra er
forctagel ..om en lankblandll1g på ....mme Ildspunkt.

Tabel 42- Væk.\fregulering (87)

Karr. St....• hk.
Uyg Spr_ ror 111mBde kcm<

ladlUm k,e:sæd cm pr. ha

1982. 5 fimog

lIormon-Mlx 70 2.7 I 3·4 82 47.2
lIormon·Yhx 70· 2.71

C'fcocel ek'ilra 1.0 1 3-4 81 lA
Hornl0n·Mlx 70 .. 2.71·

CycOl.:cl ck'il ra 0.5 [ 3-4 81 1.2
lIorrnon·/\:1ix 70 2.7 l J-4

Cilius 79·1 O.J I 9·10 79 2,4
Hormon-f\11'\ 70 2.7 I 3·4

Clllu<; 79-1 O. Jj l 9·10 80 0.9

4 forsog 1981

L'bt=handlct 5 81 45.5
CIlius 79-1 0.3 I 7-8 5 77 0.6
CilIus 79·] 0.15 I 7-8 5 78 0.1
Cilius 79-] O.J I 9-10 4 77 0.0
Cilius 79-1 0.15 l 9-10 5 78 0.0

1980-81 14 f, 14 f.. Ib f,

behandlet 4 76 45.4
Cilius 79-1 O.J I 7-8 4 74 0.3
Cillu.. 79-1 O.J [ 9-10 4 74 0.2

Tabel 43. PrcJl'lfde midler tlll'ækslreglll<'rlflg i 1981-82

Hvor ClIlu.. 79-1 er Pf()\'ct. er sprojtnmgen foretaget i
stadIUm 9·10. meden.. der I stadium 3-4 er foretagel
normal lIkrudtssprojtnmg,

Efter anvendelse af 2.7 l Ilonnon·milt er der måll en
stn'Ha:ngde på 82 cm mcd et udbyttc på 47.2 hkg, Efter
ud'iprojtningen af blandIIlgen Hormon-mlx ...... I I Cy
cocel ekslra er der Ikke nogen ændring l Jejesæ(bkaralo.·
teren. og 'itd.la:ngdell er up~hirkel. Der er lenden\ III
et la\ere merudbyllc.
H\'or dosenngen for CycoceJ er nedsat til 0.5 I +
hormonblandlllgen. er der opm'iel ...amme \ irkning og
merudb)IIC "'001 \cd den dobbelte mængdc CycoccJ
ck')lra,
Ved anvcndelse af Cilius 79-1 i stadium 9-10 er der
opnået en mindre reduktion Uf!llrålængdcn på J cm og
en redukllon afudbYllct r 2.4 hkg. Ved anvcndelse af
0.151 Cilius 79-1 er der fundel en mllldre redulo.uon af
strålængden uden p~hlrlo.llmg af udb)t1e.

I de lidIIgere rs forsag er der fundel en mmdrc
reduktion af slrålængden. uden at præparatet har
påVirket lIdbytH~t og for<;øgene af'ilultes hermed.

Anvendte midler
I afsnlltet om \ ækstregulenng er omtah nere præpara
ler. der IIldg r i de fOf\kelhge fOr<;()g...planer. I tabel 43
er mldleme placercl I alfabetisk orden med oplysnmg
om procentisk indhold af virksoml 'itof.

I-Ianddsnavn dkr numm~r

BAS 079 ()() W
Cerone
CilIus 79-1
Cycoccl ek.,tra
Stabilan EXlr:l
Terpal ...

Ukrudt

0/00 eller
gram pr. kglltr.

15J - J07
~80

50
460
750

155 - J05

Virksomm~ Sloffer

elhephon • chlormequal-chlorid
clhephon
mcnuidld
chlormequat-chlorid
ch lormcquat-ch lorid
ethephon mepiqual--ehlorld

En afforudsællllflgeme foren god ho'" er rene marker.
hvorfor ulo.rudbbelo.æmpel...e ofle er mxhendig. Allc de
dyrkning~foran.,taltningcr."'001 er med til at sikre en
\'cllldviklcl "fgrode, bor tages I anvendelse. Kun her
med sikres det. at afgrødcn 1...111 klare sig lkonkurren·
cen overfor 1Ilo.rudtet.
Ulo.rudl ...hel..a:mpclse kan gcnnemføre.. på ncrc m dcr.
men i den lI11lldigc drtfl ... form er brug af kemiske
bekæmpelsesmidler domlllcrende. :\ye præparater
markedsføre\ h\en år. Dt:tlo.an dreje 'ilg om helt lI)e.
\ trlo.somme "'lofTer. men oflt..,,<;1 er del blandinger af
mere kcndte og tidligere <lfpf(wede slotTer. Det er
ønskeligt al Ja afprovel s:\danne nye midler overfor dCI
me'it almindeligt forekommende ukrudt.

Et enlo.eh ar'" for'iog gl\-er iHe et ulslrækkehgl Sikken
billede af et præparat ... \ærdi, fordi de khmallske
betingelser ikke er ens fra Ar lil r. Derfor er del
nodvcndlgl at afprøve de forskellige midlers efTekt
overfor ukrudtet over en nedrig periode,
Ved omtalen af årets for"oglifesultater hellvi~ i stort
omfang III gcnnemsnlt'ilal. som i nugle tilfælde kan
dække O\'cr betydellgc variationer,

Flyvehavre og kvik
Både n)\ehaHe og hil.. har bredl "J1g på mange land·
brugsarealer I de scne.,tc år.
Flyvehavre optræder mc<;l generende I v5r'jæd. og den
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Flp-,h{llr(' brl,d.., IIK l/l
\!adig fl"'t arm/.., /rodl

mungl' uIII/fl:ngdvr Jor at
bt'k(l'mfl' tkl/
D,'/} udum"'" drr/.;,I/III}oi uf
;·urbyg. l'arrapI Ol;' (JI/d('lt

H;næd ,'r < ti m('d,'/rA( lidt'
IJr',{/g.

Gode bt'I.'~'IIlP(.'ltt'lmidh'r

\fur /II rac/I,r:J/{'d .lor~pr(Jj/.

Irlng..lun·1 før ~/lrI"g som
WII('r/' ,. br.ll,u/~"l(klJ.\ /ldvl/..·
fmg.
Silla kO/Ol/u'r 4all ,if/Ugt'l
og dt'mll:'d IprJr(' dCIl rcl
d.vT<' .lprojfn/ll8
/fold fiJI' nlt'd /IIurÆerne I

Ixg)'lIdl'llNI u/juli. h,,<lr
fl.vh?na.rt'fl a 14rl'drt Ijtt'lI
flC/>I.

SlCrre udbredelse hænger formclllllg ~mmen med del
ensidige bygsædskifte, som er blevet pnakti!;crct på
mange ejendomme de seneste 20 år. Vårrar~ optager
nu el betydeligt areal, men også her kan flyvehavre
forekomme i stort lal.
K vik er langt det mesl udbredte græsukrudl l Dan
mark, ng planten optræder i så forskellige afgrøder
som korn. roer, kartoner, raps og græsmarker. hvor
den kan være af afgørende betydning for udbyttet. I
flere af de gennemførte forsøg med bekæml'l<::J...e af kvik
er der høstet merudbytter. som Viser. al udbyltcni
veauel var nedsat med 1/3 eller mere. hvor kVikken
ikke blev bekæmpe!.

Flyvehavre i korn
Forsøgene med bckæmpebe af flyvehavre i byg er
fonsat l 1982 efter en ny for~()g...pla.n. I tabel 44 bringes
resuhaterne af ct forsøg med 3 midler...om alle er
anvendt I kornets vækststadium 5-6.
Midlerne har virket helt ens.
I tabdbilagel er medtaget 4 andre forsøg, hvorom det
er bemærket, al effekten ikke \ar på højde med tidli
gere års re!}ultater, r<,agen .. I..al ..og~ I en lovlig sen
anvendelse i forhold tll Oy\'ehaHens udvil..lillg kombi
neret med det meget varme vejr i perioden.
I den nye forsogsplan er den ubehandlede parcel ude
ladt for at spare det ret betydelige arbejde. "'001 er
forbundet med aflugning i ...ådanne parceller. Fra
mange forsøg gennemført de <,cnL"!'.le 6-8 iir har så\cl
Avenge :\Om BarnOll Plus vist en effekt på 90·95 pet.
Det er derfor tanken fremover at afprøve nye mIdler i
forhold til dis:c,e kendte midler. og gennem en optælling
uden for selve for~ogct at få fu ..llagt arealets Oy\cha\'
rebestand.
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label 44. FIY~'f!ha~'re j ~'arsæd (88)

Antal hk. merudbytte
Byg fi}'\'cht-lVre kerne fo,

pr, IO ml pr. ha for Till 250

/982 I/orsøg
A .. cnge SP J.5 kg O 42.9 2.8
Barnoll Plu~ J.O I I 0.5 2.8
BaTllon Plu~ OE 4.0 I O 0.9 2.1
L'behandlet 7

/978--J/ /9/0""8
Ubehandlet 496 38,4
A\cnge 6.0 I J9 1.5
A\cnge SI' J.5 kg J6 2,9

/Y76-8/ 49/ors"8
Ubehandlet 266 40.6
Avcnge 6.0 I 14 1.3
fiarnnn Plus .\.01 28 0.8

Barnon Plus OE er en n)' formulering af det hidtil
anvendte Barnon Plus. og e!Tekten har været helt på
lime hermed.
Sprøjtning mod nyvehavrc med denne type nudler
gennemføres i begyndeben af juni. Det er derfor af
værdi al få belyst. om Iludlerne evI. kan udsprojtes i
blanding med wampemidler. som ofle ønskes anvendt
på samme tid...punkt. I årets forsøg er prøvel en blan
dlllg af nyvehavrcmiddel med Tilt 250 EC. som har
effekt mod såvel meldug som bladpletsyge på byg, Der
blev opnået merudbytter på 1.3·2,2 hkg kerne for
denne behandling. Effekten mod nyvehavrc var den
samme, og der blev ikke kon"lateret SVidning på afgr,,·
den.
For'i(-)gt=ne fortsættes.



ti/I'" "fl' r AnU.. A,I mr' I,.
m. d R r"/lh? Ir, r , .}i, r·
oJ/.'r!Jd. Il.' roJIlI,r", II r 1>1>;
I roJ "-iJu"", ;Jr". ,t. li. r _
oJm/r, 1".1'/ ,('r. v"'A r/l/C
,/lII,HI,r fru "'drA,/",I. )ru

/lll',· pl. Ila ,p"d"1 /"I·I/"
J... Ir, /u/IIJ1>,'T,· It! r. ,'''" lIj
"llIrJ..!,,, d,·/.' m, d r, d,J..l1l>t·r
I!If d, {, I'cd '111 l 11,.11 ~"l-J...\I

I Il.Ili2 kO<"ll'dc: A\t,'nge SP ca. 150 kr pr kg, og Oarnoll
I))u ... ca 155 kr pr I. D,...,"", pn'Cr mkluderer Ikke
l1lom ....

Kvik i korn
Fur'~)gcnc mcd hckæmpcl"l' af blk <.'r fon""1 I 19~2

efler Oerl' for"'(lg.. planer. IlHl·rc...<"cn har ...allllet ..ig Olll

nudler. der all\end~ I t'flcraret. og hcki.cmpd<.,c er
rmn{"l ...hel "cd ...pmjtllllll!- pJ dd normale Illhpunkl I
"lUbben "Olll \ro .. proJtlllllg fm kornel" hU"1 DC'udcn
er rur...ng med al male cflcr\lrknmgcl1 af en k\lkbe·
b.:mpel ..c I dl' fulgende J.r I\i.crk"at

It.llxl.J5 't:"> rC'.. ullaterne.tf ~ fnr--ug. h\llr .l mIdler er
udhragl (lin t'nedrct P'" "Iuh furud for \arbH. ~1Id

lernc er U{hprojlcl p:l frem\ok-.el k\lk I Okhlbt'f- Hal
mcn "ar Ij.:rncl 'Irak.. ena IH"'t ..." kVikken uhindrcl
kUfInc \ok ..c frem. ug \ IlHerphljlllng er gennernfnrl ca
[ lIIancd cftl'r "PfllJllllngcn

KVllah KVlk$kud hkg
Byg pr m2 ~r. ml k~rn~

for hosl ~ I~r husl pr h.

19H! ] jor\Og

l"lxhalldld 44 51i 44.4
AlItergoll 30 271 ! !7 8.3
Roundup 4 l ! 46 .2
1\ 147 lO kg .1 !7 q.J

1975-!1! 19 j<)r\()g

Chehlllldld 24 46 34.6
Anlcrgon .'\() 271 l l j 6.4
R\'undup ·1 I 2 14 6.1

I gennem"llIt afde 2 (or..og I.'f dt=r optalt 518 k\lk .. kud
pr m 2 erter h'''1 1982. Denne ... tore kvik mængde er
bbel reduccret va::senthgl og omtrent en\ for alle
midler. og ret \tore merudb) Iler b1e\ ho... tct efter
behandlingen
I gennenl"lllt df 29 fOf'>og (Her 8 !Ir har Antergon ]0 og
Roundup "1"1 hell ')amme efTekt mod kvikken, ligesom
de opnåede mcrudbytter p~ omtrCIlI 20 pet og<.,1\ er
hdt ens,
I lahel46 <'C" rc.. ultaternc ar 4 fnf">ug, hvor dcr 11981 cr
malt ertenirklllllg I b~!! .lf en beki.t:mpebe furdagel I
cftcrarcl )980, Iler "Ogl'" hel) ... t ,;HeJ. tl\or længe en
god hikbekæmpclse kan dæmpe bc"landen...om h\'II
kel merudb~ Ilt' dæmpnlllgen gl\·cr I forhold III del
uhc:handll'de It·d

I 19~2 \ ar dcr pu for~og"i.trcalcrnc hcnhold..\ ... \ 1Il1er
b~g. \arbH! ng \årraps. Ud.. lJgt'ne for bekæmpd<.,c er
dog nogenlundc em.artede I dc tre ...nuaIIOIlt'r Oplæl
hngernc, den ubehandlede pMccl1 byg og rap... \I..le en
"Iurre mængd..-: hIkskud efter h".,t. end der hlc\> optall
,19~I,1 Hlllcrbygoptallesfærrc.,kud 1 1982 end 11981.
Il\ilkel illut,lrercr del I fon·tjcn kendte, al \1l11crsæd
konkurrerer bedre end v:'i.r..æd O\t'r for kVik, Efter
..pmJlning har der kun 1 rap.. været en \ i ... udvlIdlllg af
hIkken Flc<.,t \kud blc\ optalt. hvor K\ikfix var
al1\endl De opnåede merudb~tter er bcl)dchge for
aJle behandlinger. men sproJtlllngen med Roundup ga\
det ... tor..le u(j..,lag' eflenlrknlllgt,aret I alle trt' .. lIuatlo·
Iler.
RC"iUltalcrnc \ ,..cr. at en efTckll\ k\ ikbekæmpel ...c g,\er
en elTekl - og..J. 1 form af merudb)lIer - bcl~dcligl ud
0\ er del fof'ttc Jr
For"(lgel1~ fort ...;cl(er.

I label 47 ..c.. re...ultatel'lle af 6 for::-.og eftcr en n)'
for",~g"rlal1. Inor for ... kclllgc d()'er af Roundup er
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Tabel 46. Eftervirkning af hiksprøjrning (90)

Vlnte-byg Vlrbn VlrnPl

Eftervirkning
K..,ksltud pr_ ml hk, K"Ikskud pr. m2 hk, KVIk kud pr. ml kg frø

efter hDSt kerne efter høst Iterne efler host pr ha
1981 '982 pr. ha 1981 1982 pr. ha 1981 1982

1982 I forsøg 2 forsog I forsøg
Ubehandlet 41 ZO 68.0 Z47 371 27.7 Z08 790 1681
Antergon 2027 1 Z l 6.9 78 Z4 14.6 67 Ila 423
Roundup 4 I 2 I 9.8 J2 15 19.8 42 70 823
Kvikfix 20 kg 2 4 7.1 116 104 15.7 117 250 439

anvendt. Alle forsag er sprøjtet i løbel af oktober i slub
forud for vArbyg. Halmen blev fjernet straks efter hO~I.

så kvikken uhindret kunne vokse frem. og vinterploJ-
ning er gennemført ca. I mllned efler sprøjlningen.

Tobe147. Kviksprøjrning i slub (91)

KVIltaIes K'-IUlud hk.
Byg før m! r, m' kerne

ør host e et høst pr. ba

1992 6 forsøg
Ubehandlet 56 302 37.7
Roundup 4.0 I I 27 7.3
Roundup 3.0 I I 24 8.1
Roundup Z.O I 2 43 8.0
Roundup + 2.01- 2 45 7.5

II E-olie 5.0 I
Basfapon + 15.0 k8' 2 99 6.4

Citowett 1.0 I
LSD J.5

1981-82 IO forsog
Ubehandlet 55 268 39,2
Roundup 4.0 I I 20 6.7
Basfapon - 15.0 kg· 3 83 5.5

Cilowett 1.0 I

Hverken effekl eller merudbytte har været helt på
hajde med det. som blev opnået med 4 I Roundup.
2 forseg er ikke medtaget i gennemsnitslallene. Det ene
forsøgsareal blev tils et ved direkte såning. og her blev
udbyttcniveauct megct lavt. og de gennemforte be
handlinger betod mere end en tredobling af udbyt
terne. I det andet forseg blev arealet afbrændt så
hurtigt, at optælling af k,ikskud efter høst 1982 ikke
kunne gennemforcs. OgsA i dette forsag \ar der tale om
megc:t bet}delige merudbyttcr for de gennemforte be
handlmger.

Fo....ogene fortsætter.

I forsog nr. 50 013 er pro\et fOf\okellige Roundup-doser
fra 3-6 J. Ltgeledes cr en ny formulering af Roundup
prøvet i et enkelt forsogsled. Der er fundct samme gode
bekæmpelse og rct More merudbytter for behandling
uansel dosering.

Tabel 48 viser resultaterne af 6 fOT::.og med kvikbekælll
pelse i byg. Forsøgene er anlagl med henblik på al måle
cfTeklen af bekæmpdse såvel for host som i stubben i
efterårct 1982.

Tabel 48. Kvik i kom. SprojUlmg for hust (93)

Byg TKV SPIre- hk, Itemt.,.m ~'"M CJt pr ha

1982 6 forsøg
Ubehandlet 48 89 42.S
Roundup for hOSI 4.0 I 48 88 1.8
Roundup for host Z.O I 48 90 0.8

LSD-

SproJtmngen er søgt gennemført ca. 2 uger for host,
men l 2 af forsøgene er der gået ca. I måned mellem
sprojtning og host. Der er prøvct to doser af Roundup.
Det høstede kom er undersøgt for såvel spIreevne som
I(x)()'kornvægt, og der er ikke fundet nogen forskel på
behandlet og ubehandlet. Ligeledes er den målte ten
dens ul nedgang I udbytte gellllcm behandlmg ikke en
sikker forskel. Splree' nen 'ar i gennem!lonit af de 6

I gennemsnit af de 6 forseg er der optalt 302 hikskud
pr. 01 2 eOer host 1982. Alle behandlinger har reduceret
denne kvikmængde. Bedst har 3 og 41 Roundup ,-irket.
mens 2 1 Roundup samt Basfapon har levnet 2-4 gange
så mange kvikskud.
Der var ingen sikker forskel p de opnåede merudbyt
ler for de gennemførte behandlinger.
Tilsætning af 11 E-olie har ikke haft betydning for
effekten af 2 I Roundup. Delle bekræfter tidligere
undersøgelser hos Institut for Ukrudtsbekæmpelse. og
arbejdet med denne tilsætlUng slutter med disse resul
tater.
De opnåede r~ultatermed fon.kellige do::.er af Ruun
dup cr interessante, idel de tyder på, al såfrcmt gode
sprøjlebelingelser kan opn~s. vil en tilfredsstillende
bekæmpelse kunne sikres med 3 I Roundup. Til gode
betingelser horer wl veludviklede k'ikplanter. godt
sprojtevejr. god sprojtetekmk som sproJtning i en pe
riode med \ækst i kvikplanterne.
Basfapon tilsat Citowelt er pro, et i IO forsag over 2 Ar.
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1981 2 forsøg
Ubehandlet
Roundup for hØM 4.0 I

32.3
0,3



Tabt'/49. KI'I}.. i kom. Spmjlflmg for og efter /tOSI (91).

o,. I"vre Vinltrh.-ede
K\·il· hka K\'lk- hka K\'lk· "'a

Korn IJch skud Ittrnt IJch. s~"" ~'"" "'h. m ,<"'"
da,o ær. ml P' dato lor. ml

~~
da,o for ml

t~t Itr host h. c: er host o, """

/982 J fonoK l\)'i:! IQ~l I~~:!

L:bchandld -l52 15.6 200 41.0 13 79,2
Roundup. 2 uger for hO~1 81 4.0 I 11/;., )8 12.2 I'/g IO 21.0 III/II I ),5
ROlllldup. I uge fur h~"t 81 4.0 I UI/~ 26 1),8 IVl( 12 17,6 I7/K 2 ),0
ROlllldup. efler host 8 J 4,0 I ~~/1Il IO 14,9 :!.4/" 26 15,2 IV" II ),0

/981 I Jor,"~ ItlSI

Ubehalldletl 133 49,9
Roundup. 2 ugcr før host !:iO 4.0 I 1'1/)1: I 12,0
Roundup. l uge for hO<;1 80 4,0 I l~/~ 2 10,4
Roundup. efter IH,.'.1 80 4.0 I li/lU 28 10,4

forsog ca. 90. Tallene er p!ivlrl...cl af cl enkel! af de
gcnnemfofle fOr\og. der blc\ ho:"lcl I seplember. h\or
n~boren hu\de medfon "plflng I al...'\el

I 1~lbcl -l9 \\...... re~ultaternt' .11' J fOf'ng. hHJr der ble\
sprcjtel Illcd Roundup mod l... \ il.. del ... 1 og 2 uger for
l...ornhuM og del ... på dCI normalt" lIdspUllI...l I slub efter
tHl"1 1981

I de J for""8 er der hOSlt'l henhold!>\l" b)g. hu\re og.
villlerl1\edc, Dcr er på allr.: J :-.pmjlclid ...punkler :lll
\'endl * I ROUlldup. Spmjlllingr.:ll efter host blcv i to
Cor'iog gennemført allerede i <,eptember, men.'> det tre
dlC forsag bic\' sprojtet ben l ()1...1O~r. Effekten aC
<;prOjtlllllg l <;eplember har 11..I...r.: værr.:1 ....1 god som
.'>projlningr.:1l fllr ~J(l.'>1. Me"ll)debgt kommcr forskellen
Crem i vinlerhvede. hvor o<.'handIJngcn har \~t'rel uden

end,t. og h\()r der heller Ikke t.:r ho.,tet nogel mr.:rud
hyllr.: 1 del forsøg. hvor :..projllUngen blcv gennemfon l

o!-Iobcr. er efiel...len af behandlmgen og det tHhtooe
mcrudb}tte Culdl p;'1 højde med ~handlingel1 fm ho\1.
~tdoden er nu gOdkendt af \1l1j"~t)rel...en ....å1cde-.:l1
ah korn til an"cndcl:-.c \Om foderkorn m!i behandles.
Dcr er fasl<;al en sprojtcfnsl p:1 12 dage.
\klO(kn \) lIe~ na,,"lig at \~Cfl: egild i de .,lIuall(lIIer.
Inor der "kaI ...a ... \ mler\;cd eller \ mlcrrap~ efter !-orn.

I 1982 ko.'>tL-dc de markedsføne kvikmidler pr kg eller
Illr.:r \.:lledcs: Roundup 180 kr.. Antergon JO 20 kr..
J)a~fapon 25 kr., og Cilowell 35 kr. Til de nævnte
pn"er skal I<t:gge.. m()rn~.

AII( / bJ~ fur hlhf. P<1 dl'lIe
IIdjpUnAr b/m:r de' Krønrtl
4114p/..,ter ~('rhg lyddigt' i
d,., Ilyldne (O"" llun,lft'
JiJrsøg hrJr 1'/1/, Ul 10....10 pct.
af brgudhr/lt"t ...rll,'S lil. rtdr
('rt (1141>nt<1nd Ili.'sJ 'J4al
h<J1t født''''
!lAU' aro'u/I'I IIh<Jf /Ilt'd r/rt

t'I..æd ('Ii.., hOJ/, AUII b..•
J,,{rmpt."'JI' "'t'tI Ruulldup
mo'd fordd 8t'lIIl1'm/uro'f /ør
huu /)(:11111 I1lf'wd. ('r nu
tilladt /l/ bruK I }vd,'rkorn
uf /JII.: AI/murt.."
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1981 IO forsøg

Ubch;lnd!c:t 7J 172 47,5
Faneron 500 \VP ),0 I I 8 3,2
EK 181 2,5 I 7 18 3.2
na~agran OP 4.0 I·

-I 20 4.~
AClJpron 2.0 I

Vegaran 2.0 l II J.J
Dllloseb. 4S'} 1.51 .' 3I 2A

1.50 1.7

1978-7915/o,m8

Ubehandlet 52 117 40.3
F:meron 50 WI' 3,0 kg 1 -I 2.4
Fan(,.'ron 500 FW 3.0 I 2 5 2.2

1981-82 15 forsøg

Ubehandlet 63 153 45,5
Faneron 500 FW· .1.0 I 2 IO 2.5
EK 1~1 2.5 I O 14 2.-1
Ba'i<lgran DP 4.0 I .1 17 :\,2

ACliprnn 2.0 I

198(J.....82 11 fOr\og

UOl'halldlet 64 152 41,4
Faneron 500 FW· 3.0 l 5 1; 2..1
Vegoran 2.0 I ) 12 2..1
DlIlo\eb. 4Sr ;. 1,5 I 6 .11 1.-1

LSD 21 36 1.2

hllll:nm 50U f\\. 1>lIl~ron 50 \\ l' LK Ihl og B.1-...gr.ul llP
~Pl\\JI~{ i "I.llhum .'--t V("guran llg I)lnfN:h "P"'1Il'1 l "1,1l11U1Il 1- ~

• I 1'1/l0--~1 Lml'wn 50 WI' J .. ~

Ukrudt i vårsæd
DCI ~lOre bygare-al bevirker. al der marl..ect\fores
mange præparater 111 bekæmpelse af ukrudt lUCIlIle

afgmde. Der er l 1982 gcnnentr~H·t et betydeligt antal
fors"g med bcb:mpelse af s1hcl \ an....kdlgl ..om mere
almindeligt forekummende og Icl bckæmpeJigl ukrudt
i byg. De nestc af de prm ede ITudIer er Ud'iPWJICI på
del almindelige sprojlctid3punkt 1 stadium 3-4 efler
Feekcs·L<lrgc skala ("'IM I fOrlln"låcndc af:-;Ili\ om syg
domme). En del midler er dog udsprøJlcl alh:rede I
kornel,;, vækstsladlurn 1-2. d.\ ..... mens ukrudtet endnu
slOd med kimblade. Under de enl..elte tabt.'ilcr med
resultater er anført. på 11\ IIJ...ct 11d"punkl lIudlerne er
udbragl.
ElTcklCll afde genllemførte behul1l..lIl1lger er vurderet 3
4 uger efter spmjlllmgen. Mængden af ukrudl"planlcr
pr. lll~ er optalt. og effd,ten merfor de mC')t domine
rende ukrudtsarIer p§ arealet cr noteret.
11982 varde føPitc 14 dage armaJ ret k"ligc, !l\OI'efter
vejret blev varmere, hvilket mange steder rc....ullerede i
en meget gejl væk SI.

Hovedparten af \projtnmgerne er gellnemf~lr1 efter
midten af maj. hvor de vejfllu\."'SMge bdlTlgc]<,cr .. ar
meget gunstige for midlerne.... eO'ekt. I de OC'itc fONlg
er der da ogs1\ opn~ct cn god \ irknlllg overfor dl' ne<;te
ukrudt~planter. I enkelte for'it\g er ()pmlel en svag
effekt. og årsagen 'ikal formentlig ""ges I, at ncrtallet af
dis!>e forsag er sprøjtet midt l maj. hvor vejret endnu
var lovlig IØrl og kctligl. ....il rnidlt:rne ikke har haft
optimale \irkningsbctl1lgelser.
I 1982 var der gUll"uge bctingd'>CT for kOrnel\ \æksl.
og der er målt h,'je udbyuer l ho\'edpartcn af fol'.o,
gene. De guoMigc væbloetingeber "ar og~å til fordd
for ukrudtet. hvorfor der genncmgacnde er hØ~tcl "tore
mcrudbyllcr fm ukrudtsbekæmpehen I afvigte år.

labci 50.

Byg
Antal ,"uJ Anlal

ok'i0C0Je ukrudl
pr. m2 iall pr. ml

hkg
k"",
pr. hl!

Gul okseøje
Gul ok'icøje er CII gencrcnde ukrudbplantc pj en del
jorder, og bekæmpcl ..e kræ ..w ....pc~ielle midler.
Tabel 50 viser rc<.ultateme af 10 for..og. t1\or der l

gennemsnit har værel 172 ukrudtsplanter pr m~. og
hentf var de 73 gul okseoje.

I årct .. forsøg er dcr opnåel en god bekæmpebe af gul
okseøje med de neMt: midler. Bedst har Faneron 500
FW og Vegaran 'virket. idet kun I okseøje er levnet pr
m1• Disse to midler har ..amtidig givel den bedste
effekt overfor den lotale mængde:.lf ukrudt. De opnå
ede merudbytter er omtrent ens for de pH" l.'<!e midler.
Faneron 500 FW er en flydende formulering af bro
mophenoxim. der gennem mange år har værel kendt
som Falleron 50 WP, og som anvt:ndes som Illålemid
del i disse forsøg. De to formulennger blc\ '><lmmenlig
net i 15 forsøg i 1978-79. Iwor der blev opnået helt
sammenfaldende rc..-sultater. Faneroll 500 FW mar
kedsføres ikke i 1983.
I to af de gennemfønt: forsog har været medtagct cl
DNOC-middel med 4 I pr. ha. Effekten har som ventel
ikke været på højde med Dino'icb. men der blev opnået
samme merudbyne for behandlingen med de tO midler.
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EK 181 ug Ila....agran OP I Aetlpron er ..arnmenlignel
I 15 forsøg (,.)H'r to år. Sind effekt som merudbytlc er
p.1i lillie ml'd bncron.
Vegoran og Dllloseb er PT0H'1 (H'er J ar. og forsøgene
med di'i....e midlcr afslutte~ hl'rmcd. I gcnnem ...nit ar 21
fON)g hllr Vegor~n giH:t den bedste efTekt mod gul
OkM.'OjC og et merudbytte p~ Illlit: med Faneron. Dino
l>Cbmldlct har \j .... l en tilfrl'd ....... tillenJe dTekt på gul
obeoje. mens der er levnet lidI nere andre ukrudt
~plallter. Merudb) ttet for denne "pWJllling har ikke
været heil p1l. højde med Vcgoran og Fam:rolt. men
for~kellen er - som LSD-\ærdiell n<,er . dog ikke
Sikker

Tabel 5\ vi<,er ho\'edre"'llltatcrne rra de gennemf,)rte
for..og med heb::mpeJs.e af gul ok ..eoje I de ~llestc år.
OversIgten omfatter de midler. som er pmve{ !'.iden
1974. og o::,om har deltage! I (o eller jlere an forsøg.
Do-.cring. dieklog opnået merudb~Ul' for de midler.
,;om marketbfor~ i 1983. fremgår af over~lgten. Den
anføne pri<; for behandling af I ha i IC)S2 omfatler Ikke
moms og udbnngning\ollJko\lllinger.
Af ()\er~iglen fremgår. at dcr er marked<;fort midlcr
med god clTekt mod gul o""""jc. I de <,el1l"'\l.' ars fUNlg



By~
~nn.

Anlal for- Anlal ukrudt Anlal ,ul Udb)ltt Ol
sogs1r Ol ..Il pr m; okseøJe pr m! IMrudb}lt~ Ktmiulit--

k&!1 pr Kncste Anlul hJ,;g ktrnt rn. 1982ha f01"\08 , forsøg Ub<h I Boh. Uboh Ilkh pr. ha r pr. ha
~

Okwuje kintlJl. .. I luv blad

I Dlllll'l;'h. ~S( 1.5 J. ~~ ~ I 15~ .lI l>l O .IA lA 50
~ \ g(\r.ln ~.O .1 :-:2 21 15~ " l>l .' .IlA 2..' 225

Ol.. ..cllje 1·4 Jm blade, I ;J1ll'roll 50 W Il .1.0 ~ ~I 9.1 Ion l. 59 • .OA 1.' .60
• B;.l ..,lgr;ln DI' A ...·11rnlll •.0 2,02. -S2 15 15J l' 6) 3 45.5 J..! 210
j Ib...agr.lll 1\1<:1'.\ ....0 +-iO li [ 21 2h 57 1.\ Jt\.J 1.6 170
O Bnlll1l11;..d -tOO 2.0 J ,o ,\,\ 159 'O 07 17 45.1 1.6 2~5

Innlr~'1 Dll J.n +- 7Q 35 I JlI l~ j~ n .'b.Q 0,9 120, \hcll Crnllll (h 2.11 -' 'h 59 14S 19 63 l(} ol 1.2 0.2 285

1.11 ... 1':11. ,1111,'11(1 dL "~'Il","'I( Jr.. IH"l'Jn...ull.:llrr. 1.;'11 "/Pp/,r. lrrh 1.1I'''''Il.'n...ullaln \'~ !tIIC cl hUrtl~l "'crhlll. .Il('r n,,~k

m.1l "nhhl! Il III .Iler<. r"fm.u:n
i(,".l;il.t' ... rn ~T nHI r 'r,1 ll.·n. j"P',' ''''' I I lull.'rI lind" t"I,"dtl~t" t"':llIl~' I... .I~ rl't:p:ual.: nt"' cO!:'''1 19 m..nl,lhllh' h..'1 ",mm.:nll~

... mc I al' II

", IT '" n II 1 "1l1htk. 111'1.," ..."1'11 11' rI 'l r ,"' 11II.!.r hr,...:hur\'r IIn,'f":<"I m \ t>,'r "lin ,U1\':lIJ\",I"r...'~ l1'o,.k t"ludk
:tI .1' '. (I lI"tl "'111.111,'11

l'r rf(\\~1 Iludkr. ..nm har ~1\\'Il'n dld" pa Iinll' Illt:d
I ,lIlo.:ftll1 511 \\ P. "(lill g~lHlcm :-.. ar.. hlP,øg hM ..I..lIl .... g
lid nJl'd l'l1 '1I..I..l"f dTl·I..1.

(j/lloJ..\'LVj., ""II b""Il·mp...\ eJ)do, (hl med flat' pra'(ltlrtJ
(a. God (I//'I,( "unopIIIJ.\. \(lrd ",em pIUf/h'n .Iar med
"lmhlod,'. \Om "ar plUn/t'lI !lar lild }-4 forh/ur/t'. FI.'r<'
l1Julhrjort'l/a v,od 111('1.( med ,'fOr ,"UlHom!lt,t/ rHTrjiJr

(Jf~rodl'''.

label 5], Ihllll'''ro i l'una'd (CJ5J

Blg
Antal Antal '"banc:kro ukrudt hme
rI m~ ",It rT"mJ p'. ha

N8! .f/orwg

lIhehalllllt:[ III 181 44.9
HASP fh:;Il11ha/tl.1CPA Ul l 18 5,7
l nhJl1 nSO J,O l ~ i' S'<~

DK,t1l1n ~." I ~ I.' h.~

\'e~t'I.1I\ .:!,U I • lo 0.2
Dm. co -P.l \1<,,1'..\ 2.0 I I I' b,.\

11J80---R] /" jondg

UX'handkl '. I7q 32.1
I krh,I~R.n\l·I·\1 ~"()'" I.J I..g 'l l8 6.0
I'nhClTl 6~1l \.0 l 7 2.1 oA
D1L':llon 2." I , 2.:! ~.!i

I'J"I)-I't] /.« li,rw.t:

l hchJndlct O" 16" 33.0
B..\~r DI(,lmtM \lCP-\ 1..\ I , 2' (),.:!
\ l'!wr:tll 2.0 I • I' h.S

LSD li l8 1.6

Alk 1I11Jkr I _l.ldllllll ~ ; • I 1\l~1l 11",11;1 Il,ll1h~I·1\l 7~(l1..\ ,,~

Hanekro
lI.Jlll'I..rll er e:1I udhredl u~ meget gradl~ u~ruJ['rlanh:"

i h~g. I"; fllf'tog'plancrl'f afpn1\CI f(1r'~t:lhgl' mIdler III

bt.'''''COlpt.:I-.e af delle ul..rudl. 1 alle plalll'r ...ullOlcnJrg
Ile:, IIllJll"lllt' Illed t'1 pr:l'paral lIIdl'hokt('nJe: dll'30lba
+ \lel'A, 'tHII ge:lIllt:m mange ar... rnr"\l!! har 'I ... t "'lg
,dcgllt,[ [ri hcl..a.:mrx-I..t' af nt:lOp tUJlel..ro

/lun,;""" f>ll,' ~u'1 fo..l.'l'''I1''1 .!!.itfn".·,J ,'" r,lit~, tf(,,,·d.
"'uJ/, r .\rr"'f1""bo.",.r, ... I," J",r" f ../:"" ..,/",,,,: J ,'tt.
"10./1 "'., "l.', uitrJ,,,//," "',JIll, ,r 'f7IJI '... '/,Jr mt.J }_4

""M,}".. ,m "dl, d../ "'t r.
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I tabel 52 ses r~ultatcrne af 4 forsog. h\or dcr pr. m~
ble\ optalt 181 ukrudtsplanter. h\orufde III \ur hane
kro

Alle de prøvede midler har gl\CI cn god bekæmpelse af
\el hanekro som andet ukrudt. De opnåede merud

bytter er hgeledes helt ens.
Trlban 650 og Dicalon er begge pro\-et i 3 år. Effekt og
merudbytte har været helt p lillie med Herba-l3anvei
M 750.
Vegoran er prøvet i 18 forsog over 4 år. og afpnn nUl
gen af dette middel af!-Iultes med årets for!tOg. Der er
opn et en lidt bedre efTekt mod ...,hel hanekro som
ukrudl i almindelighed med Vegoran i forhold III
Banvelmidlcl. Den bedre bekæmpelse har dog Ikke
resulteret i nogen fOf\kcl på dt::l merudbytte. der er
opn et "ed behandllng med de to midler.

I tabel 53 ses resultalerne af 5 for...og. hvor der pr. m~ I

gennemsnit er optalt 174 ukrudtsplanter, h\ooraf de 49
\ar hanekro. Alle midler har gl\et en god bekæmpelse
af hanekro. mens der er lidt fors~el på effekten owrfor
andre ukrudtsplanter. Og! de opnåede merudbytler
er hdt forskellige, storst har del været med Probatox
380.
Cendor. Probalox 380 og Ba'WIgran 4 O - Blade" er
alle pro\-et o\-er 2 år Effekten mod så\el hanekro ..,om
andre ukrudtsplanter ligger på hille med Dlco-Bamcl
M 75. De opnåede merudbyllcr var på lillie med
Banvelmidlet for Ceridor og Probalox 380. mcn<" 03\3

gran 480 + Bladex knapt har gl\el så slon et mcrud
bYlle. Ccridor er endnu ikke bragt på markedet.
Glcan 20 DF indeholder cl~' virk ..omt stof. al del ~kal

anvendes i meget sm~ mængder. I disse for'iøg er
an\'endl 20 ~ram pr. ha, og effeklen mod h:lll('kro og

Tabel 53. Hanekro i lIursæd (96)

Bn Anlal Antal hk.
hanc:kro ukrudt k_
pr ml ialt pr. ml pr. ha

198} 5 forsøg

behandlet 49 174 40,2
Dlco-Ban\"eI-M 75 1.3 kg O 8 4.2
Cendor 4.01 3 15 3.8
Probatox 380 5,0 I 2 8 5.5
Basagran 480 + 2,0 I

13 3.1D1udex 0,5 kg
Glean 20 DF,

20 8 23 4.8
0.05% Cllowett

LSD 2.3

1981-8} /I fors"l:

Ubehandlet 67 163 33,2
Dieo-l3anvel-M 75 1.3 k8 4 16 5,7
Cendor 4.01 3 12 5,8
Probatox 380 5,01 4 12 6,2
Basagran 480- 2.01-.

7 15 4.6
Bladex 0.5 kg

AII~ mldlu "prøJI~t I ..tadlum 2-'

104

andet ukrudt har \ærel omtrent på lillie med Dieo
Bamel-M 75. Ligeledes har merudbYlIet for bekæm·
pelsen ligget p lmie med de o\fige præparaler. Glean
20 DF er ikke markedsfort endnu.
Resultaterne af 2 forscg er ikke medtaget l genncm
!'>l1lbtallent::. I det ene forsøg forekom der ikke hanekro.
men en betydelig be<.tand af andet ukrudt er bekæmpet
meget effektl\t. og der er opn el merudbytter på ca. 2
hkg kerne for alle midlers vedkommende. I det andet
forsog forekom en 'ltor be~land af hanekro. som for de
n~te mIdlers vedkommende blev bekæmpet effekttvt,
men til troos herfor er der kun opnAel beskedne
merudbytter for behandlingen. Beslanden af ukrudt
varierede samlldig mere end normalt l forsøget.

I label 54 "'el<> resultaterne af 5 forsag, hvor der I

gennemsnit er optalt 70 ukrudl,planter pr. m2. Heraf
\oar de 35 hanekro.

fabel 54. Hanekro I \'orsæd (97)

Byg
Antal Anlal hk.

hanekro uhudl k,rne
pr. ml ..ah pr ml pr ha

198} 5 fors"l:

Ubehandlet 35 70 42,6
Herba-Bamel-M 750 1.3 kg I 3 6.5
Dantril 3,01 O 2 6.6
FR 90512 3.01 I 2 6.7
;\'A dicamba-mlx 4.31 O 2 5.8
Glean 20 DF~ 15 8 O 2 5,8

O"(llril 0.81
LSD 4.0

1981-8} 12 forsØR

L:hchandlet 46 116 38,9
Ilerba-Bamd-M 750 I.l kg 4 13 4, I
NA dlcamba-nux 4.3 l· 2 6 4.8
Glcan 20 DF 15 g O 2 4.1

OXltnl O.R I

Alle de pro\ede midler har \Irket meget efTeku\'(
O\erfor hanekro. ligesom del rt~..terende ukrudt også er
bekæmpet godt. Merudbytter på ca. 6 hkg kerne blev
opnåct for alle behandllngcr
}-R 905/2 er pro\et for forste gang. Midlet lIldeholder
ligesom Danlril fire for...kelligt= virksomme <.;tofTer.
f"oNkellen på de Io midler er, at Dantril indcholder
dlchlorprop. mens nummerpræparatet indeholder
meehlorprop. De to midler har Virket helt ens i årets
ror<;øg.
NA dicamba-mix og Glean 20 DF -r Oxitril er prøvel
o\'er 2 år. EtTekten har ror begge midlers vedkom
mende været fuldt pli højde med Herba-Banvel-M 750,
og det opnåede merudbytte har ligget pli lime med
Banvelmidlet. Glean 20 DF er ikke markedsfort
endnu. Der er i dis.-.e for...og kun tilført /5 gram pr. ha l
blanding med 0.8 I Oxitril.
I tabel 55 ses resultaterne af 5 forsøg, h\'or der I

ubehandlet I gennemsmt pr. m~ var 171 ukrudts
planter. h\'oraf de 93 var hanekro.



rabel 55. lIallf'Åro t wlrsæd (98)

AII~' IlLILlIe'1 'PfllJh;1 I 'l.ldluml .1 • 119M! Ikroo-Rul\cl-\l 75(1

U "g

198U og 81 8 jimog

Cbehandlcl 93 253 31.8
DLG Dlcamha-f\ICPA· 1.3 kg 16 43 5.7
EK 580 2.0 I 18 35 6.6

1980 og 8] Il forsøg
Ubehandlt:l 71 137 31.9
DLG DlCamba·\1CPA I.J kg I) 21 4.9
EK 480 1.0 I 7 16 td

Anlal Anlal hka
hanekro ukrudt xc-mc
pr m2 lah pr.m2 pr ha

Af de pro\cdc midler har AE 156/2A \lrl...l.'l me-.l
effel...u\I, Idel I...un l ul...rudhplanle er le\ lid l gennem
l'ollll af de 5 for..ng. Den gode hckæmpel...l.' har dog. Ikkc
medfort merudby((er på IIUJde Jlled dc!. ..om flere af de
øVrige mldter har præ"lerCI.
Kallllloll D er pnwel for f"r"'lc gang, og ukrudheflek
ten h.. r \ærel på IlIlic med DLG DlcOIlllba-MCI'A.
men ... mcrudb)lIel hOlr \i.cn:lltdllmy:n:. \1ldlel er II...I...C
marl...c:d.. forl endnu
EK ;t(O. \Om heller lHe er marl...e<hforl l:ndnu. t'r

prme( o\cr 1 år. Il\or efli:l...len lmr ligget på lillie med
dlcamba + MCPA-pr,cparalel.
EK 4RO hur i årel') for"(lg \'1:-.1 en cfTekl pli !lIlie med
DLG Dlcamba·MC.PA. men mcrlldbyllct fur OCh.md
lUl gen har værcl hOJere rilwarende re,,>ultaler ble\
opn el I 1980. h\or de "'amme IO nudler blc\ ..ammen
lIgnet
Re...ultalerne af 2 fo.....og er Jl...kc medtagel l gennem
slllhlallcllC. I det elle forsog har bekæmpelsen af
hanekro \ærel mungdfuld og nogel \anerende for
nerc ar dl' pro\cdc nl1dlcr Tf()(J., delle er der h""I('1
pælle merudb}ucr for behandlingen DCI andct for-:;og
rr gClllu:mron I ham'. Her er opnået ,-'Il god bekæm
pet ..c af hanekro. og merudbyller på 2-5 hl...g kerne er
h"..tcl.

171 38,8
25 .1.7
li 5,9
13 6.0
lO U

I .1.3
LSD 1.1

93
IJ
II
9

Il
O

I.J kg
1.0 I
2.0 I
.1.5 I
1.75kg

Byg

1982 5 forw[l,
Ubehandlet
DLG Dlcamha-\1CPA
EK 480
EK 580
K,lmilon D
AE IS612A

Tabel 56 \ Iser ho\-cdrcwltalernc opnåel fIlL"tl hcl...æm
pc=1 ...e af hanekro gennem de ..en<""tc ar

rabel56 Midler pro\'et mod II(I//('Åro i 1'(Jr~æd

Do!.erllla Antal ror- Antal ukrudt Antal hanekro UdbyIle og
Byg $OssJr oa lait pr. ml pr Ml merudb)'lle Kc-nukalle-kg/! pr senesle Antal hkg kC-ffiC pris 1982

h. rorsogsAr ro,,", Ub<h I Ikh Ub<h I Ikh pr ha kr. pr. ha

I. BASF Dlcumba/\1CPA I..J 3- l 15 115 19 65 5 35.6 5.6 85
2 DLG Dlcamba-MCPA I.J .\-81 18 1.17 18 67 IO .14.9 4.9 85
3 DleO-Ban\c1-M 75 ],J 9 81 III J70 19 67 Il 35.6 .1.6 85
4 Herba-Ball\el-M 750 I. _~ q 81 115 140 14 SI 8 .'6.1 4.1 85

5. DiL"aloll 2.5 3 82 16 17q 12 74 8 32,1 5.8
6. Fenox S 5.0 4-80 35 124 15 47 5 36,7 4.4 115
7. ProbulO}l 380 . . . . -. . . . . 5.0 1~81 II 16.1 12 67 4 33.2 6.1 115
8. Triban 650 .'.0 J-R2 16 179 13 74 7 31.1 6.4 115

q. EK 480 2.0 2-82 U 1.17 16 71 7 31.9 6.3 115

IO. Dunlril . . . . . . . . -. . . . 3.0 5-81 34 106 lU 36 4 3M 4.6 135
II. Shc!1 Ccnrol OX 1.0 2-75 9 19b 17 109 14 34.3 1,9 285

12. Basagran OP 4.0 4-80 .12 124 19 61 2.1 36.7 3.7 170
13. Basagrun MCPA 4.0 4-80 30 161 30 68 li 37.1 S..' 170
14. BJalal 4.0 4-7q 37 147 15 61 6 34.7 3,0 95
15. DM 68 .......... 5.0 4-80 15 143 IJ 61 4 34.1 .1,7 195
16 Vcgoran 2.0 4-82 18 169 17 69 5 33.0 6.5 225

hbdkn. der omrall.:r de "CnC"ole år.. hmcdrC"uItJler. lan luppl..,,- Mel' lor....'!!'rC"ouhalC'r np: ~I\< <I hUri 'gi Il\erhhl ~l\\:t nogle
mar"edlor"ne mld!c,., formåen
Re-.ullalc-rne 'I;,mmcr fra l1ere rIINI~,-.c:llcr udr~,rt umlcr f.,r,ldhllc bo..'llII~o:l'ol.:r. l'f rr.l:p..ir;tI':'Il~'"dTell tig merudb~llC- bor \Jmmenll{!.-
UL'" mal 'al'>tlmhcJ
S; freml njl\nglvlle rmdlcr on'''l'' ..ammen11gnel re'" IIlrll~ kr. hrochun·r..,nl1l'l1o:(·r III. \ ~lr ~UI1 ,l1j\CIIde> rOl""\llg. h\(lr do: a"luc!1e
lIllilIer l'r PUI\C! '1IIIII1Ie11.
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Hum'l..m b,wkr sig ul HUlilgj7ul'urt'iJlrr. fkl un~/ih Ul h, n I·,'d 1''1

fffd,rdd uf fandl'H l..ornart'l1ll.'r I.'f /ltfd'tn!.1 m..d dfU, lI/"rrull i
Iførr,' al,., mmdr.' "mJu,,~. t.;'w·fad,'\ fo,'A,rmpt'fse A,Jn dl'flt'

"Vad/fiJt' ul"lIdl n.d"'('IIt" udny'll" m"d /II !O ,....,.

O\(~f\igten omfatter de- nlldl~r, "-'lill er pnH!,.'1 "'Iden
1974-. og -.om har deltagel I ru dIer Jhw års jonog.
D()';Cnng, efTekl ug opnået rncrudb) Ile for Ue nuuler,
som marked'lf(lf(,.... ; 1<)83 fremg:lr af mef\igten Den
3nforte prIS for behandling af I h:1 , 1<)82 omfJlIcr lUe
mUlm og udbrtnglllng!.omkostlllllger

Tabel 57, Blandel u!"rudt I ~'an.æd (99)

Antal hk8
Byg ukrudt k_

pr. m~ P' ...

1981310=8
Ubehandlet 82 51,7
BASf DP/MCPA 750 2.7 I 1.1 ~.!

AE 15612A 1.75 kg 6 lI,q
Ceridor 4.0 I 4 J,)

Vegoran LSI J ~,~

Glc~1l1 20 DF I 4 g 4 L!
Oxilril 0.8 I

1981-81 13 [onog
Ubchandh:1 10.1 41.7
BASf DP/MCPA 2.7 I 20 \1
Cendor 4,lI I J :!.l<
GI~an 20 DF ~ 15 g

6 :!.4
Oxllril 0,8 I

1979-81 1610".g
Ubehandlet 115 39,9
BASf DI'/MCI'A 2,7 I 15 2.7
Vegoran 1.51 II 2,1

VegorJn tlit uleim :20 DI I (h,tril 'PWJld I '[,Idilllll I ,
IlA";!- DI>' \ICI'A. AI-" ISn·' lA ug Ccrid(ll' 'I'r,l)tct i 'lJdllllll .'-4
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Dl' Itl ""cm/arlt' jona.'!. "isa, at t'll Fa.'!..!..t' mtdla er
ftlt'1{l't t'Jlcktir.' (H'aji,r hunt'!... rv / '·OF}{Cd. Dl'I tJpl1lJtde
ftlt'rudhYIIl' ~'isa ogw, al t'll lfF!..m' bi..'l...æmpd~(' a/ t'lI

UkrlJdHbt"lUIld, IlI'fJrl honl,kro udgor ('1/ b(>lydelH~ del.
1...011 IIIl'd/ort> SlOr/? ml'rudbyller. I genllemmif ajfimog
VW'r }lal' ur, har merIIdbyttet Ii'!gt'f melJ!!", j 01-: 6 Mg
keTl/C pr. l/Cl. Drt gllw 1.'11 rI~t:('lig dæklIJlIg afkt'mlkolit'·
og IIdbriflgning,wun!..o.I/1Ilflger.
Muller, mm udmærl...t'r \'i8 ~'('(I god elle!..' mod IUlllt'!..rO,
bor prlmærl lages i am'('ndelw. 1Ior denl/t' p/alllf' er
frt'm"t'r~kt'fld('i u!..rUc/Hb(!fJlUlldl'lI.

Blandet ukrudt
l 4 for\Og~plancr er der prmel en række midler ul
beb:mpd..c: af en blandet ukrudl~bc<;t:mdi b) g. I dls~
forsog er del ml\nllg efTekten (Herfor fuglcgra..", PI
leurt. I\etand. ærenpn.... kamille. ager'lledmodt:r og
forglemmigej. \l)!ll ..øge.. bel)\t I alle for'lng..planer
\i.<lmmenllgncs nye nudler med d alnundeltgl hormon
blandlllg!.llllddel. ~()1ll oftc lage.. 1;Jllvcndel ..e ItI"prøjt
ning mou dennc ukrudhbe<,t:lnd I byg

I label 5-:' ..es rc...ulta"..rn .... af J fOf'>ug, tnor der I
uhch"llldlet ble, 0plalt ~2 ukrudl ..planler pr. m·

Alle pnnede nudler har gl\ct cn god efTekl o\cr for
ukruUlel.l11en AE 156/2A har lUe gl\,ct nogcl mcrud
b}ttc for Ixkæmpel-.en I mod.....t:tnlllg III de (l\nge
midler. hHlr bck:cmpcl-.en har medfort lIlerudb}tter
på 2-3 hkg kerne,
Cc:ndnr og Glean 20 Dl- + Oxllril er prO\Cl (l\-er 2 .ir.
h\{)r clTektcn hur \ I..t "Ig hctJre end den, ..om bic,
orn~cl med BASt- Dp/MCPA frods d~n bedre beo
kæmpel<;e af ukrudtel har de to midler ikke g,1\-et et
!o.(urre merudb}lle cnd del. ..om ~unne opnii ... med
hormonblanding'il11ldlet
\'egoran og BASt- DI'· \1CP \ er nu pro\-~l mer 4 ar,
og ror..~\gene med dh'< pr..t'pJraler af..lulIC'> hermed
Begge midler har reducerel en ukrudhbe-.tand pJ 115
plamer pr m-- tilll·15,og gi'!"'t merudbytter pJ gndl 2
hkg kerne

I label 58 "C"> re.. ullatcrne ,Ir 4. for'lug. h\{}f der i
g~1l11elll"'lItl har \"a:rct 94 ukrudhplanter pr. m1 i
uheh:lI1dlcl Dc pr(l\l'dc mi(\Icr har levnel forhnld,vi ..
megel ll~rtldl. men III Irod ... herfor allige\('1 1111,.."(lf,m
merudh}ltcr pJ ca 2 hkg kCfIlC,',

t-R Q()), 2 a pm\"ct for ftlf..1C gang. \lI<1lel IIIddlOlder
4 k.()mpon~nter af \Irbnrnme "tofTer hgC\(m1 Dantril.
FOf'>l..dlclI på de IO præparater er IIldholdcl af me
<:hlorprop I lIummerpr.t:paraler 111 fOf'hl fr.1 dldlor·
prop IOantril. I arel ... fON\g har de IO pr.t:paraler
'Irket helt cn .. pa ...hd ukrudt ..hc"land ..om udb)t1e.
De m nge præpar'ller har aJle værel ..ammenlignel ; IO
ar. og t'lTe~lel\ mod u~rudtel har \-æret omtrCnl ens.
Vkrudh}llct efter Ba...agran 4~O Blad~x hM knapt
\-ærel pil h(ljdt..' m!"~d de ,,,rige hehandltnger.
Danlnl er prO\ct o\cr 5 ar I 4-7 for.."g. og for ..ogent:
med Jelle præparat IIld\lI11c,> htrllled. En ukrudl"'be-



LOI

rlfll) p.11\./".\ I JP!1J~" P/l/UlIH '1H
0 1."1"1

.... 11 \4prU,lw I.Wlld,l J.l .1UJ.l'1 :l'11J
lIJ'It.l'3 ilt)'OI pI \;'IJ,l.-.npJJ .1.1 ·lU JO J.lHlI·,J ss I~d plll'l'

J1U;lIPIUl,;lLlIPlIl:ILjlllllUJ{11l p.1Ul .)lllll rd \....3;111

JI'q 1l,11'1~U.l ;jo ·;1Ill.;1.11...1I)J JtlJ J,lHUJ J.l U UOjlltll·"

.... UJ:l'l ;1'111
l 1~.ll·d ,1:l11\4PllJ,'lU .)J'1I .. 1\ 'l~lU"1J{)JP,lUJ ;1lllj'IIll.1'o;)"

1l....pifll:l!lU'lpn.qll pJ:l·'"P:l.l JI~4 J.llpllU .1p.l\1)JU ,1(1

,Lil Jd J.lllJl·ld"lpn.l'11l fe, PJ.)', JI'11 IlU"lU.'UU.);1

l Pil JII'4 ·;1{)"J{I.l L .P~ ....uPI1llln .......J '."1' b~ l:-.ql~l I

r i 1l11IJlI'I_ I .,'II'llll ,',"1" \l' IIIIl,P"J' I pll.'J.I- ;11'.'1')

t°i: O[ 1 ~.~ ()~4 Ul~t.j LJ l

t'i: ,[ 11ft' f IqUl\lo) \t1jrl·p·... 11
L'lt % 1·'IPU1·11·"'>(1.1

;"'-01.10/ ~'I <-Il'-m'M

~ol ,. I IO't" Ul \UlI.JIl.lJ-U Inu

f'lt ~h PII)Ill·II·l '1.1

.'1"./"1 fl '-'\' TI,\ ,I
,11 (fq

(1'0 t, il O~
II·H \OIl.J '_)~{ ,'0

ICI Ol ll1:Jlf)

t' [ O[ lin ol\) llllJlnll~)l

~'O
,[ l ~'i: (J~9 1ll'lllJ I

t'[ ([ 100f l' 1I.-1tuI1.J \ll]l'ql;')11

, [ f l [ (ri LQ '\.1I1l·J{lJd·(] f)1<I

8'5t fh 1·... IP"l·q·-.q.1

~,.,J\.JI~(..: ,YM

!fil 'Jd ,WJd
;)W;)lt IpnJ.,n S{u
'~4 IlllUV

",1\'/01 _ t ~-\- ...'_"I

]UIIll'(J

)·'IP(ll'Ij·...q.1

'\.·...Pl~UI
o~t ut:J:'lI:'l'f1

'\:1\ll'I'ljUJr.;lp V:-'"
Il.lllll'(J

1l~4U dU l~VH

PIPlll'l)·"'>(I.l

;'!(J\,,/' 'ul ~-v -/~'M

10'i:

t· \ IlIlHl"'I' I plI"IJ, .l,' 1·'II'IIlI ,'Il\

;1'1 ::.'0

1 (ri:

1 ~'t

lIn
10'f

[ [

O[
... 10;

1[
q[

Oi:
I ••

iJ'l

lTt

t'i:

L'et

l)'i:

t';::
, ,

t l IUIlI[WI' I PI ll' lU_ l.llI'llIJ ,'11\
-

(:'Z L I (n' O~t )f J
6'[ [ [ I (fi L4 IqWU;'I·JOJtJ·(] 010
6'6f Oh 1·... lpu"II·...q.1

:wvo{ Vt- tb' tJ""1)/

I'L L [ Irt II lKl O'Jt WU
6"<t \0\01 PIPuP11·'k.)1l

;'l/vo/6f 'j./ JO (J.\"(I~M

-o,n
ro [ [

~'1 f'l ~J~L 'V(Dl\
[ t'O un'illJIT'l\

0'0 [[ [ IH H (KJ fQt ~VEl

9'[ 6 10'L '''d,)l\ 'i~t 0.'\H1O

9'[ ~ 10'i: O~t )Il
f'i: L[ I (H L<) IqUlo.Hhud-a OlU
9'lt ~~ IJIPIlPIP<lll

:JtJW!( l) t~,'M

1Il( 'Jd :w"Jd...., IpnJ'ln 8,U
S"q IIflUV

~1l.P'1 n'tll ;: "JD pd .11I'iqpnJ.1lU

).1 1~\Ii1' 'illpIIUIT· ... ':lo Ol 'JUIJ'1LUO III :uIJd J.1llll'ld
O() ~d .1p'iiU,'\:ul'lpnJ'1" li;'! PJ.l;lnp':lJ Jt' f P \l) ~\'''JllI qi:
Jl' IlU<,IU.11111.13 l jetl [C) HpUn.1.J(uJ-a [no ;lo ONf )f':}

;nu;!'! '3'111 ~ \:J
J.1l1.\qpnJ;'lllJ IJ(lJp:lIU 'So PIP11J'111 .IC ;'l.,pUtll;Wpq '~1'3

ll;))"!" l,'llpnu Jm! JI?ihl ...JOJ r l i""'JOJ bf JI~ J111'1l1.111U;'J'il

l ~() ''3U\J()J l l,)tJl'II;lP ;'lJ.1~lIPll JC4 H OOf9t SVf!
;'lUJ,)'1 3'14 (rt rJ ;l1l\lUlIU:HU )J,''1'1-'

"'1'11 1;1 ;io PlpnJ'1l1 cJ I'P1P .JPU:lIIIl"p.lJJIII u:'! P,1W

auc'ii .W..J\lJ Jl)J };I\UJlI \-.lP.lpiJ11 J,) Vcl.)~\ 'k'rt l).h\Oa

UlO.., I ;'I'.[.'PU;.'l\IIr. [li lpr.lIl1 ;'1''1'1. nupu.1 J;'I Ih)'SUlq,
'l,)"U~:JS~ J.:'I JJIIICld:-ilpnJ'11l ;UpUIl "'1'1:':J LI,) JXHU

U;lI'1:l.u.' ... U,)UJ ·U.1l1ltUllJI"\U0IQ,1tdll'1 Jl! JJlllI!jlhlPIl.l'l1l

pOlU P'I'S., Ipl."l.x!<; J.l uonUlllJO\: U,1-SU1Iplll"pq
JOJ ;l1l{qpnJ;1IU 1,1,12 .... '1'11 JI'11 u;liiUlrul~lq 'Sll ';ill1~;j

.")I"-JUJ JUJ PH'JJ J.") SUlpUI~lq'1UI"I 1V c.I,)l\ - tJ(I~1J lI'l\

',lU Jd .1;1JUI~ld O] 'T!;'I III PJ."I;'IIIP;-'J J.) Lun... 'UJpUCI'"

·;,q"lpnJ'111 cJ .. Il,) }U.JJltUO P'1J1\ Jr.l! J;llpIUI ;lp.)'lUJ

;'la :IU JJ J;lIUl'lu"'lpnJ'1n lN 11'Cldo J;l p]pumpqn

1 J.JP JO'4 'JINnJ q JT' .1UJ.... wlln<,:.)J ,.1, (N 1.)(.)1'1 I

fiOl) p:n\JIJ,1/ 'INI./'f11 JJP"DIEI "(J91,'lj"l

((NUl P,»\.J!l.1/ 'P'IJ'f" PIJlII'IH ·N~· P'I"I

·....UJJ'1 3'14 ~'L 1~."I rJ .11l\qpnJ;lUl p IJUJJl;1IU

Jr.ll u;1'ilulfpm'4JlI 'O[l~;l [II PJ.1,:mp;}J ,IJ ·lIl PllIT'ld

-\JpnJ'11l 001 IJml'1 l;1pl ·"iU.l IPlI IJ'1JI\ JI!11 .1I1J.l]P'l'J

JV (JJ'O'i1ll"'JllJ ~I ~\llJ "1''''PllJQU.141 P"'1~II·lpJI:4 O~Q

UllqLJJ illl f Iqtllll.) '\uwLjJ·... 1I 'L9 'l.llIl-tJOJJ-U !JIU
':lUJ.llpILU ...ojlllPllt~NtH)IUJ(HI p:lIU 51111rlll~q:'llj J."IIJ;l

P~UJII J.l UlI" 'Pp p.)W ,'pr,ul ,'J IJJa~, ldl'u'1 JI'II PI

-1\qpn.l.ll'1 l'jlpJ:r ,;lil ';)~U 1I.1P\u;iJl! J.1UlUl:l~4 L''1 'Il Ul<)~

'J"IJJJl)l' tl.l p;l'l';It.l P'j,llll 1I.1.p' ,llJn J,l IpllJ'l'l .11l1'1du

pp U.llU ·J.l'i111l(PU~4Jq ....;lU\ll ....1" PIP pU J .... IIIl'[J

-"ilpnJ'11l ;'lJ;lU IPII I[llldo PPPlIU .111Jp J,11p J J;l(] 'ml
'.id IllnJ;" (), I·J ."Ip<1l1:mu U;l I IJI'JllI J:'l lIll,! ;1o,JoJ .1..... 1p

I WO'" 'jlll\ Itlh"'1.11' P<l,llll ).l J·'PI04."1P"I .I() Oi: 111':110

9''l

9'\

6'l

Cl
l)'i:
6'St

Il,! 'JtJ
:'UJ~'

8'4

h[

9[

[,
"'ff
hh

;W 'Jd
Iprult n
I_lUV

l (rl
;1 ,'o

1O'~
1 ~'t'

llfi:
I (I"f

i: I~Ol1 }lI
'\.:'lprIU

o:-:t 1I1·.lrll''1·U

'\.llLlt'qUlI!.-'IP "

IIJ)ltl'<J

(JL"J() {lU I~VU

1.1]PllT"1J0lt.1:1

;'()\./o/ t ,-vM

8'0



Tabel 61 MIdler prøvel mod blandel ukrudl i \'IJrsæd

Antal for· Antal ukrudt Ldb}lt~ 08

Byg ~nng ...,A, Ol pr. m~ merudb)·ll~ K~llal~-

ko/l P' """'I< Antal hkg Lmle rris 1'182
h. forsogsJr forwg """h I ""h pr. ha kr pr. ha

L Dicotox-M 75 .......... 2.0 4-77 52 107 29 43.7 LO 70
2. Propinox·D 7S 2.75 4-77 52 107 22 43.7 LI 75

3. BASf DP/MCPA 750 2.7 4-82 26 115 15 .19.9 2.7 70
4. DLG D-prop-mix 67 ... 3.0 382 13 97 1.1 42.3 2.6 70
5. PLK-DPM 750 2.7 4-81 39 101 7 42.3 1.6 70
6. Propiml:< n. ........ 2.7 4-77 125 96 19 45.0 LI 70

7. BASf DP/D 670 .. 3.0 .1-82 14 81 19 4.1.0 2.8 70
8. DLG D-prop-combi 67 3.0 3-82 26 90 II 39.9 1.9 70
9. NA-MIX DPD ........ 4.0 4-79 34 93 4 42.1 0.9 70

IO. PLK-DPD 667 .. ......... .1.0 4-80 .1.1 9) II ~2.9 1.6 70
Il. Prokamix DPD 667 . 3.0 4-77 74 106 18 41.4 1.2 70

12. Herbatox Combi 3 . 3.0 3-82 15 98 12 41.7 2.4 70
13. Shcllprox Super F ........ .1.25 2-76 .11 95 II .12.4 2.Q 70

14. DanIfIl 2.0 5-82 ~7 88 IO H7 2.4 90

15. Basagran OP ........ 4.0 6--79 88 92 9 43.4 1.4 170
16. Basag.." MCPA 4.0· 4-80 )5 87 16 ~.I 1.9 170
17. DM 68 5.0 5·80 62 127 14 42.1 2.4 195
18. Lonlrei OP ......... . ....... 3.0 4-81 66 122 17 ~1.2 2.0 120
19. Vegoran ........... 1.5 4-82 26 115 II .19.9 2.1 170

20. EK 480. 2.0 3 82 26 90 7 39.9 2.2 115
21. FenoxS 4.0 4-81 55 131 18 39.7 2.4 100
22. Triban 650 ......... , .. 2.5 3-82 15 98 IO 41.7 2.4 100

23. B1atat ~.O 3-78 ~3 84 6 45.2 0.2 95

• l 1(178 J.O l
r:lbellen. der olllfalter de ~ne\le M, hOlwr(",ultaler. lan <uppIer.· !in'h for<;cgsre.ultalcr og gl\C Cl hurtlgl Ol' ... rblll.. OH~r nogle
marle(hfnrh: 11l1l1k" formåen
Resuh:,uernc Slammcr fra flere fnN'~ ...~ner udfl'Tl ullller f""l..dhgc ~lmitd,<r. (lg r"eparalern~ dTel! og merudb)lIe bor sammenhg-
nes med I arwmhcd
S;ifreml na\ngl\ne midler on~l..t"> ...a.mmenhgnel - f el, lamlIer. bro.:hurcr. annoncer m \ - bor I..un anlendes fonøg. hlor de allucUc
miJkr er prlllel "mOlen

Tabel 61 viser en oversigt ov~r midler prøvet til bekæm
pdse af blundet ukrudt i vå~æd.

I oversigten er medtaget de mIdler, som er prøvet siden
1974, og som har deltaget l to el/er flere års/onog. Der
gives oplysmng om dosering. effekt og opnået mcrud
bytle for behandlingen med mIdler. som markedsføres
i 1983. Den anforte pris for behandhng af I ha I 1982
omfatler Ikke moms og udbnngnmgsomkostnmger.

En række midler er egnet 111 bekæmpe/se afen blandet
ukrudlSbeslaud ; byg. l forsøgene er der ikke" gennem·
snil opn6el de heil store merudbytter for bekæmpe/se af
en sddan ukmdlSbesland.
Delte betyder. al man bør vælgL' el billigl middel- /eks.
el hormonblandingsmiddel- IU'or der kun er en beske
den mængde ukrudl.

108

Græsukrudt
Forskellige græsser bliv~r i stigende grad et problem i
\'l\rsæd. Det drejer ..ig ofte om enårig rapgræs, men
kan også være kuhurgræsser slammende fra splIdfro af
frognes. I 1982 er der ikke gennemfart forsøg med
bekæmpelse af græsser l vårs..'ed. I forsøg nr. 21099 er
dog prmet et af de midler. som det kan være aktueh at
lage lamendelse. såfreml problemet opstår. Areion n.
er amendr i nere doser, uden al udbyttet er berørt
deraf Der forekom lIIgen græs.'>er i fONoget.

J tabel 62 er anfert de resultaler. som er opnået med
denne bekæmpelse i 1980-81. De gennemførte forsøg
antyder. at vårsuxl er mere f"l'mm for behandling med
denne type af midler end vintersæd.
Flere forsøg bor gennemfores til belyslllllg af emnet.



Tubel61. Græ~uk.rudt I mrsæd robel64. HYPplgSlt> U!..rudlsam.'r I ~'isse ar (/08).

Byg
Antal hk. Forclomsl i pct. af forsag

ukrudt pr. ml ''"'" VArsæd.= and~l pr. ha 1982 19SO 1975

/981 l f~ l r, l f~
Sl f~ I;X f~. 171 f~

Ubehandlet 43 32 33,7 Hanekro 60 -14 J6

Tnbuml 3.0 l8 18 13 1.0 Plleun 58 7J 87

Arelon n. 2.0 l 10 10 0.7 Fuglegræs 49 38 54

Arclon fl. 1.5 l Gul okscojc ,. 14 17.,
PLK·Tnfocld 50 n. J.O l

18 0.6 Kamille D Il JO

Tnlkan S 5.0 l 21 4 J.l Stedmoder 2J JJ 20
,}~lælde" 21 50 63

1980 1 forsag Ærenpns 17 22 18

L"behandlel 15 45,7
HAgcrktil l ( 1.1 19 22

Tribunil J.O kg 16 1.6
S\lllcnndk 9 l 2

Arclon n. J.O l 8 1.4
Forglcmmigej 6 14 18
TVCland 4 Il Il

Tnt'ouml Clg Arclllll n ~rr"JICI \,-d ~Illllg

Ar(!on n ~ PUi.·TnfoCld n 0I: ll,llan S ~rr\'IlC't I ~tadlum 1·2

VArhvede
I 1992 er der Ikke gcnncmrort ror'iug med ukrudl"bc
k;empebe i v~rhvede. Iwbd 63 vtse!' ell ovel"'iigt hVilke
midler. der er provet lil bd...'l'mpel~e af ukrudt I v~r

h\ ede l de ..ellt...... le r.
I o\erslgten er opfort de nudler. som er pm\et "Iden
1974. og ,\om har dehaget I tQ ('/ler j7en' ars/orsog. Der
gl\e~ opl} ..ning om do.,enng. effekt og opn5d merud
bYlIe for behandlingen med de midler...om \ente..
markedsrorl l 1983. Den anforte pns ror behandling ar
I ha i 1982 omralh:r ikke 1110111 ... og udbnngnlllgsom
kostninger

I de genl/em/arrc forsog er da opl/ael betydrlig(' merud
hyller for /x'Åæmpelse u/lI!"rtull i ~·ar)H·rde.

I~ær synef hUlle!..ro og pdellrl ul !..lIl1ne r:el1en' \"(irh\·e·
den Q/~·orliI:l.

Resu!lalernr \'Iser ogso. at flat' midler er r"'t!~1U:dt! til
brug i ~·urJIl'('(h·.

Valg af middel
I ..amt lige \I Ncdsrorsog er der foretagel optællLnger
af ukrudt<;planler. r.<:lm er np<.ldt dier art. Tabel 64

\ Iser h\ Ilke arier. der rorekom h) pplg... I Ide for\og. der
er gennemført l 1<)82, 1980 og 1975. PIanienle er
op"tllld erter hyppighed. og 500m ltlbellen "I ...er. har
hanekro. pileurl og fuglegræs været de meSI udbredte
planler 1 delle :ir.. ror<>øg.
De arl\endte na\llC er Ikke helt botanisk I...orrel...te.
'l Agerl...al ,) omfaller kor\hhun ... tredt: ukrudl-.arter
"'flm .lgersennep. raps, kiddll...e og agerkål. Pileurt.
t\etand, ærenpn.,. lamiIIe og )Imælde ,) omfatler og
flere arter.
L'an..et al forsog orte placere<; på arealer. h\or ulrudt
\ enlc... og bestanden måske kendes. afspejler optællin
gen 1 dette Slore antal rorsøg alllge\el ret lydeligl
IWIll...e ukrudIS.1fter. der er domlllerende I vårsæd l

di .....c ;ir. Over en "rrække vi.,cr labellen s<lllllldig.
hvordan ukrudl ..arterne forskydc\ I forhold til 11I11;1n

den.

Tabel 65 \Iser effekten ar en rækle meget amendlc
pra:paraler mod ukrudt I \,årst...x1 T..allcne angl\er nl1d
1t:rne... procentiske effekt. El ImJI tal er ensbelydende
med en god effekt.
Dc lodrelte kolonner viser. hV{lrddll de enkelte 1111dlcr
eller grupper ar midler Virker p~ de ror..kel1ige ukrudls·
aner

I II'bl63 1111a c . J' tf. er prO~'f.'l f1(Qt b UIU el li rudr i ,·orsæd.

Antal ror· Anlal ukrudt Udbytte 0&

Virbvede
Dosmn. .."A, og

pr. ml mmKlbytl~ Kmul.she-

'g11 "'. An.... hk. k~rne r." 19.2
h. seneste (""". ubeh I beh. pr ha r. pr ha

ronogslr

I. PLK-DI'M 750 ........ 2.7 l 4-81 6 116 10 Jl.7 9.2 70
2. Proplno.\·M D Kombin .1.5 l 2-76 7 166 J8 .19.0 .1,6 90

3 Herbalon b20 . 2.5 I .1-81 5 131 10 .15.7 liA 120
4. Ba.\.agran leilA J.O l 4-~1 6 116 Il J7.7 8.1 130
5. Faneron 50 WP J.O l8 5 81 12 152 Il .17.7 7.2 460

rJOc:lkn. d~r nml',lll,'r dc -.enl"'-IC' M~ hOhXlr("\uh.ller. 1..111 IUf'P/('n ,Ild' tilt,ug,rL...uhJtcr og gl\{" Cl hUrI1gl O\,'rbhl <I\er n{l~k

m,lrlo.«hf"rh· rOld I......... form,..:"
RL"ullaterlle "'1 ... nHll,"r fra fl.:re f.., ......I,g.'...cna udf{'rl under tt'I"I.<'lhE:C' 1'-<'lIl1t!C'I'Cr, Ilt! rr.l·p... r.llern..... dfel.llljo! mcrudt»ll<." lx>r ·,..lIllmcllhg
11(", med \aN.lnlh{·d
::>MrC'ml ",1\ nItI' Ile IIlldl<'r ('I1'lo.c' ....umn<·llhgnl.'l ("Io., l .Irlll.lcr. hllxhurcr. ,1l11\(~n.::,'r m I h'N I...un al1lL'"de'" f"r",'g. h\or dL' .\lo.lUdk
rl1ldler er rn'lcl "',llllmcn
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Tabel 65 Virkning i pcl pd de ~'igligste ukrudlsarlf!r (J09·/I0)
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~~ "2 .. " -5;1~ ..
]+ :5-0 ~~

Si "
~

1;" -2
~<

, .. e+ -+ c + . c
Ea < c e e ~~ ~ >i ~=.. ,," "

<~ 2 ~ < ;; • ~

gu ~ !?-.;. ~~ ~
o , .. , CQ.~ ~ "

,,~

"56 (Sd i: • • .'l "Q.S ,,~ "2 .. '" " :>+ o; '" "
Anvendelse i
kornets stadium .l-4 3-4 .l-4 .l-4 .l-4 3-4 1-2 .l-4 2-3 2-3 2-3 .l-4 2-3 2-3

Gruppe I II

,}Agerkdl<, 100 100 99 100 9S 100 100 100 99 100 100 100 100 100
Ager-stedmoder 71 SI S7 SS S5 7S 7S S5 77 S6 97 90 92 S5
Forglemmigej 55 .11 54 6S SS 9J 94 9J 71 70 SI 5.1 S5 99
Fuglegræs 7S 9b 9b 94 91 9.1 97 9S 79 95 9b 97 91 97
Gul ok...e"Je 57 2b 5S 98 9b 77 4.1 .19 SO 94
Hanekro 69 75 67 Sb S4 9b b2 9 S9 9b 67 9b 95
Haremad 74 95 b3 93 100 100 100 SJ 99 100
Kamille bS S3 3 8b 91 96 9S 100 72 75 9S 99 S4 92
Krumhab SJ 41 9' 95 95 90 R 100 54 I 97
nMælde .. 9 97 100 99 100 100 9- 100 9S 99 100 100 100 100
Pileurt b9 S9 94 95 98 99 99 98 94 97 100 9S 9S 91
Spergel S7 85 91 74 9S 90 9R RO 9 Qb
Tvetand b9 b5 b7 81 S7 97 90 RI R3 91 92 87 78
Ærenpm SI R4 S2 S5 9) 92 S9 92 76 S6 100 6R 7b Qb

GrurlXr af midler omfatter eiTeI..len fra fClr-.u~<:'nc- mctl
l BAsr DP,MCPA 1~O. 111 ti D-prop·lIIl' ~O&()i. PLK·OP\I i50. PrOPlml.' n
2 BASt- Dr/I) 670. DIG D-prop;;orllbl 67, Hcrbami.\ OPD ,rK). ~A·\II\ OPD. PLK·DPD Imi I'rnlamu DI'D Mi
.1 AClnl 4. CwmllB 500. Dantril
4 BASF DicnmbalMCPA. DICl)-lJan\l'l·M 7~. OLG DIC.lm!"),! MU'·\. t1e'rha Hall~c1- M 150
5 Oleaion. Feno:t S. NA dU:llm",.·mIX. l'nlh,llO\ ,HIO.

De vandrelte linier \'I\Cr.l"nordan den enkelte ukrudt ...
art bllver påvIrket af fo,",kclhge bchandhnger
Det skal bemærkes. at præparaterne Ikke er prevet I de
~mme for"og eller under de samme bellngelser Mid
lerne I gruppe I har kun \æret pro\et o'erfor en
blandet bestand af ukrudt. h\or ingen \-an'lkelige arter
var dominerende. MIdlerne I gruppe II er prO\cl. ..a\cl
hvor hanekro \ar donunerende !lOm I en blandet
ukrudtsbe\tand uden dOllllllerende arter
8S pet. effekt eller mere bc=1~ der normalt. at der opn.h
en god bekæmpelse

I'a/g af IIkntdtsnuddd hor IIOje a!\lc:mme.\ ejler dell
ukrudtsflora. der forekommer po del areal. der "kal
Sprøjfes.
Et i"dg(unde kendskab til t/c'ff ukrudHflora. som jOrt,·
kommer po den enkelil' I!jl'"dom. lefta i haj grad "ulger
af middel forud for \prajlt!_\U.'wmell.

Ukrudt i vårsæd med udlæg

Udlægsåret
l 1982 er der gennemført et enkelt for~og med bekæm·
pel~ af ukrudt I korn med udlæg af klO\ergra:~

RC\uhatel her,lf \e'. Ilahel M.

110

rabel66. CJuudt i kom nU'd udlæg af klo}it!r (95)

Ant.ll hlg
Byg Kar. for ubudl kemc:

kI0\c:r- pr ml pr h.

Forrog nr. 62106

Lbehandlcl 7 94 38.8
Basagrall 480 .1.0 I 7 40 4,b
Ba.~gran 480 3,0 I 7 B 5.9
AClipron 2.0 l

Dmo,<b. "8C"} 1.0 I 7 14 5.b

1980·81 ~ r.. • I, b [,

Ubehandlet S 74 4ll.9
Basagran 480 3.0 I 7 24 2.0
Basagran .J80 .1,0 I 7 17 1.3
ACllproll 1.0 I

Dmo...eb. 4Ro/c 1.0 I 8 25 0.7
• O alk planter dr;cht. IO fuld ~ ...I"l1d .lt' ..umk phHltel.
txdcmt efter I.nrnhu"l
,\1Ie' mullc-r ~rr.llll:l l ... I>ldIUITI ~ ..... 1.111\<:r ni ~ lt'\bllldc

Alle de pro\ede nudler er udbragt på det tIdspunkt.
h\Of klo\ erplantt:rne 'ltxJ m~d IO tre-koblede blade. I
fnr~ugd er optalt <;14 ukrudl'plalller pr. m~. Delll:>cxhte
effekt er opnacl med DlI1(l">eb. 'iOm har le\nCI 14



labt,167 \fldler prm'l'f mod uÅrud/ i bvg med klowf/uJlæt:

Anl.1 ukrudl Ldb)tlt 08
K.u. for

pr, m: Id.,\tr·
B)"g m. udlæg Dosenn! Anlalos mt'TUdb)IIC Kemlkalie-

kg/l pr smott Anlal
Ubch IlJeh

hkBk~ Antal
Ubch.1 Reh

pris 1982
h, forwgslr (o,-s.,g pr, ha (01-..08 kr, pr ha

Ba..a~ri.lll 4!'lO .1.0 I 8-82 ) I b~ 20 4l.Q 1.1 20 ~

2 Ib-.agr.1l1 4~() 1.0 I
-' ~2 O "4 l" 40.9 2..'\ 5 ~

\I."llprnn 2.0 I
) Ba">dgr.1ll "-ICPA Hl l 4-,,) 17 70 15 46,q 0.0 14 ,
4 DlIlll"l,'h. 4~r;. 1.0 I J-X2 O 74 25 40,9 0.7 5 ~

5 Legullll'\ 1\1 .1,5 I 4 7'1 2 I 60 20 44,4 0.9 I.l ~

" ! krbillolln \1 b50 O,l'; I..!! 4 7~ 22
'"

24 40.' O.b 12 ~

415

!.lO
, )5
h 140
5 IhO

·](t ful,: "".... I•.lOJ t \und, 1'1.1'11<"1.11 ;llk ,•.lOle Jr,d'l. ""·.k·" "1'1,', ~"rl1hl'\1

l.i",-"Ikn. Jn ,'ml.IU~"( Jl' \<!I..... r. a' ... lul\l·Jrl·... ulllll·r. ~.111 Uf ,r JIl'h f'lr....' .. \r.-,ull.llcr Ll~ 1"1\ ct hUrll'l '\1'1"111. '''Cl 11,,~k

111.lrl.\"\I,I,'ll<' 1111,11'1\ h,ml,I'1I
Ih...ult:lll·rllC \1.11I11I1<'1 rra ncrl' t"r\<'~\\<'rl"r udhlll umlt'! f\'h!.c1II~c h,:lln~c1'l:r, n,. I'I.cpal.,1ICfIl<.... dk!.1 Pf Illclll\lh~lh·I'I', \"ullllil'nilg
!ll" Illl'd \.lr\\'lIlhcd
.... ;11 r"1111 11.1\ 1Ij:1' III' 1111Jkr ''IIl,~,'' '.IrnmelI h~lId f,~, J.rtl~kr hr, ",'huI \·r. JlIlllUIl<'r m \ hllr ~UII .tll\ cnde' r,'r'l'g, h\l'r Je .ll.luclll'
Willi, r ':1 Ph'\Cl '.llIlOwn

u\.. rudl .. pla111ct Ba..agran 4~O 11;Ir k, IICl 40 pIalIler ~lg

11l","'lnlt\~ af :\l.:llprl111 har fnmgcl dTd1c1l .... jlc<.h:.....li
2,~ pbnll.·r er lr'IlCI, AdlrnHl er ell 1X'llclramg...{,hl;'.
"'11111 f('ln'~l,'r nwJkl" en-<'~l o\erfor ukrwJll'1 Behand
ltngernc har IJIl,'dl{lrt "101<' merudb) lll'r I are'" for<.,og
I gl'Tllll'I1Nll1 afo for"(I!,!.O\<'r J .lr har B.I\;,lgr.lll +80 I

Al'llprnn .!P'CI dcn be(hll.· c1rckl pa ul..rudlt't og ":lIntl
,II~ d lIIl'rudh) li.: på godl 2 hk~ "cml' Olll<l..eb har
1t:\ll"'l La I J afu~rudlcl ug kun m",dfllllCI hc..k.:del1l
nl<'rudh~llc, oll\o..c:b har dl1g \1"1 "Ig al \.cn~ d<'n
.. kan"o01'II.' bdlilndlmg lII{wJ klm('rl:~:"lalldcn.der l't

hcdmntlll at \-'l.'re P:lltlllc l1ll..'d uhdHlIldkl Ikhandlirl
gen med Ba\llglitll 4~O har 111l,'dl{lrt crl karuktcr cl
J'lIllIll lal crt:

I fOr'\ug nI' 7 016 er ~kr gelll1l,'mf(,rt ukrmh ..bc"-:æm
IX'I ...: l hl't: ",ed tIllht'n eJ} ro(:/ro. Der er "pn'lIct "ld..1 I

1Il"-lllled hl'nhold"j ... \I1alngol1 og Ikl;tl1al ,aml dc: hl

1l1ldlc:r 1hl'll1dlllg Pa an:all'l rnn.::kn/ll '" lllem;cll.. l "lOrt
1:11. l'g l'lI 0l'la:lltng af d,...,c planll:l" \I ..lc, ..li \1alrigI11l
har \irkcl mqtd elTddl\1 og ...amlldlg Il\edforl l'l
1x·...kcde!1l IllCTudh) IIc Ikh:tndlmgen mcd Iklamtl h,lr
'.er':l ll(kn <'frekl pii "'IIl<·n ..l'lk. ug udh)tlel ble\
rCdll':Crl.'l IIll'd 1S pet. 1l1ill1dlllgcn af d<' 1(1 rllldlcr gal
co !,od dld.l. nll'll ....lnllldlg c-tl .. \ ag. nl'Jgang 1 udh~ 1
ll·t I"lo·rk":ll \tllflgon dia fklallal el l'lldllU lllladt til
hrug (1''':1 h) t:!

I for..ug III' 61 072 l'r Ikre Illldler pnn cl III tx'ka"ffi
1l..:I'l· 'lf ul..rudt ra <'l {ddn' 'lf(('wrt'lJI. Dcr ror~kol1l

rn.l'Il..t'b~lll~' (lg hltkmk r.munke! på an:alt·l, lIg Oer er
gl\el I...lf.lklcl for r.ck;\'ltIpd..c ar dl.....c planh:r DlIlO
"ch og n.,.... !-'I.lII 4~O \"'11,' tkll hcd.... le dk·kl. n}('n .. \1
an'tal ktlll 'I"ll' l..'11 "ag effekl Ikhandllllgell ble'
~l'1Il1emfl'rt ~kn Il 111<11 Den gode hl,'l..;cmrd.,~ ar
ul..rudtt:t har .."mIldig nl<'df\\rt t:ll 'old"(lll1 ,I..adc på
I..h"er1x·'I ..lIldt:ll ...om ng...1 cr 'urdt:rl'l I fnr..~"gel l'd
h) 11('1 l'r IHc null

Tahel 67 \l"l'r ell o\<'r"I~;1 mel' nudler pnnl'l 111 ~

l...cmpI,.'I"l· af ukrudl l k\lrn med udla:!! I o\'<'r.. lglell l'r

lllcdlagel de I1lldlc:r. 'lom.:r prO\CI "ldclI 1974. og som
bar deltagel I lO eller jTat' an jorwg. Ocr gm:.... oply'i
ning om do"ering. effekt. upntkl mcrudb)'lIc ug på·
"rknmg af klin erOC\landcll eflcr lIe nuoler, ..om mar
kcd ..fort..... i 11,):-<1 Den anf"rll' pn.. fnr 1x'!lill1dlmg af l
ha I 1982 omfallcr Ikke lllom.. og udbringlllllg"OIn"o<,t·
11111gt:r

Eftervirkning
I udlæg'illrc:l m:~le.. <lrknlllgl'n pa ul..rudl og d;ck<,æd,
og l dt."1l efurflllg('nde afgwde m;1le" \Irklllngell pit del
n)c I.. hH erg r..."" Sallllldlg undcr""!!e\ del. h\or ..lnr en
pnX'('ntdd I..lmc:r udgor af gr;......m.I....clI
I Il)S2 er da gcnnemfnrl 4 for...ng ml.·d ndhug af
dll'n 1rI.. I\l rl!!, Ilg re....ult.!ll,'l 'C, I label oS

I uhd 68. tjlt'n"lrÅlIlIlS: a),\pnJjf/l/lIg i korn med Ildlæg
(/(L.I~( _

Klovergra.'S
hkg

% grønt
klovcr pr. ha

JCJI'<} 1. f, ~ f~

L"bchandkl 2~ 170
B....agran 4~() .1.0 I 14 4
Ba..agran 4110 .1.0 I 15 .1

A<:llprOll 2.0 I
Dlnn'eh, 4s r ;: LO I I' IO
Lcgllmc:\ \I 0.0 I (7) (101

, i ~ I,

Dl't h""ll'de ffa_'<,lldbytlc er la, I l gCI111cm ..11l1 ;,11' de 4
fnr"l'g. og dl' pnHt'de bchandllllgl,'r har Il..kc: p;hlr~C'1

udb) Ill'l <Il' gW1l1. K IlH crrrocentcn er rcdul.·l'rt."l ,~d

<.11Ic h.:handllllg.:r lla"i1gran 480 h.lr reduccrel kimer
rro~el1len fra 22 III 14-1<;, hO\c:~b<.lgeltgt dog hldm
rcndl' fra el cl1keh af dl' 4 (or'"g.
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Ukrudt i vintersæd
Der er I 1981·82 gennemført forsog med bekæmpelse af
ukrudt efter 6 forsogspJaner. Antallet af fOf"iog med
denne opgave er lavere end normalt. hvilket formentlIg
skyldes de vanskelige betingelser for anlæg af forsag,
som herskede i efteråret 1981.
Ocr er prøvet midler lil anvendelse såvc1 ved vintersæ
dens såning. i efteråret som l det tidlige forår. En dej af
forsøgsarbejdet er ofret på al gennemføre forsag med
bekæmpelse af græsukrudl.

To-kimbladet ukrudt
I label 69 ses resultaterne af 7 (or\og. h..or der i
gennemsnit har været 90 ukrudlsplamcr pr. m2, Alle
prøvede midler er udsprcJtcl J for ret. To i begyndelsen
af april og tre i beg)'ndelsen af maj

Tabel 69. Blandel ukrudt i vintersæd.
Forårssprøjlllhlg (104)

lende. men der er opnået el 'itørre merudbytle efter
Cendor end efter nummerpræparatet. Cendor er ikke
markedlifort endnu.
Vegoran har deltaget 1 17 forwg o\er 4 år. og forsogs.
arbejdet med delte middel afsluttcs hermed. 77
ukrudt'iplullter i ubehandlet er I gennemsnit reducere!
lil 14. og 2.6 hkg kerne blc\ opnået i merudbylle.
I vi"terbyg er gennemført 2 forsog, hvor en gennem
snitlig ukrudtsbestand på 54 planter pr, ml blev redu
cerel v:.t.:~ntligt, og pæne merudbytter blev opnået.
I rug er gennemfart I forsog. Ukrudlsbe.tanden er
reducerel \'<~nlligl. og merudbytter på 2-4 hkg kerne
ble\ hOlilel.

l forsog nr. SO 013 er pro\('t forskellige dlcamba
holdige nudler i h\ede mod en ukrudtsbestand. h\'ori
hanekro forekom. Der a opnået god effekt mod hane
kro, meno; efTekten mod de ø\fige ukrudt~planterer
mangelfuld. Især kamille og fuglegræs er I('vnet i for
ston omfang. De opnåede merudb)'lIer er beskedne.

Tabel 70. Blondet ukrudt" vintersæd.
Sprøjtning ~'ed såning og i [orllret (/05)

TnbU01I og Tnbuml + DPX ~189i 75 sprcJlet led sAnmg
Tnhuml Propmo.\-M ~(lg I'ropmo.\-D 75. OP>" 4t8Q175 +

O\llril og D~f 68 spraJlet l stadium 3 l btgyndehen af apnl

I tabel 70 ses resultaterne af 3 forsøg. h\or forskellige
midler anvendl del-. ved h\'edens 'Iåning og dels næste
for. r er prøvet.

l denne forsogsplan er afprøvet forskellige anvendelser
afTribullll. der er el middel med en bred efTekt mod to
kimbladet ukrudt, men også med en efTekt mod græsu
krudt. navnlig når midlet anvendes ved såning. J disse
forsøg er alene prøve! bekæmpelse af to-kimbladet
ukrudt

2,6

2.7
1.9

2.2

2.6

0.8

hkJl,,,,,
pr. ha

70,1

63,0
1,7

89,2
1.7

o

3
4

8

53

14

72
17

57
29

Anlll
ukrudt
pr. ml

3.5 k8

2.0 k8 ' 13.3 g

1.8 kg-2.8 l

1.8 kg 1.9 l

6g 1.01
7.0 I

/98/·82 7/o'$Og
Ubehandlet
DI'X 4189/75 -

Oxitril 6 g- 1.0 I

/977·8232 forsag
libehandlet
DM 68 7.0 I

Hvede

/982 3/o,sog
Ubehandlet
Tribunil
Tribunil,

DPX 4489175
Tnbunil ...

Propinox·M 50
TribuOlI

Proplnox-D 75
DI'X 4189/75 

Oxilril
DM 68

AnIa] hka
Hvede ukrudt ktme

pr m1 pr. ha

/982 7/o's08
Ubehandlet 90 62,7
Vegoran 2.0 I 24 5.2
PLK·Tnfocld SO ... 4.0 I-

H 5.4PLK-MP 500 3.0 I
Ceridor 4,0 I 20 5.3
Dowco 433· 0.8 I'

Lontro)' 0.6 I, 7 4.0
loxynil 0.8 l

BAS 449 03 H 2.5 kg 19 3.6

LSD 2.4

/3/ors08 /98/-82
Ubehandlet 79 6S.4
Vegoran 2.0 I 16 2.8
Ceridor 4.0 I IS 3.2
BAS 449 03 H 2.5 kg 13 1,3

/7/orsag /979-82
Ubehandlet 77 61,7
Vegaran 2,0 I 14 2,6

Vcgoran og PLK··I rifOCld '* I'LK·~lI' 500 ~pmJ1el l ~t:ldlllrn J,
begyndelscll af april
Ctndor, Dowco ol.JJ·bl og BAS 449 OJ H sprøJtel i st3dium 4-5.
btgyndd.stll af maj

Den bed~te efTekt l denne forsogsscrie er opn~et med
blandingen med Dowco 433 - Lontrel + 10x}1l11.
Denne blanding er pro\et for første gang. og de POSI
tive resultater aOlmerer lil yderhgere afpr", nmg.
De øvrige prøvede præparater har vist nogenlunde
samme efTekt. idel ca. 20 ukrudt~planlcr er lc\ ncl pr.
m2 . Blandingen af PLK·Trifocid 50 og PLK-MP 500
er prøvet for første år. og effekten har været på hille
med Vegoran,
Ceridor og BAS 44903 H har dclt;lgel i 13 forS(lg ovcr
to lir. EfTekten mod ukrudtc! har værct lilfred'i'itll-
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label 71. BIoIIdel IJ/..rudl i I'illtaf(.'fd.

Sprojllling I'ed s(in;lIg og i eflabre,
Aln·cndcll<>C 'cd ~ning af Tnbunil dier Tribunil -l

DPX 4189/75 har givet en forholdsvis ringe t::ITckt på
ukrudtet. Behandlingerne gcnncmfort n~te fodr har
derimod alle vIrkel godt 0\ erfor ukrudtet. Trods denne
forskel i eITekl har de opn~ede merudbytter ,æret ret
en" fur behandlingerne.
DPX 4189/75 I blanding med OXllril har I 7 forsog
o ..er 1 år redu,'eret ukrudtsbestanden væselllhgt uden
dog at med fore noget særlig ,tort merudb) tte.
DM 68 er PfIl\CI l 32 for..ug (l'er 6 Ar. En u\..rutit ..be
~tand på 72 plan ler pr. m~ er reduceret lil 17. og 1.7 hkg
kerne er opn~et i merudbyllc.

I label 71 ')C'> rc....ullaterne af IO fOf'>og med midler
udbragt dels I efler~ret I oklOber/no.. embcr og dels i
det tidlige for r I begyndeb.en af apnl. I gennemsnll af
de IO for~øg har der kun .. :.er('1 en beskeden ukrudlsbe
.. lallCl p,' 46 plal1ler pr. ml. Midlerne har virkt:l helt
en.". Idct 4-5 planter er b nd. Udbyttet er kun p.1\ irkel
med små og uSikre udslag

Rug

Forsog fir. 13069

Ubehandlel
Igran 500 FW
Ba\agran 480· Blade.\
Tolkan S
Arcion n. l Arelit
Hoc 16410 HD

Ihede

1981 J Jonog
Ubchandkt
l3a ..agnlll .J80 I lJIadt.:x
Tolkan S
Areion nArel1l

4.0 l
2.01-0.5 kg
6_01
2.01 .'.0 l
5.01

2.01-0.5kg
6,0 l
2.01 .1.0 l

Anlal
ukrudt
pr. ml

15.'
28
14
5
8
7

78
4
o
2

hk.
kerne
pr ha

61.8
JA
1.0
2.2
5,6
1.8

75.8
2.0
2.7
1.9

Tabel 71. B1a"del ukrudt i nnlersæd.
Ejlerars- og foriJrssprlJjlnillg (106)

Antal hk.
Hvede ukrudt kerne

pr. m2 pr. ha

198! IO Jorsog
Ubehundlet 46 79.6
ArelIt eflerår 4.0 I j 0.6
Mylone efterår 3.0 I 4 1.0
POl7 1 efterår 2.0 I 4 0.1
Vegoran efterår 1.75 I 5 0.9
1\'1ylone forår J,O 1 5 1.6

LSD-

19BI·B! 14 JorsoB
Ubehandlcl 57 79.0
ArelIl efterår 4.0 I 4 0.5
Mylone efterår J.O I .J 0.8
M)'lolIl: for~r J.U l 5 1.1

19BO-B! 14/onog
Ubehandlet 51 78.3
Vegoran efterår 1.75 1 4 U

Efll'rl1r--,pmJllllllg I 'tadlUIIl 1-2, f('ldr~pr(lJlrung 1 '.admTII J l
~gynJd"cll af apnl

I gellnem<;1ll1 af 14 forsog o\cr 2 år har M)'lonc::. uanset
om UII\ cndeJ ...e er sket l efledret eller i forårel. \ irkel
helt en ... og efTeklen har ligget p:'i hille med del. ..om er
opnået mt..-d A rcl il brugl I eneråre!.
Vegoran er pro'el i 14 for\c\g 0\ er J år. ~lIdlel har \ist
en ulfredssllllcndc ukrud...cITekt og mdO}'delse på
merudb) net
I J af de IO forseg er DM 68 prO\cl I efteråret. S,hel
eITekl ~OI1l merudbytte ligger heil på linie med de
øvrige pnwcdc præparater.

I label 72 ses r~ultatet af l cnkeh for.."g i rug. Il\or et
middel er amendt \ed sånmg. og de ()\ nge nudler er
brugl l efter rcl

Iltf.1II ~lJlJ F\\ 'rn'Jtel .cd '-ålllng
O\fl~e Iludler ~rr''JI('t l '!J.dlUm l-! I efterårtI

Der er 0plah 153 ukrudtspl:mter I ubehandlet. og de
fur..keJligc "pTOJttllnger har reduceret mængden væ·
~cntllgt. Trod'J den pæne ukrudt ..bekæmpelse har de
fle"lc behandllnger resulteret I negali\e mc:fudb)ller.
Rug \YIICS men~ folsom end hvede. h\'ofl der gennem
forte" J fONlg i 1981. Her medforte behandlingerne
llgeledcs en god ukrudhbekæmpd~. men grn samtl
dig merudb~ (ler på ca. :2 hkg kerne. Tolkan S og Igran
er endnu ikke bragt pj markedet
Flere af de prøvede behandlinger m~ forvenles al ha\'e
eITckl mod græsukrudt. ..om ikke har været III 'Ilede l

de ludIII gennemforle fOf'oog.
~Idlerne bor pro'e\ )derhgere

Tahd 73 "I<.,ef en oH'rslgt o'er midler prmct III Ix
ka:mpebe af lO·kunbladel ukrudt I hvede.
O\'('r'iigtcn omfatter de midler. :'oml] et' prøvet :'olden
1974. og som har deltaget i /O {'/ler flere an jurwg.
Do:-.erlllg. etrekl og opll~et merudbYltc for behandlin
gen er anfort fOf de nlldler. som markedsfore~ I 1983.
Den anferte pm for behandllllg af 1 ha I 1982 omfaller
Ikke moms og udbnngningsomko..!nmger.

E" række midler egner sig til bekæmpelfe afw-kimMa
del uArudr i I'ifllersæd.
De gennemførte forsog hor \';51. lIT der kUli opnås eT

tnl'rudbyue.m/1l dæHer prisen for sprøjrning og ud
brlllglling. s&freml en I'is mængde uArudt findes pii
arealel.
Sprujlfling om ejlertJrel kan ojle ~'ære en fordel. fåfreml
\:ejrel lil/oder. al der køres pd arealel. Ved 'iproJ"l/llg
om fororef kan AO/igl l't'Jr og IOI'llgt store ukrudt'iplan
ter ofte hilldre. al li/fredsstil/L'flc/(' Lffi'kt opnås.

Græsukrudt
For-.kellige græ5.\cr findes I bet)dellgt omfang ..om
ukrudt I \lIltcf'.æd Agcrræ'ehale. \lIldak\ og en1ing
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ro l od lok", bladel uJ...ruJt I I'mlerlm'd'To bel 73 \( dlU I l'Tp n' Ul I ,
An'" Antal ukrvdt Ldbrttr Ol

D< nng fol"5litplr pr. ml ....-ucIby1l< Kmukahc
H .... k&l1 pr og~lc Anlal

ubth. l bch
hkg kerne r;", 19.2

h. ro~r for.ag pr. ha r. pr. ha

Efterar. st. 1·2

l PLK-Trifocid 50 n. 4.0 4 hl 19 51 19 58.7 0.7 115
1. Areilt 4.0 2 81 14 57 4 79.0 0.5 115
3. Dino"t::b 48lC} 1.5 4--82 11 36 7 51,0 0.2 50
4 DM 6S 5.0 5-R2 10 49 7 65.3 1.5 195

5. \1}lone J.O 1 hl 14 " .l 79.0 O.h 230
6 Tnbuml 4.0 .'-X2 9 41 U 57.6 DA 450
7. Vcgoran 1.75 3--S~ 14 51 4 78.3 1.3 190

For r. sI. 3. beg.\ ndelsen af april

8. D~1 6h '.0 (-S~ 44 ':'J Ih 61.2 1.7 170
Q. ~1)lone .'.0 l-S:! 14 57 , 79.0 1.1 2.10

IO. Vegoran 2,0 4~2 17 77 14 61.7 1.6 225

Forår. sl. 4.5 bcgj ndelse" :af maj

11. BAS!' \11' D 555 -l.J 3 bl 16 41 7 52.1 0.2 IOD
11. NA·\1IX DI'D 5.0 .....0 t 7 113 12 47.7 1.0 90

U Dantnl .1.0 +-X\ " ,9 9 51.2 1.9 135

14 Basagran OP 4.0 5 'h 13 110 15 55.7 2.6 170
15. Ba~grJ.n \1CPA 4,0 .'-SI Io 41 II 52.1 1.3 170
16. L(lntnd DP 4.0 4- ~ I 14 n II 56,4 2.0 160
17. Hcrbalon 620 J.~ 4 hO l' lU 10 47.7 1,4 165
18. Herba.. ex 630 .l.~ )_1'1': 16 130 19 53.3 0.3 140

lJ.hellcn. d~r \l1l11.IIl~r d~' "Cn~'lt: ar" hn,~..Jn::~uh.il ... r. l.Ul H'PP{"'" ;\ro;l" lor....lg~T("',uhalcr og gl\c (I hUTllgl (IH'rhl1l. Il\CT lIoglc
lnark\.-d~rlllll' mldkf~ f'lfllJlh:n
Rl....ultalcrnc ~lilmm<:r fril flere for,,\g~"'ncr udfllTI undeT tllr~I.\·1 h!!t" h.:lll1gCI-.eT. og pr.l·par •• ll'Hl\." en·el.l ll~ IIICTudh) Ile ,,".1' ~;lrnmcnljg-
ne<- med \ar... 'mhl'd
Sjt"Tl'ml na\ ngl\ n.: nmll.:r "n.. l.l'" ....WHlllll h~Il<:1 f cl., Iilrlll.kr hr,,,-hur,r Jnn,lIl.,;r m' ix'r I.un ,lIl\.:nJe-. for",,!/.. hHlr d(' al.lul'1ll'
Inldkr l'r pn'\el ....ml11l<:n

rapg.ri.t..'\ kan nu~l.: ..h.:der \olde pn)bkmt'f, me:n llfte Cl'

problemerne fuldt ...a ... tort: mt't.l "pIldfro af for.. kdllge
kuhurgr~C\\Cr fra udhgere d)rklllll~ af gr;t='.fw
I IqlH-M2 er dt"r ener IO for"'~\J;!'planer gellncmført
for..."g. M)m 1\;.\'1' h;H tagel "'gie: pa bek,cmpd...c af
græsukrudt.

I tabel 74 ..e.. re:'ultaterne af 3 f<IT,,'g l rug med Ill1dler
umcndt ..5...e1 .. ed rugens ..iinlllg ..nm i (:Iheraret 1
oklObcr/no\ember. Der har l gcnncmsnll af de .3
for"Cg 'æret en "tor mængd.: græ.. ukrudt og ,arntH.hg
.:11 hel)dc:lIg ma~n~dc: lo-kimbladct ukrudl.

gennemfIlfIc for...ng. tHor gr<t:'Iukrudhmængden ..ar
u...æd\ .1I1hg 'tor
1:t for...og I rug. er lUe mcdl;..I~et i gennem..mt~tallene.
fordI der Ikke forekom gra:... ukrudl. Mængden af tO

"lInhladel uk rudi \ar bcl)'delig. og alle behandlinger
har rt't.lul:en:l ht=..tanden \æ"l'1l1Iigt. Tnxh delle t:r der
IHe l'flll:.ll'l merudb~ll~r for hchandhngcn 1 dette for·
'lIg
I 1'/lIlerlil'l'dl' l'r der gCIlIH..'mfofl I forsøg. h,or raJgræ~

fOl"eklllll. Hehandllllgcrne har reducerel Illll.:ngdc:n af
gra:'ukrudl og fnlukrudl ...~entllgt. og merudbytter
pa op til o h"g "eme hle\ upnaet

l gc:nn.:nNlIl af de .l for..ug har Jer' ..erel 231 l!f..e,u
krudtsplanler....001 alle behandlin!!c:r har r.:dul:er.:t
\æ\Cntligl. Den dJrhgstc gra~fTr.:kl opna, naturligt
no\... med DlllO't'b Behandlll1gr.:n med delle nuddcl har
da og..a rt=..ultc:rc:t l -..enen-. la, t."'ote m~rudb) tlt=
Mod to-kimbladet fmukrudl har Ila' nlig ArdlHl all
vendt vcd 'i~ning gl\fel en dårlig elTd,t. men.. dc tl\'Tige:
behandhnger h;lr reduccret mængden af fmu"'-rudt
lloget merc. I gellllcm.-.nll af de -' f<lr...ng er der htl\tcl
meget bet)dehgl' merudbytter. ..<1m hldwrcr fra! af dl'

DI..' 11t=,te af dl' pro\..::dc nll(lh:r har deltaget I for-.og
0\1..'1' t:ll 4·jr.. penode, h\()rfor '\enen ar... lulle-. med
areh n.....ullaICf
l nbuml amendt I efterlrct har I gennem<,l1It af q
for,ng reducerel froukrudt ..m,cngden till:J. 1/3. uden
at lIlt'rudbYller bk\ opn;\et. J .l af de 9 for",'g forekom
der gne... u"rudt, ..om hk\ reducerct bctydchgt ved
dcnne .1Il"endehc:
Arelon n. I blandmg med IIl::nhold.-,\ is Ba':klgran 480 og
Dlntl'>l.:'b er pnl\l't i l:! fONlg <~"er 4 år. De IO blandlll-
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!l/hl'! 74 (jrcnllÅrlldl I '·mlenln!.
f.jll'ral'\jprup"'II.'? (/07)

Tund ""5. Gr,nuÅnul1 I llfl/t'r.a'd
h)ran'ipnljfllUll!, {IO!I

Rug
Anlal ukrudl

pr ml
g~ andel

hk,
kerne
fir ha

Hvede
AnJal ukrudl

pr m
ftn~ lIndel

hkg
ktrne
pr, ha

~31 19~ J7.5
J.5 I 2~ Ul I~,5

l,' I J.1I I .\1 hl' I ~.IJ

1)(1 Ul l~ 37 14,1'1
Ul hO 20 6.6
~.{J 'g 12 2t> 14.q

; I, 'I,

h.' ~2 57.6
l; U I.~

I, I " I "
It> JO 52.5
2 Il 0,4

Forwl{ lir. IIO/X

Lhc.:h.l1\dlel n 76,2
Tulbn ( ~_s I 2A
-\rdoll 11

\ k(. hInrprop 50 f
;- '::.0 \.5 I 2 0.-

HIk' 16410 HD 5.0 J l) 2,4
Toll-all S 6.0 I l) L!

/9X/ X' 1), 1), 4[,

L'ht:halllllel .\-1- ' ' 58.0..'
Ardoll n

\l ..·..·hlllrrrnp 50', 2.0 I .'.5 I ~ h l.O
((1Ikall ") h.O I ~ ; l.O

\ inlt.'rbH!.

Fur'IJ!.! fir 7(}/~

L' lx'ha I1lI lel I~ 60.9
TolLlll l 2,~ I O J.J
Ardoll 11

\l ..·..·hlllrpnlp ~.O I .~.~ l O I.~

HI\!,: Ih4111 flD 5.11 I O 0.5
Tlllk,lII .... h.1l I O I.~

\11 UlI 'pr"lld I 'l .1, 111 ; '" \lldd'<.·n ,1.lru

0.1'1

ilA
II. I

,
b

~.O .~

~.s I .'.0 I 2

~.:-: I 1.51 2
1.5 l Il

IC)X! J jonal!,

l·hch:.llJ(llcl
\rd(ln n.. \- ',lIllllg
\reton n

B:.I\agran 4'iO
\ rdon n

DlIlo<;eh 4h" ,
Dllw'>eb 4W'~

InhulIIl

/f)7f)--},]

Ul:'tl'halldlt:t
Ardoll n.. \- \<llllllg .1.5 I
Ardon n

J);J-.:Jgran 4~O

\rdon n
Dmo,eh 4~r(

IJlIlO...eb 4h";'

Ihede
IfJXf}.....)J]

l hchandlcl
I nl:'tullIl

\r..111l1 n. l ~ l. 'pr\'111:1 'l',1 ,.1111111'
(hn~c ,pr.'11<'1 1 "1.ldlllOl I ~ l dln.Hl·1

ger h;Lr \Irkl'l helt cn .. tl~ pa Illlll' 1l1l'l1 ·\rl'IPll n \nl
..;111m!! (Hcrfor gr.c'ukrudl \II'd Itl klll1l:'tladl'1 ukrudl
hM blo.tntilllgl'rnl' 1il'l"l'lltdl lllL'fl' l'Ot:kll\l' l'IILl ,\rl,:lpl1
n \cd ..... IIIl1~ I J(.. gI.'1ll1l·lllll.lrll· rnr'llg h~lr dt:l kUli
\.t:r(.·1 l'n mq:l'l hc...kl'ticl1 ukrmJhlllit:nglk. l1\orfnr
hchanJhngl'rnl' d,l hl'ller il-kc h,lr ~l\l'l Iltlgd llll'fllJ
h~ Ile
DllH1"CO llJ"pn1Jll'l alenl' har l'n d:lrlig dll'kl 1lI1xl

gr"'.... ul-rudl. 111l'1I" fr,luJ...rlltll .. nl~l·ll~dl'nl'r r(.'dtJ~l'rt·1 lU
1111Il' JTll'd dl' \-;l· ...~'nlligl d)-lt:ll' hlalllllllgl'r Iklkl 11.J...l'
delllle hl'11.11HlIlllg h,1I ll\l'd dl'1l ht· .. l.eun..· ul-rlldl'
lll't:ngdl..' gl\l'l !logel lll\'l"udh~lll..'

II:.Iod ""5 ..t'" rl·,uh.H(.rn(. .11' 2 rpf',.'~ 1I1(.'(] nJlJk, lilli

,lill' t:r uJ"Ph11ld Ildll~1 h1r.11 "'-"'\-mld'l'n:.lr .11'111

I fllr"Il:.tt'1 I \'lIIft'r!III't!, !tll(.·k(llll 11.1-(.' gr.l....ukrudl, lu
ht., ... I-(.'dl'1l m;t:l\gl.k ;ll'IO-I-llllhlaJd ulo.rudt..-r r(.'du"·\'I"l·l
\.C<;l.'lllligl l'ller tOlalt hl·\...;l'lllrl'1. 1IIl'1I all~ ~h;tlldllll

!="'I 11<11' ..alllllJlg h('\lrl-l'l t'll lH:d!=Olng 1 udh~lld

I gCl1l1l:m..l1ll ,Il' 4 fnr"ll~ IlH'r ~ ;11' h,lr Ar(.'lo11 11 !
llll'~hl()rrn\p lig 'Inll-:.Ill ~ \llkl'l h"'11 (.'11' '>;1\ el 111(1<1
gr.l'...uJ...rlldl "Olll 1(l·Io.lIl1hlatll'l ul-ruJI }-or bl'ggl' pnl'
par<llcr l.'r lkr lll.lh (.'11 nnllda' Il(.·d!!.. ng l uJh)-lId
TIIII-;11l S l'1 \kl.x l1I~lrJ...(.·J..hlrt (.·mlnu
I h.lr\llg('1 I 1'lIIh'rhl'!.: lilr(.·J...(\1l1 \ Ind,tl.. ....nm gr.I,:"u
I.. rud t Alk tll:halltllll1gcrnc Il.lr ~I\CI t'll {olaI bl'k"l:lll
rc1 ... l..', TI1-J...llllhl.ukl uJ...rlldr (.'r lUC- Ilplall. lig (le lle.. lt'
ht:halHI1111l;c.:r hM gl\l..'1 ~nHI llll'rudh)-llt'r

1-1 l\\.· 1M IO II D t'r pnn l'l fllr fllr.. ll' gOlng. mt'rlldh~ Ile (.'f

JI.J...l· "pnkl
.-\llt' IIlldk'l hl.lr afpII1\-l'" ~l.lt':lhg.l'It'

1.lhd 'tl \l ...er l'n 11\l'P'lgl Il\l'f nllJler j\nl\(.·1 Id h(.'·
J...,t:l1lpcl .. t' ;.tf "'~I\d ~r;l:",,(.·r ... \Ill In-J...ullhl.lJl·t u~rudt I

\11l!l·r!l'l·Jl.'

(hl·r"'I~Il..'11 nmf,llll'f lle Ilmlkr. 'Olll l'f pnl\l..'l "IJl..'11
1<)7~. ug. ~(11II har (kll;lgt'l I /0 dIa j71'T(' on fonog.
On:r... lglc.:1l Ollll~\II('r klin dc nlldkr. ,om lllarJ...el.!\fLlr(.',
I IQI'.1. og I.Ull de.' for..ng. h\or ';I\c1l.!r({·~ul..nj//Ilom Io

I..imh/adl/ uk rudi for(.·J...llm
DIl alll~. I.'lTekl lig prll,ll..'1 ml'fudh~ tle fllr ~·h .. ndlm
~C:l1 (.'1 .Illf\lrt. Den allh'r1~ pn, for t"lc-h.lmlllng .If I ha
1l)l'i2 lImf;llll'r ll-kl' lllmn... og lldhnngl1lllg...omJ...(I'lllln
gt'r

\f/(JI('r 11/ul .jjt.'År lIIod grlf'luknul, hllr Ål/ti IUl{t.'\ I

allh I/(/C'/lI, hmr IIÅrudr\grcL'\\t r Iptlh'r t.'1I 11('\(,n1/ig

m//l'. 1c11·/l1l1dll·rtlt, /{mJertJlldrejor!mhll..ulllcl"T1 /{Ilr/i~

honit- 1110d ujgn)(/t'tl.
DI'r /",r I{l"flllt'mjon \ 1'1/ omhrl!,l.!t'/ig \11111111{. hl'lJr ulJl'

1.. 1 rI/. r ,,/i l c'T dit kÅl. t \d/'l'ml t'" \P'I'JUlm\!. m( cl I{rI('\lI

I..rlld"lIIldh r 011\1.. 1'\ !Jllllltlll/Clrf \/',JI.. \ .llt ( J../ rI/I"

cJflilll!,
A"Hl J d.· /rH-W'>!,. 11\/lr -.;nl\ltÅrudr jnrcJ.. ofn I hl'lrdl'ltl!,

11I(("II,\!.dc·. ,'r der OPflth'/ /flt nuJIIVIII·r. \{lII/ Å.III fwilli.'
f)mÅl!\llIill~l'm,' ved t'/1 'propIling IIII'd dll\t' /11ull,'".
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Tabel 76. \lidler prø~'er mod græsser og tokimbladet ukrudt i \'inrerJHY?de

Antal Græsukrudl Andtl ukrudt Udb},te Ol

Hvede forsog.dr antal pr. m2 anlal pr. m2 mtrudb)'ltt Kel1ukalit-

Dos<n"~ og seneste Antal
ubeh. I beh. ubeh. l beh.

hleg kerne pris 1982
kg/l pr. a forsøgsAr forsøg pr. ha kr. pr. ha

Ved sAning
L Arelon n_ 3 3.5 7- 1 2\ 75 \I 80 38 53.0 3.5 385
2. Stomp 5.0 4-81 IO 32 4 42 7 56.\ 2.5 400
3. TnbullIl 3.5 1 7-81 23 77 \6 78 \7 54.8 3,2 400
4. Trinulan 4.0 7-81 2\ 75 24 80 37 53.0 3.6 280

Efterår
5. Areloll n:* - 2.8 - 4-81 IO 32 IO 42 7 56,1 3,2 425

PLK-Trifocid 50 n. 2 4.0
6. Ardon n.4 -+ 2,8 I 4-82 9 16 2 30 5 50.8 0.1 360

Dinoscb. 48% 1.5
7. Ardon n.4 - 2.8 \ - 4-82 9 16 2 30 8 50.8 1.3 680

Basagran 480 3.0
8. Tnbuml 4.0 3--82 3 63 15 32 5 48.0 2.4 450

Forår
9. AreIon n.4 2.8 4-8\ IO 51 8 25 IO 51.3 1.9 310

IO. Areloll fl.' - 2.0 4-81 IO 51 15 25 7 51,3 2.0 365Basagran DP 3.5

I i 1979-81 ".0 kg : I IQ78 Tnfocid F • I 1975 79:U 19 Arc!(ln ~ I 1978-79 2.0 \.og Arclon ' i 1978-79 1.4 kg Arelon
Tabellen. der omfatter de seneste års ho~cdrcsuIt31er. Lan ,ruppll'r-I' reh ftlr"og\reoultater og gl\'t' el hurtigt o\,t'rbhk o~er nogle
markechfone midlers formJit'-n
Resuhaterne \tammer fr.l nere' fON\gso;ent'r udfon under forsloclhge bcllngelser. og præparaternes effekt og merudb}ltt' bar \ammenhg-
nes m«S \arsomhed.
Såfremt na\ngJ\'ne mIdler cons\.o('<, sammenhgnet - f d.;, I arlllo.ler, hrochurer, .annoncer m \ bor kun ilmendes ro~g. h\or de aktuelle
midler er pro\ et sammen

Valg af middel
I samtlige forsog i ,illlersæd er der for~taget en optæl·
ling af ukrudtsplanter, og disse er opdelt efter aner.
Tabel 77 "Iser hvilke ukrudtsarter. der forekom h} p
pigsl I de gennemforte forsøg i IQ82. 1980 og 1975.

Planterne er opstillet eftcr hYPPIghed. og som tabellen
"iscr, har fuglegræs været mest udbredt i alle årene.
De anvendte navne er Ikke helt botanisk korrekte.
F.eks. omfalter kamille. pilcurt, tvetand og ærenpris
Oere fon.kellige arter.

Tabel 77. Hyppigste u/r..rudtsarrer i ~'iSSt' dr (l08).

Foukomst i pct. af fO('!;Øg
Vintersæd

1982 \980 1975

28 fs 2Q fs 17 fs

Fuglegnt:S 75 62 88
Ærenpris 50 45 53
Stedmoder 50 52 47
Kamille ... 39 28 7\
Tvetand .. .......... 29 17 35
Burresnerre 14 14 I
Hyrdetaske 14 14 6
Forglemmigej 14 17 35
Pileurt ......... 1\ 2\ 6
)~Agerkll.l(( 1\ 3 O
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Tabel 78 viser effekten af en række meget anvendte
midler til vintersæd.

MIdierneli procentiske effekt cr anfon. Et hojt tal
bet) der derfor en god ukrudtseffekt.
De lodrette kolonner 'Iser. h'orledes de enkelte pm:
parate r eller grupper af præparater "irker pi. de for
skellige ukrudtsarter.
De vandrelle hnier viser, hvordan den enkelte ukrudt·
sart påvirkes af de forskellige midler.
En effekt på 85 pet. eller mere betyder normalt, at der
opnås ell effektiV bekæmpcbc.

Valg af ukrudtsmiddel bor nøje afttemmes efter den
ukrudrsjlora. der forekommer pd det areal..wm skal
behandles.
Et noje kendskab til ejendommens besrand af ukrudt
saner leller )'alger af ukrudHmiddel ,'æse11lIigt forud
for sprojlesæ.\"Ouen.

Ukrudt i ærter
I 1982 er der gennemfort 12 forsøg med bekæmpelse af
ukrudt I ærter. Resultaterne fremgår af label 79_

Stomp er udsproJtet straks efter ærtemo såning. mens
de ovnge præparater er udsprøjlct p fremspiret
ukrudt og ærter på del tid.,punkt, hvor ærterne stod
lTIed 2-4 lovblade.



rabel 78. Effekt l procent mod de vlgflg~te ukrudaartt'T (ll/)

~ • .li o- o;; M

E .. C ~

Vinterhvede " g .. .. = == i = u f u E E ~ e .2= E • ~ e ~

.2
o- = ;; ~ = ~ = " " c ~

~E ~ = ~
.2

'"
.2 ,e o

I ,5 c = z :>: ~ :>: • ~ o- o- "< '" Q C C > :>: C > :>: :>: C < Æ :t

Anvendelsestidspunkt· v.s. v.s. v.s. v.s. e. e. e. e. e. f. f. f. f. f. f. f. f.

Agcr-..tedmoder 37 98 65 77 89 63 82 92 99 74 76 92 55 81 65 56 79
l3urn.....nerre 76 98 47 76 89 9 91 91 100 93 99 100 88
Forglemmigej. 98 82 67 77 86
Fuglegræs. 91 99 92 93 96 85 100 100 100 92 88 99 100 87 96 88 92
Kamille 81 91 98 65 95 86 93 99 100 93 92 97 96 86 94 99 95
Pileurl ........ 16 84 54 63 38 8 4 77 91 76 98 97 98 95
Tvetand ... 52 99 87 89 94 96 100 100 100 93 97 100 84 76 82 54 72
Ærenpns .. 36 100 89 91 88 97 100 98 100 97 95 99 80 88 95 83 80
Agerræ\ehale 95 - 89 74
Alm. r<tJgri.t:s 94 81
lIal. rajgm..~ 93 59 79 87
Enång rapgræ- 86 97 82 93
Vindaks 100 100 82 98

. \., \C'd l.orn\lil1ln~ . c l.'flerår I nl.l ml' . f f,ldr l apnl

Tabel 79. Uknult i ({'rtl'T (J/2).

Antal Antal Da:k· hkg
Ærter "'"" ukrudt IUng- kw"

pr. ml pr ml v. høst pr. ha

1982 12 forsog
Ubehandlet 65 78 23 51.7
B1adex , 1.0 kg ,

65 6 3 2.4
l3a~agran 480 1.0 J

l3a'iagran 480 3.0 I 65 29 5 2.6
ArClIl 4.0 I 64 19 5 3.7
Stomp 6.0 I 63 33 II 3.2

LSD l.J

1981 4 forsog
Ubehandlet 47 78 55 29.5
B1adcx • 1.0 kg ,

48 19 6 .\.9
Ba~agrall 4RO 1.0 I

Basagran 480 3.0 I 47 41 16 2.S
ArelIt 4.0 I 51 32 33 0.7
Stomp 5.0 I (44) (30) ( 13) (4.4)

• J"l."1 .If Jorden d.II:Hel af ul.rudl \00 h~t l ) ! f\
~l\Imr 'ph'JICI leJ ~omg. "\Tl~e midler 'rn'Jlel ro! .lI:rh:r med 1-~

lll\bl.ldl.'"

1 gennemsnit er der optalt 78 llkrudl...planlcr pr. 1l1~.

Den bed:..te bekæmpel<;!,' cr opn&ct ml'd Dladex ....
Oa..agran ~80. som har levnet 6 plantcr pr. m!. De
""rige mIdler har le\net 20-JO Ukrudtsplanter. Trexh
denne for.. kel l effekt er de opn. ede merudbyller
omtrent ens for de for~kclhge bchandlmger. Der cr
oplall oml rent sammc antal æneplanler pr. m! uansel
behandling.
Ved hØM er der forclagct en vurdering af marken ...
renhed Den bedste n:nholdel ..e er fundet efter Blade",

I Ba~gran ~80. men der er Ikke ~tnr for'ikel på
behandlingerne.
Stomp er endnu Ikkc tilladt ul brug læner.

Resultatcrne af 4 forseg l 1981 \1\.Cr. al 1981 og 1982
bod p:i helt for~kelhge foruds.;:ellllllger for d)'rklllng af
ærlcr. I 1981 blcv den ubehandlede parcel megct
ukrudtsfyldt 'lcd hos!. og udhyllcniveaucl l på ca. 30
hkg æncr pr. ha. De prøvede behandlinger vi~te bety
delig for<;kel i evne lil iH renholde arealet. og derfor
m:llft:~ også nogen forskel l mcrudbyncrnc. I 1982
ud\illtXle ulrudt..bes(anden Sig Ikke s5 \oldsomt I

ubeh'.lOdlel. og udbytteni\eauel lå på ca 52 hkg ærtcr
pr. ha I gennem ..nit.

Forsogclle bor fortsæucs.

Ukrudt i majs
f\-1aJ'i cr s,..crdelcs fohom overfor konkurrence fra gro\c
ulrudlsplanlcr. og dCI er af ..tor \<lgllghed. at effeluw
ukrudl<;lllldler er ul rådIghed

Frøukrudt
1 IQg2 er der gcnnemført 2 fONlg med bekæmpelsc af
froulrucll. og resultaternc frcmg/l.r af label 80.

FON1g.. lcd 11 og b er behandlet ..trab efter majsen')
nmg. mcns de ovrige led er "pTUJtel. da ukrudt og

may~ \ar splre( frem. og ukrudtet <;Iod med ca. ~

bh\cnde blade.
I gennem.-.1l11 af de 2 forsog er der oplalt 123 llkrlldb
planter pr. m~. Den bedsle Ukrlld(<;;bckæmpelse blcv I
1982 opn5ct ved ~pmjlning ..trak"l:fter <;1iumg. Illen<; de
ovnge mldlcr levnede lidt ncr!,' llkru<hsplanlcr. Ilcrba·
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talx" 80 CJ..rudl I mup (JlJJ

t:~rudl~·

plantet -antal pr .~ o
m' c ;;

]1 !~M. rN efter
~~ •~.

SP' SP' ~ ~

1982 2 forsøg

a Atrazm 1.51 ) 12 128.3
b. Holtox F .1.U I 2 IO 11.8
c Atra7in 1.5 I 12.\ )1 14 ~.3

II E olle .1 I
d HohoJt F 1.51 4.; 20 ~4.b

11 Eolit: ) I
c Laddok J,5 l

l.' 14 -;.!'i
ACllpron 1 I

f Herba~ol J75 l.O I I) I 0.1 13.-

19MI 5 fimog

a Alrazin 1.51 lU I) 122.2
b. Holto:>. r ).0 I 4 IO U.7, Alrazin 1.51

140 , 0,3
II E olll.: 1 I

d Holto, F :t,O I o l"'.A
11 E oht: ) I, l.addol .'\,5 I

) II 7.U
Actipron ) I

Herba"013i5 2,0 I I.;Q ,. 15,b...
LSD 1'.3

19MO-81 Il fondg

a Atra7in· • 1.51 7, ,N 114.3
h. Holtox F .1.U I 46 24 5,q
c Atrazin· • 1.51

11.1 14 14 1.1,6
11 E olle .1.0 I

HOItM. I t'r prmcl l J ar, \lg ftlr .....'gene ind","I1e-. nu
\lIdkl har LgcnnenNlll af 11 ft'f'I'g gl\,cl en Iidllxdrc
renhnllk·l ..e t'ud "pn'JJIIllIIg: Il\t'd AtrazlIl "Irak... cner
..anm~, og cl h.:,ledt'nl meruoh) tie pa ca. 5 pl:!. er
..amtldlg opn.lcl. Begge mIlller har dng ikke \"..rel \a

co-ektl\C 'Olll \trazm l)ht' all\cndl dkr frem'pl·
ring

Dl'l ('T uJ.~vrt'lId(' jor ('II ~'eJl~'J"J..('1 nllljw/rrJ..IlIf/!l. uf
lIJ..md/t'r kUli bekæmpt'J t'lJeJ..lil'f.
For.øg('f/l· hur ~'i,\I. ul \{'flljlllUlg ,1IruJ..s l.:jft'r ItIUJWIH

\alllll!! ,l(H't'f t'r lilfndHlillt "dt' rnultot. ~afr('ml ('11

pa~."t'"dt fUf:I1f!hed er lil \hdt' i jorden pU ddll' tid,,·
PUI1ÅI.
Er da lorn wjr/orhold omÅrllll.: maJsell~ \(}nm~. n,.,r

IIÅruJhh.:ÅU'mpt.'(st' jont gt ""l·",fofl'S. rlar mc.Jj.~ o.~

UÅrudi t r \{'lrt" frem, og lIJ..rudll·1 har jad ca. 4
blh(,l/dc h1ad('.

Kvik
Ilabl'1 l:: I ..c\ rc\u!tatet af 2 for..ug, 11'01' kqk cl' ..ugt
bekæmpet med AlraLin -l- olle dier Sandt" II

K"lk kali genere maJ" ahurhgL og da m.IJ" de... udcn
nfle d)rke... I ncre år pa '.lnlme arcal. \an ..kehggore..
efterM\'lIl\endel'\e med Rounc.lup af den ...ene maj... ·
hC\SI Prakll..ke erfaringer har \ i.. t. al "'pmJll1lll~ ma..!
AlrMm lil,at olie på et t1d..punkl. h\('Jr maJ\Cn beg) n
der al ..lr;ekke Sig, kan hæmmc k\ Ikken \J megct. al
der del .. bh\er god betaling. for ..pmltningen. men og..a
et nmehgl udby tte lotalt. Samlldlg må del dug erken·
de,. al denne behandlmg Ikke er en egentlig bekæm
pcbe af k\lkk,,'n, men mere l'n hæm iling, som gl\er
afgmdl'1l mulighed for at kOlllmc foran og c.lermed
bilve llllllt.lrc gellerel ;,If dellt: ukrudt.

I ub4:handlel er der i gennem..nH optalt 1060 l\ Ik,kud
pr m~ L.lull rn;)ned. og hcggc Alfallnbehanc.lhngcr har
rec.luc.:ert:l mængden lil c.:a hahdclcn. Ved h".. t \'ar den
ubt'halldlede parcel næ'lcn tutall dækket af k \'lk, men\
ht:halldhngcrnc ha\de rcduet'ITt dæknlllgsprocenten
IlOget, Ilicllll1lngcn af k\'lkkt'n har resulterel I pXlle
mcrudh\ttcr. men INalt er udh~tlel ikke lilfrec.l....liI-

p.. "f ,J.n J.I;LLt"' .J' I.\'k 't".1 h~,

~rr"1 nmf l l JUni

IU60 9~ 65.0

,UO ~5 26.0

474 84 ln,Q

,6 39.8

IO 45.9

• p..'\ LIf Jonjen d,d,~<.'t .lf ukrudt 'ed hIN •• , 1% I \ n: ,II

(cd a "8 h 'pr , '-tnllllf ,1\ rI!-'t" lro 'pr p..\ u~ruJl1 J I:IltH' de
"'lade

"'01 3"5 ga\ en J<lrllg ulruJhhel.cmpcl...l.' ......lled\..... al
der pa opt.dhng... t.d ...punklcl \ar IIgc 0\ mange
uhudl'.planter ...nm p.1 'pwJtetld,punklcl \ l'd maJ
,cn, h~1 har dc nl~te midler gl\el en tllfred ..... lll1endc
renholdelse. Idel en ukrudl'\dæknmf!, p;'! IO-~O P"' I er
nOleret IgCll ..kilter Ikrba..ol 375 ..ig. (1(.\ med en
llll1freds':'llllenc.le rCI,holc.ld ..e ra c.lelle tl(j..,punkl
Alra.linht:hunoling \t.-cl ..tinmg har gl\el del .. tl'r"'II.'
udnytte. men.. de l"rige bchandlmgl'" har medfNt
nt.:gacivc merudbYlh.'r l forhold herlt!
I ..amme tabt:! cr anfmt re-.uhatcl af 5 for...",!:! fra IQ~1.

ll\M dt:n hc(hle renhnldcl ..e hle\ ornal·t \cc.l t)l,:hand
IlIIg, efter al maj''' og ukrudt var "plrct frclll I 14S0,
h\llr dcr var meget lort fra ma.l,en .....:lning. og (;a 1
maned frem. \ar del lan!;t merc elTektl\ I al ",pWJle
cflcr fn::m,pLrinJ:!.. og ...om genncm ..ml .. n·...uitalemc af
12 fUN,g mer .' ar \1'Cr. ble\ der I 14150 0rll1ael cl ~
,lOrt merudb) Ih: \ cd behandilng p:'t dt'flc lld...punkt. at
del op"Cjer de negall\c ud..lag I 1982.
For~ogenc med lIerba,ol 375 lIld"lllIe... med arcl .. re
<,ultaler. Midlet har l hcgge ar givel en heil tHlIfred ..... liI·
knde renholdcl..e I forhold til dct ....Dm kan opn:i, ,"cd
hrug af Alrazmnudkr

11M

tabel 81 A'nl i majs f/j4J.

Majs

198! ! jimøg

Lbeh..tlldlcl
Alrallll 3 I

II f 011(' 5 l
AtrUllI 3 I

Sando\ It 0,5 I

19MJ l Ion",:

l'ht:!\;,Illdlel
Atfallll 3 I

11 L \,hc 5 I

KVIUkud
pr m!
IJuh

hk,
DJdln· Il'Inolof
,tMI&I pr ha
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I tabel 84 ses resultatet af I forS<lg. hvor 3 forskellige
kvik midler er ~mmenlignet til bekæmpelse af bik I

bederoer.

er den bed~te erTekt og det største merudbyue opn Cl
ved brug af IO Fervm-sprojlninger. Basfapon har givel
en erTekt. som er bedre end de to midler af TeA-type,
men merudbYllel har alligevel været det laveste i
serien.

Forsøg nr. 64146
Ubehandlet 592 75 47 492 247
Roundup 41 4 O 57 J75 119
NaTA IO kg 19J 21 57 258 83
Fervin· • 2 x I kg 37 9 59 319 110

1981 210""8
Ubehandlet 269 43 269 230
Roundup 41 3 62 319 199
NaTA IO kg 213 48 98 70
Fervlll· • 2x I kg 5 60 298 190

1978 og 81-82 H~ Jfs .(, bf, o fs.

t.:behandlel 253 77 45 4Ø8 291
Roundup 41 5 7 57 217 131
NaTA IO kg 124 59 46 69 30

• pct. af Jordo~eTnadclleJ.d.kel ,If k~·lk ~cd optllgmng.
•• J l 11 E-olic Illsat.
Roundup sprøjtet I ukt . 1\,ITA \pTllJld r.:1I l/~, FeT\'m \pr\lJlct ca
l'/~ og 2n/f>

Tabe/84. Kw'k i bederoer.

De prøvede midler til bekæmpelse af kvik kostede i
1982 pr. kglliter således: Roundup ca. 180 kr., sTA
ca. 16 kr., Basfapon ca. 25 kr. og Fervin ca. 465 kr. Den
anførte pris omfaller ikke moms.

Roundup er anvendt i oktober, mens NaTA er anvendt
ca. 1. april. og Fervin er amcndt sidst i maj og igen
sidst I juni.
Resultatct viser. at Roundup og Fervin har givel en
bedre bekæmpelse af kvikken, end NaTA gav. Effekten
har holdt sig ogs til roernes optagning. og betydelige
merudb),itcr er hoslet for bekæmpelse af den store
bestand af kvik. som forekom l forsøget.
Resultatet er helt sammenfaldende med det. som blev
opn et i 2 forsøg l 1981.
Mens Roundup og Fervin fortsat søges afprøvct ener
denne forsøgsplan, indstilles forsøgene med NaTA. 1
gennemsnit af 6 forsøg l 1978 og 1981-82, hvor Roun
dup og NaTA er sammenlignet, er der opnåel en langt
bedre bekæmpelse af kvikken med Roundup. Antallet
af roer blev fomget med 12.000 pr. ha, og merudbyt
terne i rod og top har værel 3-4 gange større efter brug
af Roundup end efter aTA.

I tabe185 ses resullaterne af 3 forsøg. I i foderroer og 2
l fabriksroer, hvor kvik er søgt bekæmpet med midler,
der bruges eOer roernes og kvikkens fremspiring.

En effektiv kvikbekæmpeJsp og betydelige merudbytter
Åan nås "ed enten at bruge Roundup i efter ret forud
for rQert1es sbning eIJer "ed at gennemføre en /æhand·
/ing med Fervin. når roer og kvik er spiret frem.
SIl/remr roer skal sås efter græs. h,'Or sen afgræsning
eller sene slær hindrer en rettidig am'endelse af Roun·
dup. kan anvendelse afFervin "ære en bedre løsning p6
et hikprobJenl.

Udb)'IIC Ol
rnenadb}lIc
bk, pr. ba

rod top

K\'iksk Dælen.· 1000 pI.
pr. ml m. hik pr bl

cft. spr. v.opt. ....opt
Foderroer

AYik i beduQ('r - htr ja.
bT/broer - kan rnluCf'Tf'
udbytlf'1 l'æ5emligl. J delte
forsøg l'(Jr co. 60 pcl. af
jorden i de ubehandlede
parcel/u dækktt af ÅV/Å ~
optagning. Btk~mptlg mw
f~rvln _ og ulsWJrtndt nud
ler _ Wlr ",lIykJ.el og go ...
mtnldb)'lIer pO nL 40 hÅg
$uÅker pr. ha.
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Tabel 85. Krik Ijabriksroer & foderroer (l/6).

Foderroer ~~ .. - Udbyue OS 'NKviksk. o. c
~E

m«Udbylte ..
pr. ml ~:: i:: hkg pr ha fr"-r-: .- ~.

Anlal I. spr&Jlmn. 2. sprøJlmng en" 2., 'ti Co ~å .:~

2 'Pr ~~o

~i
EliSproJI- K\'ik KVIk Genvzksl .~1l Rod Top o.

nmger ca. ) bl. U b!. ca. J bl. ..4l. "'~

/982/ forsøg I 2 J 4 , 6

a. Ubehandlel 1116 100 46 368 255
b. Fcnin* 2 1.0 '8 1.0 '8 21 3 53 288 132 1050
<. Fcrvin* I 1.5 kg 90 15 5I 243 107 760
d. FU'Hladc* * 2 1.51 1.51 4 5 53 322 138
e. Fusdade· I 3,Q 1* ** 40 7 56 338 173
r. Fervinal· I 3.0 I 28 15 50 247 123
g. Dowco 453 I 2,0 I IO O 47 222 98

/98/-1115 fimøg

a. (391) 38 277 291

b. ( 8) 61 248 174 1050
<.

Fn....ogsplan som ovenfor ( 35) 57 184 167 760
d. Lcd f og g deltog ikke 1981 ( 2) 60 291 175
e. ( 14) 61 259 174

Fabriksroe.r Rod Sukker

/982 2/o<sog

a Ubehandlel 62 62 229 42,4
b. Fer\lll* 2 1.0 kg 1.0 kg 14 75 167 30.0 1050
c. FcrvlIl· I 1.5 kg 18 70 125 23.3 760
d. Fusllade· • 2 1.51 1,5 I .l 79 192 36.0
e. Fusilade· • I 3,0 )••• 2 75 151 28.6
r. Fervinal* I .1.0 I IO 75 150 27.5
g. Dowco 453 1 2.0 I I 75 17.1 .12,3

/98/ 1/orsog
a. 319 60 398 67,5
b. I) 65 37 10.4 1050
<. Fo~og"plan "Om o ... enfor 5 6) 65 11.0 760
d. Led f og g deltog Ikke 1981 9 66 88 13.7
e. I 64 65 10.3

·111'>31 .1 I re'mol/ha •• lIIsai lissarol. O.' l, h.. l 81 og O,Q l'h" l~::! •• ·~.O I i 81 , fllr""1I

FOf'ingo;planen fremgår også af labellen. Fenlll og
fusllade er begge prc\el med en og IO sprcJIJllllger.
men.. to nye præparaler er prøvel \led cen gang "pmJ!
mng. Til Fervin og Fervina! er ved sprnjtning lil~1I 3 l
Fevinol. en II E-olie. og til Fusilade. som ventcs bragl
på markedet I 1983, er der lilsat sprede-klæbcmidlel
LIssapol for al oge effeklell.
SpmJlningell er gennemført forholdsvis senlog med en
højere dosering. når kun cen behandling er udført.
Kvikken har haft 4-6 blade ved denne sprojlning. mens
den kun havde r.:a. 3 blade, når to sprøjtninger gennem
fnrtL....
I forsøget l foderroer var der en meget stor mængde
k\ lk, som alle behandlIIlger har reduceret væsentligt.
Ved roeme<; optagning \:lr den ubehandlede parcel 100
pet. dækket af kvik, mens de gennemfoTle behandlin
ger h:nde reduceret dækningsprocenten til 15 eller

endnu mindre, bedSt \ar Oo"'co 453. hvor al kvik ble...
bekæmpet. Roeantallet er forogel med 5-10.000 roer
pr. ha for de neste midlc,"" \L-dkommende. og merud
bytter på 200-300 hkg rod pr. ha ble\l opnået.
I de 2 forsøg i fabnksrocr cr der ikke optalt k\lik
omkring ~prøjtetidspullkICI, men af dækningsgraden
\lcd oplagning fremgår del. at en god bekæmpelse er
opn5eL navnlig med ru,ilade og DO\\lco 453. Antallet
af roer er forøget med ca. U.OOQ pr. ha. og merudbyl
ter på ca. 30 hkg sukker pr. ha er opnået.
Resultaterne af årets forsøg falder pænt sammen med
de r~ultaler. der blev opn el efler samme forscgspJan i
19 l. Een sprojlnlllg med Ferqn og Fusllade har gi...et
en effekt. som har ",::eret næsten på hOJde med IO
behandlinger.
Mod en beskeden hikmængde ,)nes en enkeh be
handling al kunne gl\e tilstrækkelig effekt, men mod
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Fabe! 86. On'r\lgt lHN vita 0R sprt'de-k1æbenlld!er

Alm dt'l'itrlnl Alm, do...cnnl

0.I-o.5I1ha

Sprcde-klæbcm idler

Bcnapol (PLK)
Cilowctt (!l;Uliltll)
b.traH'1l1 (NAn)

I IVwflol (lUI
~and(l\11 I..'1IIt: (rs Agrol
Tnlon B \q56 (I\. \'1\.)

'il r,''(k,LI~ d r 'Un'E'! fIl1dkrne<o 1..Læh:t-'ne ug ral nlld
,("mt' III Jl ~rrt'de "II: ud ~ planlt'mt'
I r rUnd l h"""~ m,-d 8<na"'ll",. -\lr,um. n.....fOlpt'". Ulcan!O
DI:" rU~llaJc. Rc~llllC' m Il
F',.I~ rug.....n\l~nm l'r de ell".:!lc mldla

-----

I· ~ I ha
I I ha

ACllpron (nadl1l11)
Fe\ 11101 plu ... (rs agrol

-'---'-----
1'C'Tl.... renfli ... ,he ("rl'!!.:r mlJkm(". nJu.l:'fJgnmll:
Er Ph\\.:l I r,\",,~ m~-d A(rallfl. (i,lhl\ I ('nln Aa-...l~ra!l DP
Ra'>Jffiln ~kJ R(lundup m 11
F{\lg lIru~ lfI\l~mng for d.. euldlc lluJkr

Penetreringsolier (mineral ...", ()Iit:)
Fe\'lIIo) (FS agro)
Optrol (PLK)
Prcsolll F. (KVK) II E-olle. 2-5 l/ha
Shell II ElSheIl)
Sun-oll II E (Agro-keml)

en \tNrc k\lkma::ngdc \11 lo "pn'jllllllger (,ftl' \ære
IUl<ht::ndlgl' for at opna tdfrl"(h"llllcndc r.:ITd"
Fur'('gene tx\r gentage\ endnu Cl ar

Spr"JlnUlt{ "1< d Ft'n"1II - dia timlrl' mul/u af denIle
type - bør ~l''''H Infor!'" pa f,;,nJ.. "h'd mUld,! J·4 blmit' ort
1{t'llwgC\....ofremt bdlO\\'1 op\'{ar i jorm uf nrrao-'hl fra
J.. ~·iJ..f,;,t'm IIdl"bac
Der hør uhælfc\ j'lI II E·olll' for ur \lf,;,n' <'II "/lrri~l'Tl' og
men- ~iÅkcr <:JjeJ..r.

Pefli!rrail/g\olil'r og 5prede·l..lælwlllidla 11l'i.t'ttC!l III
.... i......c ukrlldt,nudler for at rn CII hurtigerI.: og hedre
l1Jdtrænglllng og dermed ... il·se ell ell'ekl og...å linder
mllldre gUII\uge sproJtcbctlllgcl ...cr l llere fon.og er
an\Cndl fOf",I..dlige tlhi.l;::tl1lng~l11ldler af denne Iypt', I
label 86 t'r de mar"'t=(hforte olier og 'prede-"'Ixbemid
ler anfort, og ,anllidig er del llæ\1l1. til hnll..c formal
...<idanne Ill"'\:lIllllg~midler har \ ..cret an\endl.

II E-nhl' mar"'ed..fMC>. under fOf'lkclhgc n,l\ ne. og
Ill .....Cllllllg cr na\nhg hely,! l fon.ogene med bckæm·
pd,e ,Ir u"'ruOI l ma)'. og I rocr "arni \00 Ix"'æmpel ..e af"\1" I for,"'dlt!!e afgnxl.er A...tlpron er all\endl \ed
'prl'jlnlllg m..:d \ l"'-.e u"'rudl,nudler i korn og l maj'
CUO\\I,.'l1 a :\ll\l'ndl \cd he"æmpe1-.e af bl'" l "lUtI.
men .. Ll...~apoJ og SandO\11 har ..ærel an\endt H'd
hel...cmpcl...t' af "'n'" l for..kellige afgrøder og \ed he·
b.:mpcl,l' af ll"rudl l rap..

flha'flllng /~I olie elll'T\pred('-k/æbemidlt'r bor il..J..e \1..<'
J..ritlk/ml.
Brugw!I\"i}lI/!/gl'l/\ 11'1..\1 0111 emnc! bor altid Sf'ldal'l,
j"r 1i/\ll'flliflJ.{ 1/..t'T ril dl"~ el/ketfe IIÅrudHm/tldl!!.

Frøukrudt I bederoer til foder
ror,ogellc med be"'æmpelse i1f fr,-,ukrudl l foderrner
...kal b('I~',(, muhghedernt:: for;\I Opll'-l en \IHer renhol·
del ..c på alk Jordtyper. l alle u"rudl ..tx:-.tLlnde o~ hel ... t

A'\!4 h,'d" " A1'/l..pl<!'I'
/. m. h", l",! h Muc!t' P'
~;'Ild [).11I1., u. Il' ",,'rr./\<
nltll~.·, \"",,.,./1 I1It·d j""'
\r,nll~.1/ (li" /"'III,'," /Id
<ljh'(III,'/1,' <It In IT ur'" uu/p
ht ....'/1 "ilr 11..."1,'(/ / phJ/"<J,-": I
~:,"~Ilnlnl! mld h rll1l • Ol(

Id t·",,., nd. ""d/(', "a"
m. d jorud uu...r'r ~ III hu
"dr"",,1I il) /..1·/l..r1Jllr '"4
h'J( .J-5 lJioJU' Ift~ 1",1\.1"
dd<.t''1Il! :ul'!
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Tabel 88. Sort natskygge og liden nælde i bederoer til foder (118)

Pll1nter pr. m' Udbylte og
Foderroer Fø' Efter c merudbytte- hkg pr. ha"2 spr. 3. spr.

~-o .
'"~.5 ~ ~~ 'iibN

~.: i: " c ...:- c~.. .. 1l:- "~ .-::II- 2,"': :'=01

il ~i il ~" '-uc. ~E
i~2 2 ~. • ~ o

§~I. sp~tning 2. sprøjtning 3. spmJtning ~= ~c .~ '8 o-
~ =~ ~ .~ Æ~l .0\'«1 nmg ukrudt klmbl. ukrudt 2. ''''bl. " Zo " Zo -> '" ~ ".:;

/ 982 2 forsøg l 2 3 4 5 6 7 8 9

a. Ubehandlet 1318 867 J24 141 64 45 548 333 1740
b. 0.5 kg Vellzar 5 l 4 I Betanal + 917 594 72 47 21 50 140 103 1890
c. 3 kg Merpelan AZ Belanal 3 kg Goltil( 570 338 JI 22 14 49 181 96 2140
d. 4 kg Goltil( J89 222 20 9 8 50 218 130 2500
c. 4 I P)'ramin Fl. 747 458 87 64 9 49 161 98 2180

/980-82 II forsøg
a. 415 229 80 37 26 55 616 452 1740
b. 286 139 19 12 13 56 35 28 1890
c. Forsøgsplan som ovenfor 208 82 8 5 7 55 60 29 2140
d. 173 61 7 2 6 57 79 53 2500
e. (J29) (148) (28) (19) (10) (49) (64) (31) 2180

( ) = 7 forsøg. behandlingen deltog Ikke l IC/SO

lidt mere ukrudtsfyldle end de øvrige. De opnåede
merudbytter for al liIsælIe el jordmiddel ved den
afslUtlende sprøjtning har knapl kunnet belale merud4
giflen til kemikalieforbrugeL Omregnes 1 hkg rod liliS
kr .. og 1 hkg 101' til 8 kr.. er del okonomiske udb)'lle
omtrent ens for alle behandlinger, idet en forøget
kemikalieudgift er blevel dækket gerlIlem et be~kedeJlt

merudbytte. Til de nævnle priser i tabellen skal lægges
moms og omkostninger til 3 sprøjtninger.
Ukrudtsplanter med sen fremspiring volder onc sær·
lige problemer på mange roearealer. Liden nælde og
sort natskygge kan reducere udbyIlet væsentligt. og
erfaringerne har viSI, at sprøjtning specielt mod disse
ukrudtsplanter kan give store merudbytter. PA arealer.
hvor liden nælde eller son natskygge kunne forventes.
er der i 1982 anlagl 4 forsøg efter en forsøgsplan, som
især tager sigte på bekæmpelse af disse IO planter.
Desværre fremkom der kun i to af forsøgene nælde og
natskygge, men lil gengæld fremkom de i meget bety
delig mængde i navnlig det cnc forsøg. Resultaterne
fremgår af tabel 88.

Efter denne forsøgsplan søges del belyst. hvilken beo
tydning det kan have for en effektiv bekæmpelse af
nælde og natskygge. at der bruges et jordmiddel ved
roernes såning. Fire forskellige jordmidler er prøvet.
og i alle fOfSøgsled er dernæst sprøjtet med Betanal på
ukrudt med kimblade. Siden Cl' der afslullet med en
blanding af Betanal + Gohix på ukrudt med to
løvblade.
Kolonne l og 2 viser. at der for Betanalsprøjtningen i
led a er optalt 1318 ukrUdtsplanter pr. m 2• og heraf var
867 nælde og nalskygge. Lcd a var på dette tidspunkt
endnu ubehandlet. De forskellige jordmidler har red u-
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cere( mængden af lJ,vcl nælde og natskygge SOIll andel
ukrudt. Bedst effekt på delle tidspunkt viser Galtix.
der har reducerel mængden af ukrudt til ea. 1/4. Efter
den afsluttende sprøjtning er det bedste resultat igen
opnået, hvor Goltix blev brugt ved roernes såning.
Ved roernes optagning var der en ukrudtsdækning på
64 pel. i led a. mens de øvrige behandlinger var mere
rene. Renest var led d og e med 8·9 pet. ukrudtsdæk
ning. Her var Go1tix og Pyramin brugt ved roernes
såning.
Behandlingen gav 4-5.000 flere rocr pr. ha og merud
bytter på 150-200 hkg rod pr. ha. l årets forsøg har der
været god belaling for at anvende et jordmiddel forud
for roernes såning, hvor nælde og natskygge måtte
forventes.
I de to for~g, hvor nælde og natskygge ikke forekom,
har behandlingerne givet en meget tilfredsstillende
ukrudtsbekæmpelse, og merudbytter på 5~IO pcl. i rod
og top blev opnået.
Forsøgene efter denne forsøgsplan afsluttes med årets
resultater. I gennemsnit af Il forsøg over 3 år er der
Opnåel en renere mark og beskedne merudbytter på ca.
IO pct. for at anvende et jordmiddel ved roernes såning.
Merprisen for anvendelse af jordmiddel er dækket
gennem det opnåede merudbytte, hvis rod og top
omregnes med henholdsvis 15 og 8 kr. pr. hkg. Til de
anførte priser skal lægges moms og omkostninger til
tre sprøjlllinger.

Der knylIer sig belydelig ilHeresse Iii spørgsmålet. om
det er muligt at renholde roemarken uden brug af
jordmiddel \'ed rOl'me:. stilling. Ikke mindsl på lelle
jorder og arealer med en beskeden ukrudtsbesland kan
denne metode være anvendelig. I 1982 er der gennem
ført forsøg efter J for~"g~planer med delle spørgsmål.



Tabel 89. Ukrudt i bederoer til fod,'r 0/9)

Arllal planter UdbyIIe og

Foderroer Før r'H Efter
o merudbytteu

I. spr. 2. 5pr. 3. spr.
.., hkg pr. hu
cå-ti • '"• ~2U1 ~~ -~

~
o~ o "O

O O O 'E ':E Co'E ]2:
9,"'=' -~ ~.

~
, ,

~..., ;; 1 .... lie. _o. j~

J. spmjlnmg 2. sprøjtnmg 2 ~ 2 .~ o §i Ea
~ ~ ~ i~"B 11 o. u_ukrudl kimbl. ukrudt kimbJ.-2 10\bl. ::> o: ::> ::> 0...,. -. o: ~ ,,~

/982 20 forsøg I 2 J 4 5 6 7 8 9

b. f"or...og...plan ~om ovenfor
c. lcd c og f deltog ikke l l':ll:!l
d.

a. J Golu.'i I

5 Still-ai! II E
b. J Golti.-':

4 Bclanal
1.:. 4 Ilct:lnal

d. 4 Bel<lnal
e. J Pyramin Fl

-t Iletanal

f. 3 Golti.\
5 Stlll-oil Il E

/98/ IJ jimog
a.

3 GOllI'" t

5 SUIl-oil II E
J Golti ... ,
4 Betanal
5 Golti.\
5 Sun-oil Il E
6 SC SI04 EC'
2 Pyranlln Fl
2 Ul'tilllal
2 AClipron
J Goltix
5 SUll-ail liE
I Matrigoll

20S 71 42 24 IO 63 779 389 1340

70 2J 7 4 62 2 9 2180

75 65 26 7 64 6 2 1570
41 17 63 45 14

22 IO 63 7 6 1370

(22) ( Il) (65) ( 6) ( 8) 1;80
LSD 23 /2

175 79 48 15 8 58 619 461 1340
76 " ; 7 SS O ; 21S0--,
75 99 20 II 60 9 4 1570

37 24 ;9 47 36

I tabel l:l9 ~e.s re~ultatt::rne af lO forsøg, hvor der l
ror"og~lt:d a og b er "prøjlet to gange med Goltix
blandet med enlen Sun-oil II E eller Belanal. I for~øg~

lcd e og d er der forst sprcjtel med Betanal og Mden
med et Jordmiddel blandel med lJetanal. Led e er
behandlet to gange med Pyramin + Betanal. For~ogs

led r er behandlet omtrent "om led a, forskellen er
tilsi.\:tning af Matrigoll ved "id"!e behandling.

Den fnrste ~prøjtlling er ~"gt gcnnemfMt på ukrudt
Illed kimblade. Anden ~pmjtll1ng er gennemført på nyt
ukrudt med kimblade· IO lovblade. Der har I gennem
:,.,llIt \æret 1M dage mellem de to sprøjtninger.
For før!!le ~prøjtning er dl'r oplalt 208 ukrudt~plantcr

pr. m~ i gcnnem:..nil. For anden ...pmjtning er der igen
oplalt ukrudl. og kolonne 3 viser. al den bedste effekt
p~ delte Ildspunkt er opnået l led b. Kolonne 4 viser
resultatct efler sidste sprøjtning, hvor led b ~tadig er
bed~t. Dl' øvrige behandlinger ligger nogenlunde ens.
idet 4-6 gange nere ukrudt ... plal11er er levnet pr. m 2.

Ved optagning er der opnået en tilfredsstillende ren
holdcbc i de neste forsogsled. Lcd b er stadig det
reneste forsogsled. mens behandlingen i forsogsled d
ikke har Virket helt lilfrcd"Millende, idet 17 pet. af
jordl'll var dækket af ukrudt ved optagning.
Dc for:-kcllige behandlinger har ikke påvirket udbyl1et

...ynderligl, kun i led d er der målt l'n mindre udbyHe
nedgang.
Resultaterllc i året!! for~øg falder helt ~ammen med
det. der ble\ opnået i lJ for...og efter samme forsøgs·
plan i 1981. I begge forsogs3r er det mest økonol1l1Ske
rC!lultat opnået efter behandlingen i led a. hvor udgif
ten lil kemikalier er lavere end i de øvrige led. Til de
anførte priser skal lægges IllOI11<; og omkostninger tilto
sprøjtninger.
For~,)gelle fort<;æller endnu ct år.

I tabel 90 ses resultaterne af 13 forsog efter en ny
for'ogsplan. I disse for""s er der ikke am endt jord·
middel for roernes såning. og rorskellige behandlIIlger
efter roesåning er sammenlignet. For:..øgsled a er be
handlet to gange med Golti>: blandet med Slln-oilll E.
I for~"gsled b er sprøjtet med Nortron + Betanal to
gange, og behandlingen l led e svarer helt hertil. Idet
llumrnerpræparatel indeholder de samme virksomml'
stotTer. Led d er først sprøjtet med Matrigoll + neia
mIl og siden med Golti ... + Sun-oi! II E. Forsøg,k-d e
er behandlet med Reglone før roern~ fremspiring og
"enere med Golti>: + Sun-oil Il E. Forsogsled f er
behandlet omtrent som led b, forskellen består i lil"a.~t

nlllg af GOllix ved sidste behandling.
For"le "projlrling er geIllH:mf\)rl. da roerne havde met
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S/orJ..t'IIæb ,'r lil! 1.'lInl(' Itr M('I'.'/ .'1 merl' <JI/IIIllc/t'//"i(1 uJ..rl/l1i I

h<'lkroer.
l'lmllen hur i jl..r,· 1,~rlt·Mt· Ol<rlel'('/ d"11 orc/lI/(l'r" uArudl\lprojl
/I/II'!. m('/I B("/l1II1I1 \ar/ro" hul' U/il' I'{('rt"! til <i/eA"I'. IIippI,
,.,."de IØ5fWI'!

to lovbladc, Næ<.,lc "projtnmg er "ogl gcnncmfurI 7-10
dage senere. I gcnllcm~lIlt er der gået 12 dage mcll~m

de to sprøjtninger I denne for~ng...plall er der ikke
laget hensyn til ukrudtet ... ':it~,rrel ...c men alelle til rocr
nc~ \tørrehe \ed før~te ~prøjlning.og næ... te ..prøjtrllng
Cl' frcmrykket til ca. 10 dage senere.
f M første "projtnlng er der I genllem<;nll opwll 1.V)
ul-rudt'iplantcr pr m!. for anden pmjtning er dril
bcd ... te effekt n:1d l for..ogsled b, men de m·rige led har
levnet ca d(lhhclt ..ii mange ukrudbplantcr, I fONlg ...
led e er der ell ... tor ukrudl~mællg.dcp1\ dette tidspunkt.

Tabel 90. UÅrlldl t b('derOt~r Iii foder fllO)

l

III'}rl'IIf('{1 \}'/Ie.\ ul blm;> l!1 II/~orlil!.l ukrudl I bederoer ,I! foder pd
'('((,'re jorder - VIi'u,-11 Im)r jordmiddd /IIld/mll'l I'(>t! f()(ff/l('S

\(./11l/1q.

HeWl/ul - GOIIH ud\prøjll'1 pa plumer mt!d J..lmMad,' - hefll 2
lIllblutI". hul' 1'/5/ fIIndlflllcJ(/ ,/ji'J..1

hvilket må ulsl\n\il" en fn:m"plflng af ukrudtsplanter
efta del! tidilge Reglone-anvcndebe. Eftcr den anden
'pWjllllng er der optalt omtrent 'amme ukrudts·
mængde i alle for...ug... lcd på nær led e, hvor en del ncre
ul-rudbplanler var le.. nel.
Ved optagning er der kun fundet be~hdne forskelle
mellem bebundlingcrne. når lcd c Igen undtages. I
dette forsøg<;led \'<lr -'I pl:!. af jorden dækket af ukrudt
lTIod 6-16 pct. l de øvnge for,,,g<,!ed.
Der er kun malt be<,kedne forskelle i rod og top efter de
gcnlH.'rnfurtt.: behandl111ger,

---
Anlal planter Udb}'uC og

Foderroer h,r f'ør Erll:r
c ffi('rudb)'lIt'
"I 2, spr l ~pr " hkg pr ha

'PI', ~-o c "• ~] ~ "", 6l>N

i ~,,: = " c -o"

~ E E Q,c ~~
i=:' "'" ".,

~ 8'
~ ~ " ....'u c..

~~
~.:;

I 2, ,>pmJlning ~ 2 .~ o El:..,prllJlrung
~ :5 ~ :j~ 'E "& ~

""r()('r 2 l,n'bl \ri1. I(lllage ..ener(' :> '" ::> =--::;. '" '"
,,~

/982 /3 /ors.g I 2 3 4 5 6 1 8 9

a. 3 Goltix 3 GOltlX
5 SUIl-oil 11 E 5 SlIn-ml IlE 13q 62 42 26 16 62 131 411 1340

h. 2 NOrlrOl1 2 'ortroll
2 Tletunul 2 Bewllal iH 27 25 15 62 24 4 900

c 4 CQ I"') 4 CQ 140 b3 38 2q 13 62 23 J
d I j\'1.11ngon 5 GnltlX

2 Betunul 5 Sun-oil IlE 63 68 J I II 63 19 5 1550
e. I Reglollc· 5 Gulu",

5 Sun-oi1IIE 64 156 86 )1 60 97 43 1110
f. 2 Nortron 2 Nortron

2 Betanal 2 BetallIlI
J GUltl\ (61) (160) (m (6) (61) (12) (28) 1410

LSD 50 36

• Ll"de t'><:h 1'11' rl'''l:rnl''' frl'm~plrln!! o~ 1~l:n ~illll1rlhg mt:lI "Higl' kJ .. :: ~rr

I ) ~ f ..
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Planler l,do)'l": (Ig

Foderroer For Fur I,ner • merudb~lle
~ hkg pr I"l. "pr .1. "pr .\ "pr. 2-6
~ , . '"~"'1:IlI

~ a, ...,

~
o~ •

~'"
~~

~E "e "e "E~:; ~=
,&

~~
0-

2. "prllJllllng , , ,
=~[

~.
.~

a-e. uk rudI kimbl. " " " "li ~

2 2 2 <'l....c o e::i.I d 7 dage efler c J \pr~IJlnlng ~ ti~~
-o .."pnlJtnlng

~
~ ~ !:~ t ~~1·2 uger r"r" c' 7 dage ener d uk rudI 2 '(Hbl '" :J :J ~~ .. ::::'; '"

/982 /0 [orsog l 2 J 4 5 6 7 8 9

" 4 BeI:Jllal 5 ( 10111\

, '-)un·flIl III" 1Cl2 "7() ;-;2 2.1 I" ol 696 J9J 1570
h 4 Iklanal 4 'ul(l"llrl

In;lrh.en" 4 1l1o:1.Hl;11 - I; II> hO 11l 1\ 1420
, bdl<1mlllng ~ Ciolri\

\.,.d ':111 1Il!! 5 ::'UIHHI IlE lJIgl'n .17 .15 50 Xo 2~ lmo
li ; U(11t!.\

5 SUll-\lil III" Illl;l'l1 179 71l 2l ) 2~ W , l 1050
, 5 (in!tl\

::; "\IIH1II 1I~ In~l'll Ih"" (JO .\4 51o) 20 4 1050
/..\D 5~

/')~/ 3 /OrlOl.[

"
-Hl 64 ~4 ; " 52 695 515 l::;c(J

h l c 44 c' I' 1420
c' I·Of"l1g'pl;lrl "om (1\\.'nfi.1 r <> 4 4, Il " lO~IJ

li 5:-: 5:-: Il , 52 " I" 1050
, <>7 57 I" Il , l III 17 10<:'0

R...... ull:lll,.'nll' \'r 1Il !c rt;', ....lIll .... Id ...1 l1\'r ... lllllhghlo.'dl'r fllr
... 11 111fr d"lllicndl" b·..mng "yne... ,1\ ;lhnl' "'lg. Il\N
uh.rudl tll·h.a:mpl'l ....(' alene "I'gl.''' gl'1111 ... rnh1rt Il,J
"pn'jlllllll; "flt'l" ITl\:l"llC~ fn.'lll"'prnng, I'l... rl· .If d... prtl
\ ...tk hchalldlil1~er ...r hillif:erL' ('Ild d\·Il1(hll afpnnlo'(k
rl1 dl' ,IIIfIlrtI.' pn'>l'r ...kalli('gg~ ... nW1ll'" og {llllh.~hlllrll·

gl.'r ul It' ,>pWjlnlllg.er
I (lr"'llgcne fnrha:l kr.

Ildht:I ()I "1..... rl'<,ultall'l"lll' af 10 f(lf"\lg efln ...·11 fnr ... (lg....

pl'lll. h\<lr dd er ,>(lg( l)('IY~L nm n'lI t'll""-"l 'pllljll1lllg
l1Ied (joh!.\ j niK' dkr nlenH':~ rn':lIl"'plrill~ kali b...
k'l,.'llIpe uh.rudkl Illfreu...... l tllendL'. Samr idlg hel~ '>l.:~ del,
h\i1k ... n hdydlllllg ~rro.ilcli(t...rllllkll·l 1..111 hall' for ~-r

fl,kr ...n af denn ... hdl:llldl1llg OellllL' L'lll' "pmjll1rng
...alllllll.:lllrgJlt:... nwd mere Iradlll\ll1dk hehalldhng...-r.
h\(lr d...·r f(lr"'l ,prnjll.'''I med Iktal1i11 og '>rdell meJ
jordlllldJl'l r blillH.hng m"d Ikla1lid t"lkr olie Fnr<,{I
g...ne t"1 :llllagl pa arcaler med foritold,,\ I'" IIlcgd
Ukllllll. og del er amlldig hl .... \1.'1 opl~ ... 1. iil Jllrdlll1ddd
\cd ...anm!,:..:r ;1ll\ l1dl p:l ~ ilfar...'akrn ..... I ..tik tilfælde
har jnrdmidkt \,1,.'1"('( 0.5 kg \'el],far pI ha

'bl/Ii/"I! 111""1'11""1/1 I'" d,/II'~ f,,/1/(/·,III, d,'~ h,l/','/ III ~"IO\{·

/"'III!I"I/.,., ,1./n·"ItII,l..nll/: J del '.~·"'I."< 1.'!4~"f"j

l/tJ,~: hin r,/.",/nl/I/Il"'·/ I ,/I d,/ ."'~"'d/~,/ 1,/<'1 '(,b,'lh",·
JI'f/,JIld "101'"'' lIIt/,/,r/>1 ,.:,t/ ""l~,,,·/ /). _' Illd,' 1:,11'· {,lUllil'

I"I','~ li" m, <:,"/ "r"''' '''",,":/!! d

II"!,, (lk ..... 11l111<!1, /l1.11ll1II1I'~1
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Forsøgsled a. h og c er behandlet efter frem'lpiring. da
ukrudtet stod med kimblade. Led d og e cr behandlet
henholdsvis I og 2 uger eftcr led c. Forsøgsled a og b er
behandlet igen. da Il)'t ukrudt stod med kimblade - to
løvbladc.
For første sprøjtning er der i gennemsnit optalt 162
ukrudtsplanter pr. m2 i forsøgsled a. De gennemførte
sprøjtninger har reduceret mængden af ukrudt betyde·
ligt, sAledes at der efter den sidste sprøjtning er optalt
fra 15 lil 60 ukrudtsplanter pr. m2• I gennemsnit er der
ikke opnAet en tilfredsslillende renholdelse. Bedst er
del gAel i fOfSøgsled a og b. hvor ca. 16 pc!. af
jordoverfladen var dækkel af ukrudt ved optagning. I
de øvrige forsøgsled var ca. 30 pct. af jordoverfladen
ukrudlsdækkel på dette lidspunkt. Tro<b, denne bety
delige forskel i renholdelse er der kun målt beskedne
forskelle i udbyuet af rod og top. l forsøgslcd c er det
laveste udbytte høstet, her manglede ca. JO PCI. i
forhold lil led a.
Opdeles forsøgene i lO grupper, henholdsvis med og
uden jordmiddel før såning. viser det sig. at anvendelse
af jordmiddel før såning har værel fordelagtig. l disse
forsøg er opnået en mere tilfredsstillende renholdelse
ved optagning. Mest økonomisk har behandlingen i
forsøgsled d været. Her er sprøjtning gennemført for
ca. 2/3 af prisen i forsøgsled a og b. Til de anførte
priser skal lægges moms og omkostninger til 1-2 sprøjt
ninger + udgift til jordmiddel for såning.
I 1981 gennemførtes 3 forsøg efter samme forsøgsplan.
I disse forsøg var anvendt jordmiddel før roesåning. og
der blcv opnået en tilfredsstillcnde renholdel3e ved de
forskellige behandlinger. Også i 1981 var det mest
økonomisk al gennemføre behandlingen efter forsøgs
led d.

Forsøgene fonsættes.

Bclanal har været markedsføfl i mere end 10 år. og nu,
hvor palentrcllighedcrne snart udløber. er der frem
kommet nere midler med indhold af phenmedipham
til afprøvning. Ingen af de afprøvede midler er endnu
bragt p5 markedel. I label 92 ses resullaterne af en

Tabel 92. Ukrudr i bederoer lil foder (/22)

sammenligning mellem Delanal og fire andre midler
med indhold af samme virksomme stof.

I disse forsøg er udbyttel ikke målt, men der er
gennemført observationer over 3lllal rocr og ukrudts·
planter efter een sprøjlning og efter IO sprøjtninger.
Første sprøjllling er gennemført på ukrudl med kim
blade, og anden sprøjtning er gennemført, da nyt
ukrudt havde kimblade. Der er i gennemsnit gåel 14
dage mellem de IO sprøjtninger. De tre midler i led c, d
og e har givel en effekt på ukrudlet omtrent som det
kendte Belanal. Midlet i led f synes derimod al give en
lidt svagere effekt på ukrudtet. Midlerne i led g og h
indeholder ud over phenmedipham også henholdsvis
dichlorpicolinsyre og elhofumesat. Med disse to præ
parater er der udsprøjtet en lavere mængde phenme
dipham end med de øvrige behandlinger.
Dc få resullater bør alene bedømmes SOm en oriente
rende undersøgelse af en række nye formuleringer af
del mere kendte Betanal. Før markedsføring bør en
yderligerc afprøvning derfor gennemføres.

Bekæmpelse ~f frem voksede aguridsler l roer er prøvet
i el enkelt forsøg i 1982. Resultalcl ses i label 93.

Tabel 93. Tidsler i roer.

Bederoer Tldsler pet. jord. hkg rod
pr. ml dækket y, opt. pr. ha

Forsøg nr. 3U62

Ubehandlet 85 238
1,2 l Malrigon 5 241
1.5 l \o1atrigoll 5 238

/981 4 optællinger

Ubehandlet 12
1.2 I Mamgon 2
1.5 l Matrigon 2

Matrigon er prøvet i Io doseringer, som begge gaven
meget ljlfred~o;;tillende bekæmpelse af en stor bestand

Foderroer

I. sprøJtning
ukrudl lamblade

/982 4jorsøg

a. Ubehandlet
b. 4 Betanal
c. 4 KH-4- 79
d. 4 Phm 165
e. 4 PMP Q/36
f. 4 PMP n,. 29
g. 3 Phmpi 16525
h. 4 CQ 140

2. sprøjtning
ukrudt kimblade

4 Delanal
4 KH-4-79
4 Phm 165
4 PMI' Q/36
4 PMP nr. 29
3 Phmpi 16525
4 CQ 140

Planter pr. ml I
Efler I. spr. Efler 2. spr.

Ro<' I Ukrudt Ro<, I Ukrudt

83 315 81 322
86 22 83 9

(84) (20) (89) ( 12)
82 23 80 27
80 18 73 17
77 40 74 41
81 52 76 41

(93) (17) (84) ( 19)

) KH-4-19 har deltaget i 3 k og CQ 140 l 2 fs.
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Tabel 95. U/..rudt ifabnksroer (/13).

Fabriksroer
L;db)llc og

;; mcrudb)ltt'
~

hkg pr. ha

~-s • '=N-" ::~ ~ ~~
~~

~.

o~~ a~
~~

" "E_ ,-
~'E ".. .~

~~
~E '";;]~ ~å .

J. spr~(nll1g 2. SPr0Jlninj; J. sprojllling ~i
~ eo.

ri ~"B il ~

vro nmg ukrudt klmbl. ukru l 2 kwbJ ca 7 dage senere ~tS.
, ..

~~> " ~ "'~

/ 982 8 forsøg \ 2 3 4 5 6

il -' Gohu. .' Iklanal

b 3 Betanal
5 Golm.

c. -' l:Jetana]
3 GOItL\

d .' Gultix '
.' Sun-oil 11 E

c. -' UClanal '
J Golli:'l

f. J Iletanal ~

.'\ Gollix

g. J Belanal
-' Gulli\

h -' Iklanal~

J Gulli.\

I. 3 Betanal
3 Golti.'.

J. 2 Betanal
2 Gollix

I... 2 BClanal !

2 "lorlron

J Jlelanal ~

-' GOltl.'.
4 8clanal

J Iklanal
.'\ GOItI};
3 GOltl};
3 Sun-OIl II E
3 Gohix ~

3 Sun-oil II E
J BClanal1
J GOItIX'
5 SUIl-oll II E
JOelanal;
J Golllx
0.1 Sando\ II

J GOItI.'. +

3 Sun-OII II E
1.2 ,..·tatrigon
J Bel3na] ...
3 G01tIX +

I Nortron
2 BClrlnal !

1 Gohlx
l Bdanal +

1 Nortron

o 78 564 98.8 \920

2 O 78 6 lA \860

2 O 78 5 J.2 1920

.1 78 6 lA 1260

2 O 77 10 2.0 1590

O 76 17 .1.4 2020

2 O 77 12 2.4 1930

74 5 1.3 2210

O 78 6 1.1 20\5

4 77 4 1.0 1320

4 2 76 19 3.9 900

n.

/98/ 6 fo'Sog

a
b.
c. Behandlinger
f som angl\,cl o\cnfor
I.

I '

m'

11 .•

o'

-' Bel30al -' Betanal
3 GOllix .
3 Nortron
5 G01l1x
5 Nortron
5 Sun-ol1IIE
5 Delanal -
5 Gol1ix

5 Gollix l

5 Sun-oll II E

5 2 77 14 2.9 1635

Il ) 78 31 5.7 1525

10 4 77 34 6.0 1600

15 4 75 64 11.\ 1090
LSD 13 4.0

2 4 70 554 92.1 1920
2 3 71 5 0.8 1860
2 3 70 10 1.9 1920
\ 2 69 4 0.9 2020
5 3 70 9 1.8 1635
8 IO 69 8 1.1 \525
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af agertidsel. Ved roernes optagning var 85 pct. af
jorden dækkel af tidsler i det ubehandlede forsøgsled.
Den gode bekæmpelse har da og\å re~ulteret i en
fordobl mg af udbyttet.
Resultatet af årets forsøg, der er gennemført i fabriks
roer, svarer helt til det. ~om i 4 optællingsforsøg blev
'et i 1981. Matrigon ko~ter ca. 240 kr. pr. I. Midlet er
Yelegnel til sprøjtning mod agertidsel, kamille og andre
kurveblomstrede planter I bederoer.

I samthge foderroeforbog er der foretaget optællinger
af ukrudt~planter, som er opdelt encr art. Tabel 94
viser hvilke arter. der forekom hYPPigst I de forsøg, der
er gennemført i 1982, 1980 og 1975. Planterne er
opstillet ener hYPPighed I 1982. og som tabellen vi~er,

har hvid melet gåsefod (» mælde»), pileurt og fugle
græs været de mest udbredte planter i hele perioden.
Liden nælde og sort natskygge er først dukkel op i
'itørre mængder sid~t i 70-erne.

Tabel 94. HyppigsTe ukrudHarler i disse år (108).

Foderroer
Forekomst i pct. af forsøg

1982 1980 197:5

51) (, 41 [\. 51 f\

HYidmelet gåsefod 80 88 88
Pileurt 72 63 69
Fuglcgræ!> 28 29 49
Ærenpris 26 12 37
Stedmoder 24 20 22
lianekro 12 2 14
Kamille 12 O 14
LIden nælde IO 29
Tvetand IO 12 14
Sort natskygge 8 S

De anførte navne er ikke helt botalllsk korrekte. Sl1le
de~ indeholder gruppernc pileurt. ærenpris. kamille og
lvetand Oere arter.

Frøukrudt i fabriksroer
I tabel 95 ses resultatcrne af 8 fMsøg i 1982. Anla:g.
~pr0jtning, bedømmelbC og optagning samt beregnmg
af resultaterne er foretagcl af De danske Sukkerj(lbrik
ker.
Forsøgsplanens hoyetlformål t:r at afprøve systemt:r
for bekæmpelsc, hvor jordmiddcl ved roesåning er
udeladt. Et stort antal kombinationer er prøvet, og
forsøgsplanen er en fortsættelse af arbejdet fra 19&1.
hvor ogsA el stort antal kombinationer bley prøvet.
Meningen er at fortsætte med de <;ystemer, der har
formået at renholde jorden tilfredsstillende ved oplag
ning. mens kombmatloner. som Ikke har vist tilstræk
kelig effekt, kun medtages l et enkelt år. Mod denne
fremgangsmåde kan indycnde.. at mangt: behandlinger
hermed afprøves utilstrækkeligt gennem kun et enkclt
års resultater. Over for dette står det faktum, at ~

fremt en utilstrækkelig effekt er konstaterel blot et
enkelt år. kan kombinationen næppe anbefales i prak
~is.
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K Ull l forsogsled a er der brugt jordmiddel før roernes
:Jining. FOf\~,gsleddene b-k er behandlet to gange efter
rocrnes fremspiring med for<;kellige kombinationer af
jordmiddel I Belanal eller Sun-oil II E. Forsøgsled
delle l-t) omfatter forskellige nødløsninger, som til
tider ~ætle, ind, hvor ukrudtet er blevet for stort.
En meget tilfredsstillende renholdebe er opnået efter
behandlingerne i led a-j. I led k og I er levnel lidt mere
ukrudt. mens led m-o knapt virkede tilfredsstillende. I
de trc ~id~tnæynlefor..,(lgsled resulterede den ulilfreds
stIllende bekæmpelse i sikre, negative merudbYller.
Omknng opgørelsen af årets forsøgsresultater hedder
dct bl.a.:
}) Igen i 1982 cr behandlinger uden brug af jordmiddel
ved <;ålling lykkedes. Ligesom I 19lH er det bedste
resultat opnået ved ud~prøjtniJlg af 3 I Betanal i blan
ding med 3 kg Goltix på f()crne~ kimbladstadium og
gentagelse af denne behandling 7-10 dagc senere.
En erstatning af Betanal med den tilsvarende mængde
Sun-oil II E har resulteret i CII lidt ringere effekt
overfor ukrudtet. som i 1982 dog må betragtes som
tilfrl'<!":-.t illende.
Tilsætning af Sun-oi! Il E. Sandovit og Nortron 111
blandinger af Betanal og Galtl>: har forbedret ukrudts·
bekæmpcl<;en, men 'mmtidig også givet større skader
p<l roernc, »

Forsøgene fortsættes i 191U.

De .WJmvirkende Lolland-Falsterske Landboforeninger
har i samarbejde med Sukkerfabrikken Nykøbing gen
nemført 7 forsøg efter IO forsøgsplaner i 1982. Forsøgs
plancr og resultater er vi~t l tabel 96.

Del fremgår, at forsøgsled a er ens i de IO planer. og
kun i dette led anyendes jordOliddel før roernes såning.
Denne behandling har gennem nere års forsøg vist sig
som en sikker metodc til rCllholdcbe af fabriks roer.
Formålet med forsøgcne i plan T er dels at afprøve
reducerede mængder kemikalier ved første behand
ling. og dels at ~mmel1ligne Belanal og Sun-oil 11 E
som blandingsparlncr ml"d Gollix. Samtidig ønskes
kemikalieomkostningerne om muligt reduceret, uden
al elTekten sæltes over styr.
T plan II afprøves forskelhge behandlinger med 2-3
midler i blanding, ligesom sprøjtning på forskellige
Ildcr I rocrnes udvikling bcIY\a>.
forsøgene er gennemført på arealer med modenn til
kraftig ukrudtsbestand med ncre vanskeligt bekæmpe
lige arter som vejpileurt og skærmyortemælk.
I plan T 'CS en tendens lil lidt ringere virkning efter den
nedsalte Goltixmængde. Forsøgsleddene b, c og d er
lidt mere ukrudtsfyldte ved rocrncs optagning end led
a. Samtidig viser resultaterne. at Goltix blandet med
Sun-oil II E har givet en effekl på linie med Gollix +
BetanaJ.
Udbyttet af rod og sukker er omlrent ens efter de
gennemførte behandlinger. Mest økonomisk har be
handlingen i led f yærel.
I plan II er den rene~te mark ved optagning fundel
efter lcd a. Dc øvrigc behandlinger har alle været noget
mere ukrudtsfyldte ved optagning. Også i denne plan
er der kun beskedne udslag i rod og <;ukker efter de
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I l 3 4 l 6 7

P/all I

19H1 J jon,,!!,

a. .. Gult1\: .. BCI;lIMl J Gn1tlx 11 ) 78 604 106.3 2240
J BCI;Jllal

b I.5 (jolt 1\, J Gulli' 2. 2 9 S2 R 0.8 1.j.l(J

1.5 lJt'lanal J lJetanal
< 1.5 Gult" J GOItI' 19 2 9 '0 O 0,2 Ib.'5

.' Ikl;II\;l1 J Bd;Jllal
d 1.5 Gull" J Golll' )1 7 11 79 O•• 1305

J ~un-otl IlE J Betanal
c. .' Gulu" J GOltlX 17 O 6 77 .1 0.9 1590

J SUI1-oil IlE 3 Bdanal
f. J Golti,\ J GolllX • 15 .l • RO Il \,9 11W

.' SUll-oil IlE 5 Sun-oil IlE
g. .' Gultlx _, Goltl' 17 ) 79 O O 1630

" Ikl,lIul 5 Sun-od IlE
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Antal Udbytie og
Fabriksroer I,lkrudlsplanler 5 merudbylte

pr. m! ~ hkg pr. ha
~<6 •\;2 ~w .'!!~.. ~ ~
.g ~.~

c. ,~

u 0.'= ~-

~~ ~~
,~ ,w

~~
~. ';;;'a 5~~ ~å \; ~..:

':~ t·~ .sJ!: o
§~ "8

~ E~
I. sp~tning 2. sprøjtning 3. spr"jlllin& rl1'B ~

æ~ ffi~ • ~~Ved mng ukrudt kimb!. ukrudt kimbl. ukrudt 2·4 lovbl. o.~ > - > '" ~

l 2 3 4 5 6 7

Plan Il

1982 4 forsag

a. 4 Gohix 4 Bctanal 3 Goltix -;- 10 3 2 79 593 103,4 2240
3 Betanal

b. 4 Belanal 3 Goltix -;- 41 6 9 76 15 3.0 1480
J Detanal

c. 4 Betallal 3 Goltix j 41 3 7 79 12 2,0 1540
3 Betanaj
3 SUll-Oi! IlE

d. 4 Betanal 4 Betanal 41 7 10 78 14 2, l 1460
4 Nortron

c. J Betunul 4 GOItIX + 63 5 7 78 3 0.8 1345
I Nortron
5 Slln·oil I IE

f. 2 Betanal - 2 Betanal + 143 5 10 78 5 0.8 900
2 Nortron 2 Nortron

g. J Goltix 4 Pyramin I 48 3 6 78 15 3,0 2020
3 Betanal 4 Betanal I

5 SUll-oil Il E

Anvendte midler
I tabel 97 er i alfabeli~k orden efter navn eller fors0g~

betegnelse opstillet de præp;,trater, som er omtalt i det

foregående afsnit om ukrudtsbekæmpelse i kom, ær
ter. majs og roer. Efter de enkelte præparater er anføn
mængde og navn på indhold ar virksomme stotTer.

Tabel 97. Midler prøvet mod ukrudt i kom. ærter. majs og roer i 1981-82

Hnndelsnavn
eller nummer

AE 156/2 A
Antergon " .. , .. ,', .
AreIon O.
Aretit .,', .. , ....
Asulox
Alrazin , .
Avcnge .
Avcnge SP ,.,', .
Barnon Plus. , .
Sarnon Plus DE
DAS 449 03 H .
BAS 463 00 H
Basagran 480
Basagran DP
Dasagran MCPA
BASF DicambalMCPA

132

0/00 eller
gram pr. kg/hr.

31·100.525
300
535
490
340
470
270
.;80
209
115

358 - 142
208 ~ 160 ~ 272

480
260 ~ 340
250 - 125

50 • 700

Virk'iOmme
stoffer

uracil-forb, -;- cyanazin .. mechlorprop
malcinhydrazid
l~oproluron

dinoscbacclal
asulam
atmzin
difenzoquat
dift::ll,wquat
namprop-isopropyl
namprop-isopropyl
bemazon l- cyanazin
bentazon MCPA - dichlorprop
bcnlazon
bcntazon I dichlorprop
belllazon I MCPA
dicamba + MCPA



Handd~na\n

dier nummt'r
0100 dIer

gram pr k8fllr

TCA
ell1oful11l",-,ll

1.4-·D dll'hlorpmp
MCPA dlCIII<lfProp
1,4·0 lllC'clllorprop
dalafXlII
phcnm('dlphalll
l'~ anaZlll
olfeno\ Illl"chlmprop
phcllmcdlph;lm dhofullle";t(
IO\YI1lI bnml()\~ ml MCPA dlchlorpwp
dlcamba f\tCPA tllC"hlorprop
du.:amha MePA
dmo"cb (fn "} re)
dll'amba M<.:PA
1.4-D lhchl<lrprop
MCPA dll'hlnrprop
dlllotcrb ' lllcchlnrprop
P} nd} lo:\y-førb.
p~rid}lo'\~-forb. MCPA
p~ (IdIn) Im,~pht:l1o:\} proplIllHIt
chlor<.,ulfuroll
dichlorpll.:ollll\) re bromox~nll dlCh1<lrpn)p
dlcamba dK'hlorplC(}llIl"~re M<.:PA
dlcamba dh.. hlorplcolin,) re \1CPA dlchJorprop
bromophcnCl:\11ll
bromophcnu,(lnJ
brornopiJl'no:\11ll Il'rbulel 11) la/III

dlcamba MCPA dlchlorprop
allo:\ydim-llill nUI11
~~Clhll\~(llm

iO,\YIllI broll1oltynil I MCPA mec:hlorprop
nUalifol"l·blll)1
... hlor'ulfllfClIl
mctnmllnm
JMraqual-du.:hlond
malelllhydr'l7ld dabp<lll TCA
dll.:amb;t \lCPA
dll"hlorpll"ollll\) re \1CI>A mcchlmprop
dmo'Cb (-"':.1- tIg aml110111um\ulfal)
r-tCPA .!.4.D <1l1.:hlorprop
atmzlIl cyan;l/ln
i...oprolllml1 '10\)"1111 mcchlorprop
MePA dll.:hlllrprop
tcrbutryn
lo.\yntl
dH:amba . dlchlorplCoh1l\yrc MCPA d1l'hlorprop
phemllC'dlpham

20 malcmh~dra/ld dalar~m TCA 1.4-0
atrazm benla/on
~1CPij

tllchlorplcohn,) re
dlchlorPll'ollll,yn: dlchlorprup
r-1CPA
dlchlorpil.:ollll") re
lllechlorprop
Icnaell 1"()(;'lrb;lmid
io.\ynil 1l1cchlorprop

I.1S SJ;
150 600
125 4JO

HO
lbO
500

1~7,S 461,5
'l() 'l()

~J 235 Ib4
450 2-:'0

50 71X)
4~0

50 700
167 500
167 500
135 250

250
100 4(XI

125
750

~O 100 JOO
JO 20 500

.m 20 400 150
500
500

27.' 141
14 120 150

750
100

40 00 100 ) IO
150
100
700
2-D

~(X) ,,50 150
50 '00

21.5 200 ·KO
.loh

100 110 420
1;0 150

.lIX) bl 146
150 600

500
300

17 15 300 100
150

100 350 150
100 100

)00
100

lO 500
750
100
500

130 650
12U .160

900
210

IJAS~ DPI!) 670
IJASr DP/MCPA 750
BASF MI'/D 55
Ba"fap(lll
netallal
I3lade\
Ccndor
Cl) 1-10
Dalllnl
DlI,:aloll (I::.K :-;1.\0)
DlCll·Rtll\d-~1 ":'5
DlllO"l."b 4hr-...
OLG Oh.:amba- \1CI>r-\
DLG D-pmp-t.'nmbl 67
DI.G l)·proP-llll:\ 67
D,..·1 6~ ,.
DO\\il'o 4.13 .
Do\\w 4.H/MCPA
Do\\,cn 45.1
DI'X 41gQ, 75

rK ll'l
EK 4<0
[K 5.0
raneron 50 \\'P
Fanaoll 500 I \\'
Fancrtlll Combl
FCllU\ S
Ft.'rvln
Fcrvlllal (NI' 55)
FR 905/2
rU'lladc
G1c;ll1 20 Dr (Dpx 41SQnOl
GUIII\

GralllU\Olle
II 147
Ilcrhil·JlJll\d-\1 750
Ilcrhalnll 610
Ilcrba"ol ns
Ih.'rbalolt Combl J .
Iloho.\ F
Ilt", 16410 liD
HorlllOll-.'v111'; 70.
Igran 500 FW
10\)1111
K:lmlloll D.
KH-4-79
K \l~fi\

Laddo~

Legull\e\ f\1
Imllrel
1.<lIllrd DI'.
\II-acelat. 75r~

'v1alngon
\IIcdl1orprop 50"(
\o1erpdlln AZ
M)"lollC
";ITA
"urt ron

l.lJ



HandrLs.na\n
rUer nummrr

O'llril
PDI 7il
Phm 165
Phmpl 16515
PLK·MP 500.
PLK·Tnfocld 50 n.
PMP lir. 29 ...
PMP Q/.16.
Probalox 380
Proplllox·D 75
Propmo\·M 50
Pyramm Fl.
Reglone
Ro-:"ooIcd 6 E
Roundup
se 8104
Slomp
Tcceal .
Tolkan L.
Tolkan S ..
Triban
Tribullll .
Tribullil-Combl o
Trinulan
Vegoran
Vellzar
Actipron .
Citowell
11 E·oIIC .
Fe\1nol
LissapoJ
Sun·OlI II E .
Sando\ II ~OIH;.

0/00 dier
8111m pr. lJ/hr.

200 . 200
500 . 100 67

165
165 - 15

500
560
165
165

14 2.10 1.15
750
500
.150
200
720
.100

9() .160
.1.10
q9()

500
IQO 210

23 - 350 . 200
700

.150 • 400
2.14.117
420 ~ 80

iOO

io\) nil bromo.'l.Y lUl
p;.-ndalc Imynil brnnJ(l'\~1lI1

phcnmcdlpham
phenmldlpham ~ dlchlorplcolin~yre

mechlorprop
D'IOe
phenmoolpham
phenmedlpham
dicamba MCPA dichlorprop
dichlorprop
mechlorprop
chlorid:tLOn
dlqu3t-dlbromid
cydoat
glypho\at
phenmedlpham cycloat
pendlmethalm
chloralhydrale
l'>Oproturon
dmotcrb Isoproturan

77 dlcamba I MCPA dlchlorprop mcchlorprop
met habenzthl3zuron
melhabellLttll3zuron • diclllorprop
tnnuralin linuron
bromophenoxim - tcrbulethylazin
I~nacil

pcnctrcring...olic
sprcdcllllddel
pal1drerlng~lie

panclrcring"Olic
sprede-klæbemiddel
penetreringsollc
"rrede-klæbemiddel

Andre undersøgelser
l s....lmarbejde med Institut for Ukrudlsbe!..æmpelse.
Flakkebjerg. er der gennemfarl en orienterende af
prøvning af et n)'t fordelingsprincip for ~prøjlevæ~ke.

Metoden bcllævnC'i COA·'iprojlning, hvilket er en for·
karteise af det engelske udtryk Control/ed Drop/Cl
Applicolion, der kan overS..1::ttes til kontrolleret dråbe·
all\endelse.
Ved delle prmclp led~ l:>projte\æsken md p en hurtigt
roterende skål I et fordelerho\ede. hvorfra sprojtc"æ
sken slynges ud som ensartede dråber. DråbestorreIsen
\II afhænge af rotauonshasugheden. og \ed at '-'I)re
denne. kan der \ælges en beslemt dråbestorrel'ie. '>Om
\ed denne metode kan opn i hOjere grad. end det cr
muhgt med de kendte. hydrauliske dyser.
De roterende skåle udslynger dråberne horisoIllaIt
(radius 50·70 cm). h\orefter dråberne falder mod ma
let \ed deres egen tyngde. Sprojlevæsken spredes altså
uden tryk.
CDA-metoden arbejder generelt med mindre dråber
og lavere væske mængde end almmdellge. hydrauliske
marhproJter (10-30 I pr. ha).
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Den gennemfarte afprovnlllg er orienterende og anlagt
som storparceller uden geniageiser. Effeklen er beo
domt gennem optrelling af ukrudtsplanter eller gen·
nem bedommelser af angreb~grad for ~ygdomme. Des
uden er gennemført afdriftsundersøgelser p nanna I
'Ih ved sprøjtning på Iværs af vindrelningen over en
stræknmg på 50 nl.

Virknll1gen \'ed fordel mg efter CDA-metoden er sam
menlignet med l:>prøjtning med almindelig. hydraulisk
marksprojtc (Hardi). I visse af sammenllgmngerne er
gennemfort sprojtmng med en nedsat kemlkahedosls
III efterprmnmg af påsranden om. al der via CDA·
meloden skulle åbnes mulighed for al opnå tilfredsstil·
lende resultater med betydeligr lavere doser, end der
normalt SprOjl~ med. Resultalerne fra afprommg af
herbiCider ses I tabel 98.

Undersogeisen tyder på. at der kan opnås samme effe!"t
...ed CDA-fordeling og en reduceret vandmængde !:>Om
ved brug af almindelig marhpmjte og den nonnalt
anbefalede \ltskemængde. Derimod tyder inlet på. at
der mt.'d eDA-metoden i Mørre omfang end med



Tuhd 9X. FordelIlIg uf uJ..rudlmlldler med CDA-
metode og hydrauksJ..'l' dyser.

I ... -=ske kem. drJbestorrdsc a01;l1 I"æske lem. dribtslorrclsc anlal
Ty", pr. ha ""'. Illm pr m! T,,,, pr. ha ""'. '" m

pr ml

A U)g . fiJI/eron 50 H'P. 1.5 J..g/ha do,\i~

l behandlet QI BH~ - \tCP l diClJl1I1xJ I J..g \ H, ha = I" don~

eDA -lO !fi) IQ L'lx-handkt 42
lI)dr -lIX> 'I, 430 16 eDA JO 'I, 180 Q

ny~ - Di"a~(>h. 41i%, 1.5111w JII dosis Hydr 200 'I, J-lO 1.1

Ubchnndlel 124
eDA JO II! 180 IX

eDA -lO 'I, 160 52
Ilydr 200 1/2 J-lO 7

Ilydr. 400 l, 400 .17 Byg - ,1/CP4 dlcamha. I J..l.t \'. 'l./ha uWfI('h, J

Il)'~ . .-!crril 4. 1.5/Jlw 'I, dosis
k~/h(/ = 'I, dosis

Lbehandlet 106 eDA JO 'I 1-lO 71

eDA 40 'I, 160 18 lIydr 200 'I, 340 5.1

Ilydr. 400 'I, 4.10 J eDA JO II! 1-lO 186

Roer - Reluual .J /JIllI 'I, dow.
Yl'irraps • lJellamlox. I J..g/lw l/I dO\I\'

CD·' 10 , 1-lO 72
eDA 30 'I, 1-lO 71
Ily dl' 200 , .140 .IX

lI)dr 200 .140 66 eDA JO 140 70
eDA 30 'I, 140 150

ny~ . Raul/dup 4 "hu
,

I do~ij Rel effekt·
Roer· Bf!lUnul 3 II hu I I dO.l/j

eDA JO 'I 140 4 L"tlChandlcl 100

J1)'dr. 200 'I, J-lO 3 eDA 20 'I, 160 25

eDA JO II! 1-lO 54 Hydr 200 'I, 340 25
eDA 20 l, 120 IQ

B Byg - ,1/CP4 dichlorprop. Ilydr 67 l, 2
l J..g l'. jl./ho I, I tlo.\is eDA 20 !/, 120 Il

Uhehalldlel 45 Hydr UJ !/I 21

eDA JO l, 180 15 eDA 20 :/ 1 160 21

Ilydr. 200 I, ,140 2 Ilydr, 200 'I, .140 4

eDA JO 112 180 6 • Forhold'l,,1 I(u Il"\'l1de 'furt'r r:l udlllhcrc,
Ilydr, 200 II: 340 4 A S\ Idllln!(,muJlcr. n ~)"lCIll"ll,' muJ1cr

/·dl>rl'Il:.mnf{ u! lIum""mllldd "l,·~ IlIwI. I .~III 'urrd 1" hu m, d
('f) 1"l'r,')", R"m'('f~ ./1 d., 'lilli dr'l"'" lIllId, flig UU"','mlt"'l ~"r1
I/(I /lf{ u, /ordd,rhOlwl,'''h' /:,I'!f[,-' l/dl !f,'IIIUI\f I /..1,,,,·I<r,'IIrIflf{ -'II~

Uf gi" tir"""·,,,(, II "" ·" .../I/dg I ,;ff{'I"f, Il

\,' ';'dl"'/I Il} /",ddahm"d "l! nll,·', ml,' lAu/
')/"<1/"'10' ml, '1""1, d J 5(jltlJomd,. "lI'lUI. /Og 1~1 ,t., n 1/l"rr.r.I·lj,l/(k

'lIlu 111/../.. ..' 51} .7/} ..." ud ""'tl /tllg'" ""'u'ln/" dnl/l(-r Olml,,·,.
nUlf{lhoJ'/I.f{Jr.·,I.." /..un ~(<J:ut.",\ In.llø,'. '>Ii h,·rm,d Ål/rr.n UII'/..I·I

t1'u""'IIJ~" l" "pnu~



Tabel 99. Fordeling af ~ækslregulerillgs-og slIampemldler med CDA·metode og hydrauliske dyser.

I væslce Kem. Dråbe- SlrA- % angreb % angreb
pr. ha dO!oi~ størrelse længde ar kmeH.e ar blad

Ty", ij.Lm cm rod~Y8e sygdomme·

Hvede - Cycocel ekstra. lil/w J/J dosis

Ubehandlet 101
eDA 10 'I, 110 89
Hydr. 200 'I, 3.\0 90
eDA 10 'I. 110 94
Hydr. 200 'I. 340 94

Hvede - Derosa/ fl.. 0.5 IIha Bay/eroll
Till 250 t:c. 0.5 !lha. %
Till 250 t:c. 0.5 !lha. 'I·

IV? 25. 0.5 kglha "I'j - II] dosi..

eDA 30 'I, 1.\0 14 18
llydr. 200 '1, 340 IO 14
eDA 30 I/~ 140 33 26

Byg - Till 250 t:c. 0.5 !lha 'I, dosis
eDA JO 'I, 140 16
Hydr. 200 'I, 340 19
eDA JO II: 140 21

• Bladsygdomme omfnner meldug. ruSI. blodplet \lg hnlllrkt Iw~lellll pil .' \l~t."r~le hlad ca 1/,

almindeligt anvend le sprøjter kan opnås ulstrækkelig
errekt med ned!kltte do~er.

Sprøjtevæsken!:l nedln\:ngnmg i en IJe:..land af afgrøde
og ukrudt samt afsætning af dråber på planterne har
betydning for effekten af de anvendte ukrudtsmidlcr.
Ved CDA·sprojltling med Dinoseb blev korn planterne
svedet mere end efter hydraulisk sprøjning. og sanlli
dig var effekten mod ukrudtet ringere. Delte vi<;er. al
de små dråber blev opsat på kornplantcrne i 'iledet for
al placeres på ukrudtet.
I alle situalioner har den nedsatte dOSIS virket ringere
end den fulde dosis.

Mod sygdomme og lil vækst regulering er de to meto
dcr ogs~ sammenlignct. Resultaterne <;cs i tabel 99.

eDA·metoden har givet resultater på linie med den
hydrauliske sprøjte. Nedsal doseflng slår kun Iydeligl
Igennem som ulllstrækkelig mod fodsyge. hvor ingen
effekl er opnået. Til v~kslregulering har nedsat dosis
virket mindre slrAforkortende end fuld dO'iis. men ens
for eDA- og hydruu1i<;k melode.
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Afdnftens omfang er undersøgt ved at køre på lvær.. af
vindretningen. Et sporingsstof \ar libat sprøjte...æ
sken. og opsaOlleobjekler blev opstillet i to rækker med
5 m mellemrum.
Ved eDA-fordeling blev udbragt en væskemængde på
JO I pr. ha med dråber på ISO l811m. Den hydraulil,ke
sprøjte udbragte 200 l væske pr. ha med nadspredc
dy~e411O-10oget tt)k på 3 bar. Delte gaven midde Id·
råhe~1l1rrel:-.e på 340 ISf.llll. De to fordelingsmetoder
gav 'iamme og ret begræn<,cdc afdrift. Vindha~tighcdcn
,'ar )·4 m pr. sek.. og kørehastigheden 9.5 km pr. urne.
Der ble\ fundet afdrift l en afstand på ca. 20 m fra det
~pmjtl-dc areal.
Ved .11 nedsætte dråbeslorreben (110-140 181lm) med
eDA-metoden forøgedes afdriftcn væsentligt.

eDA-metoden påkalder sig med reue opmærksom
hed. men yderligere afprovning bør ske i de kommende
år. ~:I dCI klarlægges. hvor mctoden kan anvendes med
fordel. og hvor den eventuelt cr mindre egnet.
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Gødskning og kalkning
Af K. Skriver

Korn

Tabel I. SlJgt'flllc mæflJ:dt!r J..m.>l.\f()llill~~'g (/25-1!7)

OL-~_~_~_.L-_~~_~----'
O!'ll 40N 801'11 1201'11 160N 401'11 aON 120N 160N

Ftg t Vukn ngen al st,gende kvælslofmængder I byg

--
1982.......-
I

,'----~,
hdhgcre år

Byg _forfrugl roer

1962",,
I,,

I lidhgere år
I,,,

Byg
For"(1g ml..'d h)g genncmli.lre-. med 4 1..\ æl"lufm:l.'ngdl·r
op III la 11 160 kg , pr ha Del betydelige anlal f<.1r..og.
der h\crt ar gcnnelllfon:... 1 di .....(.· ..ener. gl\cr udt)\er
aret .. bæl"lof"lrl..lIl1lg IIIlIge et godl ..latl"ll,k llld l r) I..
af lldbyIlCIl1\'c,Hlel for :lreh bygh~,<.,t.

1'~81 1971-81
0" Klir for

kp«! h~g kerne h~g ~erne

For/rugl J..om
\nl;tl for"l'g " 110 1;?7'7

Grundgodd O 31.2 29.6
40" I 10.4 .8

80 " I Ih.h 1.1.1
120," .1 19..1 14..1

16l) " 4 2U.4 lU

F()rJru~1 roer
,\n!;ll tllr"\'t! b II 270

Grulldg{xlcl 44.0 36.9
40'1 '.7 7.J
~O , .' 12.2 10.1

120 " 5 ]·L'\ !lU

100 " 6 15.4 10.1

IO

Merudbyt1C. hkg kerne pr ha

Byg, lorfrugt korn

5

I label ler malcnalcl opdeII efter forfrugl korn og
rOl'''' og årel .. udbyllcrc...ulltllcr er ...arnmcnholdt llH:t.J
gellnem<;lHlIl..'I af de fllfl'gtknde 10 <1" for...ug. Re.. ulla
lerne er lil lige \ i...t I fnrm af merudbyltckurvl'r I fig I

15

20

Kvælstofmængder
K\a:htofer del plalllenænng......Iof. dl:r u\cr dl:lI ... lur... te
1I1dflydel ...c på ....'hel okonomlen I plallleproduklllllll:n
"'Olll del (Imgl\l1e 11111)0. og I..\.dl,tofan\l.'ndel...cn nfrC">
derfor ...;crllg opmærk ...omhcd l for<.,ng ....lrbe)dct.
I del f"lgend(,' af... ml meddele... forl,l n: ...ullateflll' af
f()f,,~)g ml'd stigende mængder I..væl ... lof III li.w... I..dhge
hovedkulturer. Dl"\uden referere-. her enkelie re... ulta
ter af del for..."g...urht:jde. der I dl......e ar genncmftln......
med ....l'rhg hen bh" på ud\ikllllg af bedre meloder III
vurdering af afgroderne... b ..c1 ...I<lrhchm ullder de
...I..... rkl \unl'rellde djrknlllgs\,lk~lr. der forekolllmer l
pral.. .. I ....

End\ldcrc bchandk.... her I..\i.cl .. tofgO<.hl..llIngen.. 01..0

nonll
Andre "purg5im31 om all\cndd~leklllk og udbnng
IIl11g.. llder for k\æl'ilofgodnmg,cr IIldgar l ,,-crhgc: for
..."g....cfier. der omtale!:. 1 senere af"nn
Del ..1,'r"lc alItai for~og med stigende rna:ngdcr k\~d

"lof mlfun~... i afgwderne byg og \'lIlh:rhv(,·<.k. og I dl .....C
for""g foretagt...... hcregnillgcr af "konoml"k optirnul
kvæl"lofmællgdc l ..amlligc enkdtfor.."g. Rl....u!latenc
heraf er Illl..>ddell I tabclbllagcl. h\'()r cllkdlfuf\ugenc: er
(lpfnrl Bcreglllllgerne gl\er grundlag fur al bcl)",,><:
Jf\\anaIIOncrnc i "\i.t=lslof\lrknlngen generelt ug In
den for de enkelte land..dele.

Kvælstofholdige gødninger

LIllIer GUdIlIllg..· og Kalkud ... algc! gcnllcmfI1n.... d!:r
h\crl .Ir d ... lort .tIllal markror<;og til bcl~ ..nlng af de
mange \pmg\m:ll omkring ngtlg og rallonel amen
dt'l ..e af handd~godnmg.der· ...om "'Urrh.'IlH:nl III de
hcgr;clI~'dt' ddlghed!lmængdcf af hu...d} rg''Kjnln~ - er
cl af landhruget'. \ Ig[lg~le hJa.'lpenlldkr III opn~('l~ af
en b;:lllfkt.'n:t og rentabel planleproduldlOll.
F{)rM~gcllc omfatlcr vldercf,m:l<;c ;lf Ikrarigc for ... ,)g
..alIlI gClllagel<..t'1' af nogle af de opga ... cr. der har "æret
arbejdet med de ,ellert: ih, og end\ Idac er der p:ibc
g~ndl heil nye for...ug..opga\l:r. Rt:"uh.tternc af MelS
for..og \ II l d('1 folgendc bll\ c omtalt og \ i"t i lahdop
,tllhngcr. rnr:dcn\ t'n\..ehforwgenn r.....ultatcr 1-..111 lin
dl,...... 1t'lt)l,.'lbllagC! under de tabdllumrc,...om er angl\l'tl
parallk... (ncr... 11 dl' bcn)tlcdc lek...uahdlcr.
Rc... ullalerue af de gennemførtc fOf"ng er direkte \ e)le
dcndl' for den prakll..."e gexJ..."lllllg. Dc... udl'll gl\er de
Illuhghl'd for kOl1lrol med. om de gudnlllg...ma:ngder.
der generelt amend6 I landbruget. er af en hcn ... lgtl,-
ma.~...lg u)frci"t.....ordcn I relation III ..,hel dyr"mng...,,-
kOll11l11l om mll)u og pmduklk\allld

1.17



F'9 2 ÅrsvanallOner I optimal kvælstofmængde

200160

Optimal N·mængde

12080

Optimal N-mængde til byg
beregnet ~ enkellforsøgene

40

1973

1974

1975

1976

1977

1978

t979

1980

198t

1982

o
O

o
50

o
50

o
50

o
50

25

o
50

25

o
50

25

o
50

25

25

o
50

25

25

25

25

o
50

50

pet. al
forsegelle

hk@. kerne pr. ha
1974 1975 1976 IQ77 \978 1979 1980 1981 1982

I de vble genemsnitsrelullalCr 'ikjulcr der ..ig Imidler·
lid en slor variation i kvælstofvirkningen fra såvel tir til
år som mellem forsøgene Illden for det enkelle år.
Til belysnIng af disse årsvariulloner er der i tabel 2 \iSl
de sidste 9 års resultaler af forsag med stigende mæng
der kvælstof til byg med forfrugt korn.

For/rugt korn
Anlal r.... 110 112 1M 104 14! lb.' {lO P! 110 25

Grdg.. 33,1 28,330,131.1 29,329,4 27.3 27.5 31.2
40 N .9 8.8 6.1 9,6 8,7 10.2 8.J 9,7 10,4
80 N 14,612.9 7.4 14.1 14,4 15.8 12.J 15,0 16.6

IWN 17,81~8 ~715,61~81~71~215,81~3

160 N 19,5 16.2 6.9 16.4 17,7 18.3 1l.3 15,5 20.4

Optimal -mængde
kgpr.ha 128 112 68 107 121 III 101 104 125

Tabel l. Optimole hæls/o/mængder ril byg.

Det fremgAr af såvel merudbytletal som kurver I figu
ren. at den gennemsnitlige hælstof\lrkning i byg med
forfrugt korn har \ærel megel hOJ I 1982. OgS<\ med
forfrugt roer er der store merudbytter for kvælstor. og
dette p trods af et us.'Wvanhgl hOJI grundudbyHe
uden kvælstortilforsel. Det resulterer I. al udbytterne l

1982 er de største, der nogensinde er målt i denne
forsogsscrie.

Som tidligere nævnt har der været foretaget beregning
af okonomisk optimal kvæl'itofmængdc i samtlige en
keltforsog, og nedersI i label 2 er der angivct den
gennemsnIllige optimale k\ ælstofmængde for de en
kelte år. Som grundlag for beregnlIlgerne er der i 1982
am·endt en hælstofpris på 4.75 I..r. pr. kg og 145.00
kr pr. hkg byg. For de forudgaende 1I.r er anvendl
tilwarende aktuelle pri r for kvælstof og byg for del
p:\gældende høstAr.
Af tabel 2 ses. al de gennemsnitlige okononusl.. opti
male hælslofmængder \arierer sta:rkt fra år til år. og
at behovet for kvælstof til byg i 1982 h~r \ æret ca. 20
kg højere end de 2 nærme.t foreg ende dr. hvor
behm'el var ret ens. Af opsl111mgen fremgår del tJl1ige,
al den mest hensiglsmæssige kvælstortllfor:.el l de
nesle år har ligget ret \ æsentlJgt under den hæbtof
mængde. der efter tillæggene p. 40 kg N pr. ha ud\"i!>Cr
det SlorSle udbylIe.
Det fremgår tillige af de årlige udbytter l tabel 2. at
totaludbyttel i forsøgene l 1982 er det hOJeMe. der er
målt I byg med forfrugt korn 'iiden 1974.
I den grafiske opstilling i lig. 2 er 1lluMrerct Iil1lvaria
lionerne ~mt spredningcn I de opIJmalc hælstof
mængder inden for del cnkelle ar.
I 1982 har kun 18 pet. af forsogene været godet
optimalt med kvæ!stofmængder under 80 kg ~ pr. ha.
25 pct. har ligget mellem 80 og 120 kg ~. 37 pet.
mellem 120 og 160 kg N. og 20 pet. af for'i(lgene har
knt:\el kvælstofmængder o\er 160 kg " pr. ha for al
\ære opllmalt godet.

8,.
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·')rørxHnJI.-Iom. hlII".'
"w~/I,,,',,,ænlld.·,,1'."d,·"
111/1(" III fJdlgh'd lilf uJJl""'
1/""". ('f r" u~,"J..trh,'df}<1"·

(lif I '/"n PfUJ../U",' J..hduoj
r.:",bJ..",nl!' \fæ"'(lkl1lf
d"f/af til u/d.· \forr,,/,,·f.
lom 1"111 ".md. ~.lor III d"f
1..11'/ /IIluf"'Jdt'~ ,'/J PfO/.:IlOI,

JOf .u,·h "l·æIHo.fl!dwl·.
Ikll,· l"'" l"ed. ul l.. .ælllu/:
/ilfl,,~.I/" ('lI P"'l""'q.',,'
"(lll/II/,'"'' mppJe,.,·t m,d ,'II

mAJ...' /JI,J/!f'AX!:d'tr f'<J bt··
1"1. ..·( l"fd ,~ pa jolfJ /JIIlI..f
,d,. ..,'" ll/ndf.r 11' kIld
",,) ud,,J,l,,n d/a "r'JI<'"
011 plllnl,' llld,''Wcd'''''''l"
omjJI/. f M.u m.JllII~ ".f
1')fdl. '",''' fIlIUf. h.. \/t'mmd

l, f ti! /Ilt/hl/Id u} 1'.11111.
'"/r,1/ '16,' ,//""'(IIIIUIII I 111ft/

Ih/I,kf fil I m loml l.. Il('l·

1"llm!!lI'ruli\t'fltJ~"1/111m·

I""r.: "'1 j IJtllPIIllJ..ltf I

""fll'<I"11 d..n'mit,., Ii.hl

luhd J. Oplimul /.. ~'U'ls/Olmællgde III byg. Lund.dde
1982.

KvælslOJ-obscnutionsejendom me og
k vælslo/prognoser
Sid'>t i m'lrt::. 19R2 ulhelldte Land!>konlorcl for Plallll'
inl for 5. år i træ!" en rrog.no~e for l-.\'æl~tofbchO\t:I I

Det l'r en spredIlIng I de opllmale bæl'-lofma:ngdcr.
der af, Iger ... lærkl fra de: 2 forcg1l.ende ~r. mel1 tIllige cn
førddlllg. "'Om m. bl'1r:tgll:' 'om ret repr..c enlatl' for
cn god 'ækstsa.~n mcd pa~ende nedbur forddiJlg.
"'OIU f.d..... ar('ne IQ74 og 1I1dels også 1<;178 og -79

I label J er \ 1St dc genncm':>Jlllhge okonollml-. oplll11al('
!..\iC\<Ilofmængder III byg med forfrugt I-.orn I dt: t:ll
keJtc landl\dde i 1<;182.
\h.'d undlagcbe afVc......ln Iland ligger k\ælstofbeho\ctl
de o\nge landsdele I IC)82 en dd mer OtTe ~r!> gennem
... ml med det hOJt'ile beho\ 1 ()<;tn lIand I 19 2 mod
normalt Ve't- dIer Nordjylland

den kommendc ht:I-.'iI~t.";on. Denne progno'><', dcr m
deholdl en mllldrc !..orrd,1I011 af l'1l forcloblg prog.no..,e
Sidst I januar. anbefaledc I-.,a:!-,lOfmængderne I Iq~2

forngd med fra 2 III 17 kg " pr ha I forhold tI!
Hnormalcnn for de enkelte land..,dde. Denne "rwr
mal 'I er ddinact ,om de fort'gJ.clIdc IO år~ genncm..,lllt
for okonon\l\l-. optImal hæl'lof:lIl\endd...e til byg med
forfrugl I-.mn. \anerende mellem 1;tll(hdclclle fra 95 til
116 kg N pr. ha.
Som dl'1 frelllg~r af resultalerne af l-. v:ch.tonorsog{'n~ l

label 2 og 3 hil/" prognosen, :lnhcfallllg af h:ch,wflll
fon.lcr mcr del normale t 1<;182 \ær('1 riglIg. men I nen:
landsdele \;tr "ligningen I )..\ ..c1'wfbcho\el dog under
\ urderel. peCICIt I 'ord- og ()..,IJ~ lland ~mt på Born
holm. tnor for"'Ogs.amalkl dog er hllt'. har dt'1 økono
mi,!.. optllllale k\ælstofbchm I for...,,~cnt' \ ..crel U..,..l'd

\anhgt IU'JI I 1<;181.
Formalel IIIt:d ,,/ udsende en )..'ll:blOfprogno..,e fm del
kommende <'I.r er al gi. e dcn pral-.ll<,ke jordbruger Cl!

muhghed for al imodegå de ..,lore jr<,\:lrIauoJler t
beho\'et for kqcl"'lnrtilfor,el. 'Olll ()ideligt fremg;\r af
den lldhg('rc \'1'1(' label 2.
K \ æl'lofprogno..('rne udarbeJde, pa grulIdlag :tf to
forhold Del ellc er nedbor'ill1:\hnger I de( fOfudg<'kmle
\lIltcrhahar. idel der er fundet ('Il 'tall\lI'ik glxl ,am
men hæng mcllcm nc..-dbot'.lIlællgden I perioden 'ep·
kmbcr-llIarh og del folgcndc hU'la .... opllmale hæl
..,tofmængde I byg. Det andel grundlag er d.-.a!..lc
målinger af Jorden.., indhold af Illtral- og ammOlllum
k\æl'itofl december måned "<lml unuddelbart fer forå
reL Baggrund<,malerialet er I heggt' Illfælde del for
..,,,g'projcl-.L der ble\ startel l \q75 og -76. og 'Olll

omfattcr ca 100 ob~r"atloll<;('J(,lldommc. hvor der
gennemfore~k\'æhloffor,~'g.rledb(lr<,m~ltngcrogjord
bUll(burl(kr~og('I<;cr for kvæblolindhold. Delle pro
je!..1 modtager en \ærdifuld "konollmk '''Hle fra bl.a
HOlc 1Ic) c'" FlmdH.

hkg. kerne pr. ha
Born SJlCl.- Jylland
holm Lol...·.1 F)n Ost Ves' 'ord

Forjrugt korn
\ru...1 \"r..,.Jo> " " ,- I' ,.
Grundgudct 32.2 3~.~ 32.8 29.9 28.5 29.1
~O r-: lU 9.~ 9.6 11.9 11.7 9.6
KO r-: 17.2 15.9 14.0 19.0 18.5 /6.0

120 N 20.9 18.0 15,4 2U 21.1 19.8
IWN 22,4 18.1 16.2 24.3 21.7 2l.7

Optlm~d N-mængdc
I-.g pr ha . 1.16 115 113 140 122 134

."
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Optimal N-mængde. kg pr ha

ØstJYlland

Det fo~tnævnle forhold er Illustreret I figur 3. Her er
vist forholdet mellem vurderet beho\ for hæ1... tof p
grundlag af nedbørsmængder l september-mar.... og
konstateret behov ved host I kvælstofTorsog I byg I de 7
landsdele. der arbejd~ maJ i prognoo;egrundlagel.
I forbmdelse med forsogsrcsulatemcs indberetnlllg har
der Siden 1975 været foretaget beregning af økonomisk
opllmal kvæl510fmængde p enkeltforsogene. Samme

r ble\' der endvidere foretaget tilwarende beregmnger
for forsogsmatenalct Illbage til 1971. Reo;;ultaterne
heraf er illustreret ved de u~kra\iered? sojler l figur .l
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P Udsendt prognose beregnet udfra prdanalyser og nedbør

FIQ 3 Sammenllgmng al prognoserne for optimal kvælsloftll
førsel med målt optimal kvælslotmængde I gødnlngslorsøgene
1972 til 1982.

Der ble\ herefter foretaget regressionsbcregmnger
mellem nedborsdata tilbage lil 1971 og det konstate
rede kvæbtofbeho\ I de forskellige landsdele. På
grundlag heraf er der med de skraverede sOJler Vist.
h\ordan prognosen for kvælstofbehovet Ville ha ... e sel
ud i årene 1971-75. Den nære sammenhæng og den i
,die tilfælde korrekte forudsigelse af. om kvæbtofbcho
vet ville gå op dier ned i rorhold til tidligere år. var
begrundelsen for, al land"kontoret i 1978 udsendte den
r0r~te prognose. ho\'ed'iagclig baseret på nedborsmå·
lingerne. Disse udsendte prognoser er angivet ved P på
figuren .
K \ ælstorunder~"gd\Cmc p. observ3t1onseJendom
mene antydede fra begyndelsen af en tl1s\arende sam
menhæng mellem nedbørsforholdene og jorde"" ind
hold af mmeralsk kvælslof i det tidlige rorår. Der var
Imidlertid mange problemer omkring pro\"eudtag-
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Nord- Ves!· øst· Fyn Sjæl. Stor· Barn- 120
Jylland Iylland Iylland Jand strøms· holm

am'
Flg 4 Jordens Indhold al kvælstof lIdhg forår og nedbør I 80
forudgående periode september.marls

I1Illg"'Il'I..IllI... udlagnlOg....d> bete. for-.cndebe...m<"de og
.1IHtI>'-Cl11ctcx.h.. r. og alle dl"'\{' 'porg.,m.1 har derfor
"Iden \ærel under cn <;tadlg Ud\lkhng. og forbednng

mm nedbør. september.marts

O

200
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Nllral· ammoniumkvælstol. kg pr ha
0·100 cm dybde marts
80

60

40

20

I figur 4 er \ 1St denne -.ammenhæng mellem de gen
nem~nlthge Ilcdbor"mængder Ilandsdclene I det forud
g ende hah år o;eplembcr·mart\ og det tOlale mdhold
af Ilunerahk I.. \ .d... tof I jorden om foråct I de 3 år. h\or
urJtaglllngsd> bden har \ æret I m mod udllgere 0.5 m
Sldcn 197q har dls<;e analyser af jordcn" 1..\ ælstofind·
hold p ob<.l'n allonscjcndommene i ,ligende grad \'æ·
ret mddragcl t det enkelte lirs prognoser.
Af Illu ..1ralioru:rnc l figur 4 vil man io\'ngt bcmlcrl..e. al
I\cdbm~rnængocl\ I seplember-mart" IQ81-82 i nere
lalldsdclc ligger læl p1\ llcdb~\rCII i ..amme periode 2 år
tIdligere. \97<)·80. Begge lir ligger tillige tæl p1l land ..•
delene... llorll1alnedbor for en 30·!!.r, periode. Denmocj
er kv:cl"'lonagerel 1 de ""'lige land~clc i marts 11.)82
mere lig med \ltuatlOncn i mart'i 19tH efter det ned·
hør'ingc h:thar 1980-81 Denne kon",atenng af cl rela
11\lla\1 hælslonager l marts 1982 er baggrunden fnr.
at hæh,tofprognoscn anbefalede en rel ",a.~nthg forø·
g.d~e af I..\æl-.lofmængderne I nere landsdele trOO",
... lort ...el normale nedborsforhold I del forudgåcndl'
\ lnlerhah·tif

Forskllillgsprojekl
I det hidlldige forsog-..arbcjdc med obser\ allonscJen
dommene og l..\æl"lofprognO"oer har der I..Ull \æret
arbejdet ud fra jordem lager af mlllcral,k I.. \ :cl'lOf fnr
\æl.. ... l....~onell'i <;lart. Dclle er lITlldlertld Ikke den
cnC\te I..ilde. der bidrager til plantl'rnol..\ælstofTorltY·
l1\llg. En anden ug \a:...enthg kdde. der "':Ilede'i Il..l..e har
\a:rel Iltddragel. er den I..\ ..cl'itofmængde. der frigIH'"
ved IIcdbrydlllug af urg'IIIl'1.. '101' I jorden i I"hd af
\'æk .. t ....t:">oncll.
l 191:10 <;tanede Land\l..onlOrcl for Plunteuvl derfor Cl
,a:rllgt fOr<iogsprojel..l. h\or del var planlagt al måle
,urlltllgc storrd<;er. "'om Øver Illdn~dcl"e p!!. behovet for
k\æl'lcJftilforsel. Dette prOjekl af.. lulft''i med udgangen
af 1982. og projektet ... rc,ul!:ller \'il hlive pllbllcercl i en
\<cr<;kil! rapport inden for I kvartal af I<)R3. Projel..tcl
har \ærel okolloml,k ha~rel på en be\'llIing fra Sta
ten' jordbrugs- og \ ('Iennren lden'ikabellgc For-.k·
ll111g!lr1ld og gennemfore<i af cand. '>Clcnlerne Hans S.
O..tergaard og Ebbe lIvdpiund ~arnt landbrug"lel..lII
I..er Dilllll} Ra'ltlU"-.cll

Afgrødens kvælSlollorsynlng
kg pr ha

2'0

200

160

40

25 pro,eklejendomme 1982

D optima. kvælsloltlllorsel

D kll'æ1stoltnglVelse Ira Jorden. marts-auguSI

• planteldgængehgt kvælstof I marts

Figur 5. Den samlede kvælslolmængde, som bygal9rø
den har haft \lI rådIghed på hver al de 25 projektejen·
domme i 1982.

Re\ullatet af del 3-årlge projekt ~kal danne grundlag
for en model til forud"lgclsc af optimal kvælsloftilfør
'Cl lil byg efler korn p;l den enkelie mark. Den hidti
dige re-.ultatbehandlmg peger på. at der I en sådan
model skal indgå jorden'i mdhold af kvæbtof i marts.
el m I for den fonentede mmerah\enng i \'ækst!lo:~·

nen og forskellige jordtypccgen!lkabcr som humuspro-
cenl. lerprocent. jorden.. \æglf~ Ide samt rOOzonekapa

cllel
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Modellen bli\er samtidIg udgang,punktel for det frem
IIdige ud ...ikling~rbejde. h\'or det er hensigten at md·
drage andre afgrøder end byg \amt slaldgodmng..-.an
\'cndelsc I undersogelserne, Indenfor den kommende
3·!lrs periode er det sålede<; hen\igten at udvikle meto
der. hvor der pu grundlag af jordanalyser kan udarbej
de'> progno~e for optimal kvæbtoftllforsel til den en·
kelte mark uanset afgrøde og forfrugl.
Som el eksempel på de opguyer. der har været arbejdet
med i for"kning~projektet. er der 1 figurerne 5 og 6
Illustreret nogle foreloblge resuhater
Figur 5 viser pr. projektejendom \ummen af hælstof
forsynmgen frajorden~ k\æhlonager I mans. fra hæl·
\lofmmeraliseringen 1 vækSlpcnoden og fra k\æl~IOf

gooning. Figuren demonstrerer tillige det princip. \Om
er grundlaget for kvælstofpro8no~arbejdet. nemlig at
den kvælstoftilf"rM=1. der i del enkelte tilfælde er beho\
for. fasIlægge-.. ')Om ar...tanden fra de to kilder for
jorden~ kvæblof-forsyningsevne til det samlede hæl
Molbehov. Del sldstnævnle er nalurllgvi\ tillige udbyt
tebcslenll. hvorfor sikkerheden ulviv!')omt kan forbed·
res ved en opdeling efter jord~ypc. d v,s udbyttepoten
tliile, En Yi\ usikkerhed hidrorende fra kltmaforhold
vil der dog altid være tilbage,

MAlI oplJmUm 1982
kgNprha

200

160

120

80

mellem projektejendommenc fra 30 til ca 190 l.:g " pr.
ha I IQ82, K\æl\tofprogm.l'>en p enkeltmarker har
l.:unnet forud"iige 56 pet af delte meget \arierende
beho\. h\llkel må siges at \ære tilfreds"illllende.

Kvælslof lil slaldgodel byg
I de senere år er der genncmfurt et !tllgende antal
fOf\og mtXi kvælslofmængder tl! byg, der har flel
tilført hU'idyrgodning. helt overvejende i form af !tvine
gylle. lall har der på fOf\kellige jordtyper i 1982 været
gennemført 43 for<m8 ra arealer. der har Bet tilført
hu~yrgodnlng.

Det ...Iore antal forsøg er fo~ynet med opl)'~ningerom
hu\dyrgoonmgens art. form. mængde og udbnng·
nmgstldspunkl. h\ill.:el gl\Cr mulighed for at foretage
visse opdelinger lil !XCrlig belysning af godnmgseffek
ten i hu ...dyrgodning, am endt under fOl"'\kellige forud
'iætnmgcr. Eksempler på sådalllle opdelinger er vist i
tabel 4

Fabe/4. Sflgende mængder hl'æ/ftol til'ita/dgøder byg.
1118}

Go<
'on

",p. hkg lemc pr. ha
On Ania! ."". Grund· k,l\ I kas

forsøg P' ha gedel 40 80 120

SI'i'legylle:
Eftedr 5 38 30.0 10.1 15.0 18.3
Forår 4 .11 43.8 5.0 8.1 8.3
Forar 8 51 43.0 2.6 35 3.1
Efl + fodlr 7 67 45.3 2.0 0.9 : 0.6

KI'æ&'U-'//e:
Efter:'1r 3 42 53,7 3,7 3.3 3.3
Fon'ir 4 30 37.2 1.1 1,3 0,4

y - 0.76)( + 36,8
f _ 0.75
ri _ 0.56

Ftgur 6. Optimal kvælstolmængde på prOlekteJendomme I

1982. sammenlIgnel med N-prognosen baseret på kvælstollor
synIngen fra jofden.

Figur 6 \ Iser en ~mmenhgnmg mellem malt opllmal
hælstofmængde og prognosens angn eber for de en
kelte projektejendomme. 1 il udarbejdelse af prognosen
er benyttet rC'lultaterne fra de foreg ende års forsøg og
undersøgelser omkring hæl\tofTorsymngen fra jor
den. Der er ved mddragebe af nere af de forhold. der
vil indgå i den fremtidige prognosernodel. her opn!let
en ganske god ~ikkcrhed i ansæuel<;e af kYælstofbcho
'let på den individuelle mark.
Der har ...lI.k'dcs været en varialion l kvælslolbehO\el

o
40 80 120 160 200

Prognose kg N pr. ha

Re<,u!laterne I tabel -1- \l~r. al hæbtolbehovet er
reduceret væsentligt \00 5taldgoonmgsam'endelse til
kom. og al yderligere lJlf"rsel af kvælslof i handels
godnll1g I hoj grad bor af~lemme50 bade efter husdyr
goolllnSMnængde og udbringnmgMidspunkt.
Ved \urdcring af mcrudb)'ttcrne for tiifort kvælstof i
handclsgødning. hvor der har været anvend I svine
gylle, kan det generelt kOI\\lutere.... at kvælslofefTcktcn
i marken af el"lerårslilførl wincgyJlc høJ!tt modsvarer l
kg N pr. ton~. medens for r~lilf0rtc mængder har en
marhfTckt p mindsl 2 kg N pr Ions, Denne værdi af
hæislofindholdel i s\lI1egylle ener lilforselstldspunk
lel svarer meget nOje III de fundne resultater i en
lIlsvarende opdeling i fONIgene I 1981.
Kvæblofindholdet j kvæggylle er generelt kun ca 2/3
af IIldholdctl winegylle. og forsøgene 11981 udviste da
og.' en tl1warende la....ere markeffekl pr, tons hæg
gylle end fundet I s\'inegylle, Dette forhold er imidler
tid Ikke kommel fretll l de få for~øg i 1982, hvor
kvæggyllcn har vist en relativ høj markcfTekt.
De tmorte gyllemængder er ikke nedfældel I nogen af
enkcltfor-,ogcne,
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Flg 7 Virkningen af stigende kvæJslotmængder I hvede

!'ab,,! 5. Sflg!'lIIl!' mU'lIgdt'r J..1·cl.'!HrJjtillm'de (/29)

1982 leJn 81
Hvcd~ Kar ror,,- hkS kerne hkg kerne

ForjrUf.{l J..OTII
o\nlat t"".,~

, " 1'11'

Urundgmkl O 50.1 J7.0
50 ;..: O 16.J 11.1

100 l' O 25.Q 17.0
150 l' I 30.1 Iq.J
200 N l .11.7 19.~

ForiJrugr [rogn!'\
Anl.ll t"r....'~ "
GruIltJg~x1ct I 52.7 J~.5

50 "'l I 15.1 10.6

100 " I 2.1.7 16.1

150 " 2 26.b 16."
200 "'J J 27.4 IM.O

For/ru,!!,l bt.C'li:.plufllt'T
;\nl.11 l.,,,,,,!!. J ,,,
Urundgndcl 59.0 46.5

50 N 17.7 7.4
100 N 25,4 11,4
150 N ]J.l I 1.9
l()O N 1~.S 11.7

Fvrjrug/ olitplaflrer
·\nl.ll r\'r",'~ ."
Grundglxkl O 44.6 J9.2

50 '" O 16.~ 12.8
100 , O 26.7 19.3
150 l' ..... , .. J 31.1 21.2
200 N 5 J2,0 21,7

14,\

--,,,
1982'

I
I

I

I
I

I,
I

I
I

I
l IldlJgere å,,

Hvede. forlrugl olieplanter

tIdligere år

SON lOON lS0N 200N SON 100N ISDN 200N

Hvede. lorfrugl korn

,,
1982,,,,,,

I
I

I

I
I

I,
I
I,,,,

Villlerh.'ede
I iiret" f()n,\~g med :'ItlgClldc IIHt.:llgdcr ", ...t:!o,wr III
Ylnterhvedc er ..avd grundudb)'ltct "mn lllel udbyt
tallc for k\:c1slOflllf(lr..d .. tore, og uan ..et rorrrugl er
der derfor opnået meget IUlJe udb) tier I de refererede
rOf'\ng I I,,~I 5
1 genncm"Jllt af for\ogclll' med forfrugl korn har del 1
19K2 'æret rcntahdt ;11 tMore 162 kg " pr. ha eller
"'IIllIllC ma.'ngdc ..om dl' rorcg:'i.cnde IO ~r.. gcnncm.. ll1(

IO

20

15

25

30

Merudbylle. hkg kerne pr ha

35



Villlerbyg

Tabel 6. Stigende mængder kvælsto!tillJinterbyg (30)

1982 1979-81
Vlnlerb}'g kar. f Icjt'Sæd hk! kerne hkl keme

l vinterbyg er der i 1982 gennemført IO forsag med
sligende mængder kvælstof, heraf de 5 på arealer med
forfrugt vårbyg og 2 med forfrugt hvede. Gennem
smtsresultaterne af diSse 7 forsøg med forfrugt korn er
vist i tabel 6.

p3. 159 kg N. Da varialionen mellem de okonomlsk
oplimale kvælslofmængder I enkcltforsogene og er
mmdre end sædvanhgt. kan de generelt hoje udbylIer i
årets hvedehøsl ikke alene lillægges anvendeb.c afslore
kvælstofmængder.
I det mindre antal forsøg med frogræs som forfrugt har
den gennemsnitlige okonomisk optimale hælslOf
mængde været 137 kg pr. ha, hvilkel er ca. 20 kg
højere end i tidligere år. Med olieplanter som forfrugt
har hælstofbchovel værel nøjagtig del samme ~om

tidligere års gennemsnit. nemlig 157 kg N pr. ha.
I 2 af de 4 forsøg med bælgplanler som forfrugt var
kulturen konservesærter. Her var kvælstofbehO\'et
som sædvanlig hujt. 158 kg N pr. ha. I et forsøg efter
ærter til modenhed var den rentable hælstofmængde
129 kg Nt og i et andet efter h\idkløver var mængden
116 kg . pr. ha.
13 forwg, der Ikke er refereret I tabe16. har forfrugten
været rajgræs til slæt. Her var det ukonomisk opllrnale
kvælstofbehov 182 kg N pr. ha.

N pr. ha. R~ultatel efter kon-.en~rtersom forfrugt
viser. .!KIm og fundet I andre forsog. at der er et
O\'erras"'t:llde !ltort kvælstofbeho\ efter denne bælg
planteafgmdc. Vinlerbyggens udbytter efter de tre
frøkulturer har varieret fra 76 lil 80 hkg kerne pr. ha.

Sammendrag afforsøg med kvælstof til
kom

I tabel 7 er linfart resultaterne afde Sidste IO års forsøg
med stigende mængder hælstoftIl de 5 kornarter. Det
store materiale er opdelt efter forfrug!. og da grup
peme med "'om som forfrugl er <;ærlig store. er der i
denne tillige foretaget en opdeling i henholdsvis Øerne
og Jylland og i lerjord og sandJOrd.
Ved denne opdeling bemærkes for byg og \ interh\oede.
der dommcrer matenaiet. at udbyttet af dct grundg0
dede forsogsled er be(ydeligt højere på lerjord end på
sandjord, hvilket formentligt ogsA er medvirkende til
del højere grundudbytle på Øerne end i Jylland, hvor
et forholdsvis større antal af forsøgene er udfort på
sandjord. Mell det er både for byg og vinterhvede
bemærkel\C\væ:rdigl. at der som gennemsnit for en
lang årrække Ikke er s..-.:rlig Slore forskelle i udslagene
for de tilførte hælstofmængder I de to land~e1eog på
de to JOrdtyper. Del antyder. at det Ikke er disse
faktorer, der er afgørende for del ni\'eau for kvælstof
gødsknmg, der skal stræbes efter, men at forhold som
forfrugt og dnftsform under iovrigt en<" klima- og
nedborsbetlllgel'ier er af Morre belydning.
For vintcrbyg er der ligeledes meget stOr forskel på
udbyllct af del grundgødede forsogsled på lerjord og
sandjord. Illen l mOdsætning til de ovrige kornarier er
der tillige \tor forskel på merudbyuerne for de tilførte
kvælslofmængder. som er megel storre på lerjord end
på sandjord Forholdel undcf'ltreger. at Jordtypen er
meget afg~,rende for det opnåelige udbytte I \'lIltcrbyg.
I vårhvede er matenalet ikke stOrt, Idet alle forsøg. der
er udført på dynd- og humusjord ikke er medtaget,
fordi der I fon.ogene for disse jordtyper overhovedet
ikke har \lCrCI udsbg for lilforsel af kvælstof III denne
kamart.

IO

26.9
14.9
24.3
28.1
29.8

34.6
18.9
30.9
36.3
385

o
O
2
5
6

For/rugt korn
AIlLal r01"'101

Grundgooet
50

100 N
150 N
200 N

Forsogene er udfurt på jordlyperne 18 5. 6 og 7.
Merudbytteme for kvæbtOftllforsel har \æret meget
store i alle forsøg. og trods forfrugten er de opnåede
udbytter hoje. De økonomisk optimale kvælstofmæng·
der har varieret fra 140 til 190 kg N. I gennem<"nit 162
kg N pr. ha.
l 3 forsøg har forfrugten været henholdsvis konserves·
ærter, frøgræs og kommen. og de tilsvarende okono·
misk optimale kvælstofmængder \3r 172, 124 og 67 "'&

For/Tugt olieplanler
Ania! forsøg

Grundgodet
50 N

100 N
150 N
200

47,8
10,7
16.7
19.5
20.9

Bederoer

Fodersukkerroer
Sp"rg~m let om hvilkc kvælslofmængder. der bor til,
føres foderroer. som grundgodes med store mængder
"taldgødnlllg. ajlc eller gylle, har \;:eret hl undersøgelse
I en forsøgssene. der ble\ påbegyndt I 1974.
Baggrunden for opga\en er den stigende koncentration
af husdy rhold på nogle ejendomme. som medforer. al
der kan være belydelige staldgodmngsmængder til
rådighed til Cl ofte begrænset roeareal. Delle øger
interessen for en særlig belysIlIng af kvæbtofbehovet
til roer under sådanne dyrkningsforhold.
Der har i ll.rcnco; lob været udført ct slort antal forsøg
med upgaven. som I 1982 er videreført med yderligere 6
forsug. Gennemsnitsresu1talerne er vist i tabel 8 sam
men med gennemsnitsroultatcl af 9 An. forsøg.
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Fabc'/ 7. SI/gende mængder "'I'æ/sto! 1/1 kom /973-81.

Udb)·ItC' og merudbyllc. hkg kC'rlle pr ha

Forfrugl

Plan Kom

Ocrnc I J)lland I ul)Ord I SandJOrd
OIiC'- Bælg. Klo\C'r-

Ro,,, KlIrtoflC'r planlcr Frognri plantcr ."'"
Il)'~

'\111,11 fw...",s. ,," ;:(JU KlO ~'\/:l 17~ ~q .!; " ,.
Grundgodel 33.6 27.1 33.5 23.0 37.5 18.9 36.2 J2.1 42.4 38.2
40" q.1 q.O 9.2 V 7.2 11.1 8.4 9.9 1.7 4.1

80 " 13.1 13.8 1.1.6 IJA 10.1 17.0 115 1.\.0 5A 6.0
110 ;00.. IJ.q 15.6 14.7 15.4 10..1 19.6 12.3 14.6 6.q 6.4

160 " 14.4 16.3 15.2 16.0 10.2 20..1 11.0 IJ.8 ....,...9.0 6.0

H"cde
\rll.!1 f,.,....ul!- I.!~ .,

'''' ,- " 9" "" " ,,.
G ru ndgndel 38,9 34.9 38,9 25.8 36,2 31.5 39,5 39,8 46,9 41.5

50 N Il.q 10.J 11.5 11.8 1.'.7 16.4 ID 10.8 8.8 7,.1
100 N 18.5 16,] IJ.9 IJ.J 21.0 25.4 20,3 16.8 13.7 q.6
150 N 21.3 18.6 20.8 IJ.8 24.2 28.0 22.7 18.3 15.1 q.O
200 i' 21,2 19,2 21.6 18.1 25.-1 27,4 23.5 18.q 14.8 8.5

Vinte..-bH
Anlal fllr'>\)1!- "

, ,. 10

Grunclgødcl 30.2 20.4 31.6 19,9 43.0 47,8 4J,6 47,4
50 N 17.9 7.J 18.0 10.6 16.1 IO.J 19.1 6.6

100 '1 . 21:U 1.1.1 28,9 IJ.4 28.1 16.J 30.0 9.8
150 '1 .\3,0 16.8 .1.1..1 20.9 29,6 19.5 29.7 15.q
200 '\ .15.3 17,5 .\5.6 22.2 .'\1.5 20.9 29,0 15.2

RUl-:
AUIHI f",rw!t v, ~.!

" "Grulldgodcl 26,8 21,1 30,4 22,8 26,8 24,4 10.1
40" 12, l 11.0 ilA 11.7 12A 10.8 7.J
KO N Iq.O Iq.5 19,5 19.2 IK.8 18.5 11.6

120 '\ n.2 2-U 24A 21.9 Iq.J 22,4 ID
160 N B.I 25.4 25.6 23.8 IJ. J 22.3 lU

Vårhvede
Anl.11 for....te t "Grundgudel 42.0 25.6 34.1 32.4 38.5 30.5 25,0 36.8 32,7 41.1

50 N JA 6.1 4.J 5.1 6.q IO.J J.q 2.4 8.6 0.8
100 N 1.9 6.2 .1.7 5.8 10.5 21.0 13.6 2.4 q,] OJ
150 N 1.5 6.4 J.3 6.5 10.5 28.2 16,2 2A 11.5 : 0.2

{'ahd li. Sfigel/de mæll1;dt'r I.. I'æ/sfo/ ril \w/dgode<i('
jodasuÅkerrOt'r (1311

hlr:.& pr ha
Oed~roer 6 ro"Og Iq~2 282 fOfWg Iq74-82

rod "Irslof IOP rod 101'Slof IOP

Grundgødel
50Nikas

100 N i I...as
150Nlka.·,

619 103.0 323
IO 0.2 8
.11 .1.8 41
4q 4.4 50

595 104.1 339
16 1.9 18
24 2.6 32
24 1.7 39

Af OpIY"'lll11gerne I tabclbdagel vil det fremgå. al for...~,.
gene l 19R2 er (MOri fra 70 til 135 ton~ gylle pr. ha. l dc
forudgående ar-. forsog har roerne ,~rel grundgndel
med ul",'arendt.' mængder g)lIe eller fa"'l 'taldgodnmg
+ ajle AmendcJ'le af ,;1 ... Iore mængder huw}rgod
mng er I""e ualmllldehg 'ed 1IlIen\l\ I husdyrhold. og
...om rc...ultalerne "Iser. har der under :-.!l.dannc vll":\r
ikke: va;rel økonomi i al tilføre selv den mind<,lc
mængde kalkammonsalpcler.
En opdeling af del store antal fnNI!!; gennem q r I 4
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omtrenl lige ... tore grupper efter ton o; tilfort hu.!>d) rgød
nlng viser. al dCI J...un har \ærel rcntabelt at lilføre den
mindste mængde kalkammonsalpeter I den gruppe af
forsøg. der har Bet tilført 60 tons eller mmdre. I de
grupper af forsøg. der blev tilført fra 60 lil 90 tons eller
fra 90 til 120 Ions og over 120 tons. har merudbytlerne
for kvælslOftilforslerne Slort set været em•. m~n 1 all~

lilfælde urentnbIe wm gennemsnit for gruppen.

Fabrikssukkerroer
De danske Sukkerfabrikkcr udforer årligt en række
forsag med MIgende mængder kvælstof III fabnksroer.
som bl.a. har det formål at folge årsvarialloncrne I

hæl~lofbehO\'cl lil denne afgmdc. Forsog~rbcjdel

ledes fra fON'g:)o;tall0n ))MariboH.
Forsogsplanen frcmgår aftabeJ 9. Afdenne ses også. al
sporgsmålel om værdien af delt hælsloflllfo ....d iii
fabriksroer er (II belysning i forl)('g...~erien. Delle ...kcr
ved, al den ...1Of\le kvælslofmængdc. 160 kg N pr. ha.
delc~ i SO N, der som de øvrige kvælslofmængder
tilføres i forbll1delse med jordulberednmgen for ...:1.
ning. saml i SO N lilførl ca. 4- uger efter såmng. Som
lvælstofgødnlng anvendcs kalkammonsalpeter. og der
er i I<JS2 udfort iah <J forsøg med opga.. en

Tabel 9. Dell Å~'ælslof lil fabriksroer (JJ2)

ICXXlpl
FlIbribroer pr ha v. pcl. hkB pr ha

op18.gn uH~r rod !lukk~r

9 forsøg /981

GrundgødcI 78 17.9 488 87,3
40 N fOf s..1mng 79 17,9 47 8.5
80 N fØf \ålllng 76 17,7 71 11.6

120 N for '>ånmg 75 17,5 77 11.6
80 N r. 0 ..... 80,"

en. 4 uger <,enere 75 17.:! 75 9.5

76 forsøg /978-81

Grundgoot'l 71 17.4 410 71,2
40 N før 'i Illllg 72 17,4 46 8,2
80 N før ~ål1lng 70 17.3 70 11.8

120 N fØf Sålllllg 69 17.1 84 13.5
SO N f. sån. -+ 80 N

ca. 4 uger ...cn~rt: 69 16.9 88 13.1

Plantctallet. \Om har værel hOjt l \<JS2. vl~r ..om
s..-edvanhg nedgang med stigende k\æl\lortilfuf\C1
I gennemsIlIl af for;ogene har del ","un \æret rcntabelt
al tilføre 80 19 N pr. ha. 5 af de 9 cnkchforsog har dog
ukonoml...k optimum \ed 120 J...g ~. I fors.og har
uptlmum \'ed 80 J...g ". medens 3 forsøg har opllmum
mellem O og 40 kg N pr. ha. Det har i lIltel lilfælde
værel rentabelt at tllfore 160 kg ;-.J pr. ha. fordeli p' to
tllforsler.
IIJghed med tidligere år er rocrnclj <;aftkvalllcl under
!lØSI voo nnalY'iCflng af saftens indhold af natrium.
kalium og amidkvælstof. Den samlede skadelige ene!.:t
af di!iSC urenheder udtrykkes 'ed IV-tallet (hnpufil)'
Value).
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Saftens urenheder foroge<.. I lal..l med ~lJgcndc kvæl
stoflllforscl. og den delte gooskmng har Ikke ændret på
delle forhold. Del er end\'iden: karakleri!.ti\k. at Ikke
bien ~flcn~ indhold af amid kvælstof sliger vcd sti
gende kvælstoftllforsel. men også lIld holdet af na·
Irium. ual1~1 at natrium lUC tilføres.
Forsøgsplanen til belysning affabriksroernes kvælstof
behov har IIU været anvendl gennem 5 år. hvor der iall
er udf~1r1 70 forsøg med spørgsmålet. I 46 pet. af
forsøgene har den økonomisk oplimale kvælstoftilfør
scl værel 120 kg N pr. ha. 20 pet. har haft optimum ved
160 kg og undre 20 pet. \'<..'cl SO kg N. 14 pcl. eller IO
forsøg har \æret optimah godet med 40 kg N eller
mmdre pr ha.
I gennem'-'1ll1 afde 70 for'"g O\er 5 år har brulIoudbyt
ICI ....;.- kvæblOfudgifter "ed 120 kg gl"Ct den hOJcstc
'lukkerafregnmg på 16.742 kr pr. ha. beregnet efter A
roe pns 1982 og en hælslofpn... på 5.77 kr. All\endel.-.e
af 80 kg N pr. ha har givel 16.711 kr. eller .\1 kr. mindre
pr. ha, hvorimod der i gennemsnit af forsøgcne cr tabl
ca. 400 kr. vcd at øgc kvælstofmællgdcn 111 160 kg N
pr. ha.
Den eJterhanden almindelIge anbefaling af. Ol fabriks·
roer uden anvendelse af husdyrgodning bør Il/føres ca.
120 kg .\ pr. ha. ma solede!> beIragleJ som en mnelig
gener/!I rridglVlling. - især nOr der" den endeligi! hæl·
~tofan.~ællelsesomlidig loges hensyn IiilidIIgere målle
aminohælsloj.'ærdier po ejendummen 'IOmt foretage.f
korreA'ioll ejler de orlige hæl.~fofprognoser.

Økonomien ved kvælstofanvendelse
Opstlilillgcn I label IO belyser økononllcn ved anvcn
del:o.e af kvælstofgødning til korn og rodfrugt. De
oplimale kvælSlofmængder. der er anvist her. er over
\cjende beregnel på grundlag af forsøgsresultater in
den for de senestc 10 år for de afgroder. h\or der har
været gennemfon et antagellg1 aOf31 forsøg.
Ud fra forsøgsresultaterne er beregnet den okonomlsk
opllmale godnll1gsm~ngdeI kg, pr. ha til forskelhge
afgroder efter forskellig forfrugl m.\. \ed en hælstof·
pns på hcnholdsvis 4.00.5.00 og b.OO kr. pr. kg, og nAr
prisen pr. hkg korn er henholdsvis 140.00. 150.00 og
160.00 kr. Tibvarende t:r beregnet ll\'ilke kvæl!i.lof·
mængder, der mest fordelagtigl kan anvende, lil foder
roer. fabnksroer og kartoner. som kan omsæucs III de
anferte \ arierende priser.
IXI fn::mgår af de ekol1omi..k oplimale kvælstofmæng~
dcr i labellcn. al der kan ..ke rcl ..lore udsvlI1g i
afgrodepnscrne. uden al det forrykkcr Mærkl I den
oplJmale godnll1gsmængde. Der cr i o\'crcnsslemmcl.sc
med de falliske prisforhold for b ælstof stor sprednmg
i m\eauerne. og som det 'OeS har disse forsk~lIe en
..æ-.enlllg ..torre indn)d~h.e pJ gool11llgsmrengden.
Ihor labellens an\'i~ninger am'endes som relningsgi~

\'cnde for kvælstotilforscl. hør dlo;~ gennem..mLc;re:'lul
tatcr naturligvis lillempes lokale forhold. Men har man
her kendskab til de optimalc goomngsmængdcr under
gIvne vilkår gennem praktiske erfaringer eller udroTte
markfor:o.øg. anviser tabellen hvilke relative forskelle.
der numlult bør være i kvæhloftilddingel1 ved bl.a.
fo~kcllig forftugt og staldgødmngsanvcndel-.c.



Tabel 10. Økonomien ved an"cndelse af hælstofgndning

OptImal N'aodnma~Rl~ngde, k, N pr h.
MerudbYllt

'"
hkg kerne. 3.e. hkg sukker I kg N k~ler

c~ • eller hkg knolde
Argrooe

~
2 .. .c ." Hr Okr

~
~c. ..
.~~

An\endte goomngsrlll:el1g/kr I M.I kerne I M,.Leme I M,. Lerne.E ~~ .... "i.-== kg ro. pr. ha .osler kr Losler Lr "O!itu kr
~uuc ~i.!:l

" 150 I " 1'00 Imi'lO 140 1'50 1'60 140 1'50 1'60 140 1150 1160" ::l "Gu

I-I vede. kerne

forfrugt korn . 11'5 37.6 6.~ l 1.5 15.1 17.7 14,4 10,4 150 153 155 142 144 141 I ~4 1.11 lolO
forfrugl ollep' 96 39.5 7.5 1.1.2 17,1 Iq.q 11.5 22A 145 14' 150 I.n 140 141 1.10 J.\J D5
Forfrugl fmgra:.. 66 39.7 b.3 10.0 14.116.317.518.1 Ul Ll4 1.16 114 110 114 111 110 122
F-orfrugl hælgpl 4.1 46.9 5.1 q.O 11.81.1.1 14.7 15.1 126 l.?tt 130 110 121 123 lLl 115 111
Forfrugl kim ergr O 40.1 4..\ 7.1 S.6 q.l q.2 S.7 R.1 85 ,l, 7H SO RI 7J 15 11

RUl--:. kerne

Forfrugt korn . 65 25,2 7.4 1.\..'\ 17.710.622.4 22.9 1.1.1 1J4 1:\5 1.10 LlI D2 126 127 129

Vintcrb) g, kerne

forfrug!. I-.orn .11 28.4 ~.q 16.0 21A 15,4 .HU 30,0 176 110 lSI l6R 171 17.' 161 104 \(l6

I:ll~, kerne

Forfrugl korn
J~ lIaIId . RO.1 l7.l 6.2 10.6 1.1 ..1 l4.q 15.b 16.1 117 110 111 l()<) 112 114 10.1 J05 10R
Oerne 497 33.6 6.5 JO.6 12.l) 13.9 14.2 14,4 05 07 OR 'IO q2 I)J R6 87 S'I

rorfrugt roer 175 37.5 5.J s.s JO. l 10.7 10.6 10.5 81 H4 R5 18 7'1 Sl 14 75 11
Forfrugl khl\ergr 4R 39.0 2.1) 4.1 5.8 6.3 6..1 6.1 11 1'1 ~O 60 7! 14 6.1 65 6R

Bederoer. a.e. 75 125

GrulHJg. Ul. nalllrg 2hl 117.1 1.4 1.~ U 4.5 4.1 4.1 .1R 6'1 82 O 4R 6'1 O O 5.1

I hkg .. uHer II hl-.g .. ul-.ker I hkg wkker
kll..tcr I-.r ko"lc:r kr I-.(}'Itcr kr

180 220

Fabriksrocr. sukker 115 73.7 4.'1 ~.l 10.2 11.0 IO. qJs 94 '15 '17 'Il n q4 81 HO 'II

Kartoner. knolde

l hl..g knolde l hkg !-Holdl' l hkg knolllc
ko.. lcr kr. ko"ler kr k(v..ter kr.

40170[100 401701100 401701100

219 2.1.2 41.5 5R.l 70.1 78.884.4 164 174 l7R 158 170 115 15.1 167 173Grundg, u nawrg. JJ
----------------------

Fors0g med kvælstofformer

Forsøg med urea og kalkammonsalpeter
til vinterhvede
Anudl-.\æl<;;lOf, ure.:.l har I en ;\rr,dkl' \;erel bel}dehgt
bllhgc:re end ammonium og/dier /lItrilt I andre: fa:.te
kvæl"lofg,xllllllgcr "ilr fmbrugd af ure;! alllgc\e1 er
forhold""'I" hllc. er flr:'<lgen u"lkkCThtxlell \ed gool1ln
gen.. k\æl<;lof\tr(..lIl1lg. I".l:r Il! afgmdcr. h\or delllkkc
kan 1u..-darbeJdc.. I jonlclI 'otllll ell forhold ..regd mod
mullgt ammlllllaktab \('d amldk\ ..d ..loITel\ omdan
nel,c 111 amnHl1l1um

Ældre for .."g har gennem \uncrendc re.. u1lalcr af
un:a:. ksæl"lOferrc:kl bckrærtcl dC:llnc u...kkerhcd I
nogle P.i oncnlerende for<.og I \ IlIIt:rh\ ede I 1q81 \ 1:.ll"
ure<l en k.on..ek'ent og \,t:\.entllg nngc:re k"c1"lOf\lrk.
Ilmg end k.<lll-.ammnn..alpcter \ed t:ellgang..udbnng·
nmg ul denne afgrodc
Urea'i pn ..bllllghed opfordrer lIllIdicrud III ell fort ..al
bd~~111l1g af ..pMg..m. Itl. og I 1<Jl:t2 cr der derfor
gennemfart ('11 fOI"o()g....cne efter den plan. der frelllg~r

af label II Ldo\cr "l1gcnde mængder af I-.alkammoll
"'1.lprtcr og urea gennem en 2-delt Illfur..d omfaHer
planen ulllge en J...ombmall{)n .:.Ifde IO k.\æl ..lOfTormcr
med ureil <lmcndt \ro den Ildh~Ne udbnngnll1g.
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robeiII. Forsog med urea 111 h~-ede (133) Tabel/l. Placering afflydende ammoniak 11/ byg (l34)

Ihtdc hkg kerne: Dn hlg kCm( pr. ha
pr ha 1982 1981

AnlaI forsøg , Antal forsøg 13 I

Grundgodel 43.2 Grundgodel 26,7 28.2
40 N i kas 1/4 40 N i kas I/~ 25.8 60 N I fl. 3. nedfældel 19.2 14.8
65 N ikas 1/4 - 65 Nikas I/~ 35.4 9O;:-.lIO. a. nedfældel 22,7 15.7

90 N ikas 1/4 - 90 N i ka~ I/~ 40.0 120 ~ i O. .. nedfældcl 24.7 15.8
65 N i urea 1/4 • 65 i urca I/~ 35.6 120;:-.l1 fl. a. placeret. 25.6 17.5
90 N i urea 1/4 - 90 N I urea I/~ 39.7 9O:-.J I O. a. placeret. 23.3 17,8

65 N i urea 1/4 - 65 N i ka." '/~ 34.5 60 N i n. a. placerct .. 20.6 15.8
90 N i urea 1/4 ..- 90 N ikas 1/:\ 40.0

Resultalcrne af de 8 forsøg. der ane er udført på de
bedre jordtyper, viser under detle år... forhold kun små
og I de allerneste tilfælde u"lkrc forskelle mellem
godskningsmetoderne. Urea har således ikke i noget
tilfælde "isl den svigtende kvælstofvir"'nmg. som for er
fundet såvel i forsog som I prak"i,-. og i gennemsnit af
forsogsserien er der i 1982 opn et heil det samme
udbytte "ed ens kvælstoflll\eauer uanset am·endl
hæl"tofform.
, 2 forsøg, nr. 21 121 og nr. 1019 udfort I rug. har de
am·endte kvælstofmængder \ æret for slOre. h\Orfor
resultalerne ikke giver en Iilslrækkelig sikker belys
iling af forsøgsspørgsmålene.
Forsogene med amidhælslof og ammoniummtrdlhol·
dig godning til vintersæd fOrtSælIer.

Udbringningsmåder for kvælstof
gødninger

Placering al IIydende ammoniak til byg
Placering af kvælstof eller andre næringsstoffer har
hidiii kun været prdkliserct med faste godmngst)'per.
På baggrund af den udbredte an\'endelse af nydende
ammoniak til byg er del indlysende. at en bes... arelse af
sporgsmålet. om der og er en mereffekt ... ed at
placere denne gødmng. har "æret ønSkelig i mange år.
Mangelen på egnel forsogsmalenel har imidlertid ude
lukket en praktisk losning af opgaven indtil 1981. hvor
del førsle gang lykkedes al fil. gennemfort en række
for.cg i byg.
FOf'l'egsopgavcn er genopIagel I N82. og spcrgsmålet
om værdien af placering belyse;;, ved !<.ammenhgmng af
3 mængder nydende ammoniak. der dels er nedfældet
før byggens såning, deb nedfældel i forbmdclse med
sAningen med en combi·sAmaskIllC. påmonleret bl.a.
noofældningsskær til nydende ammoniak i stedt=( for
traditionelle gødningsskær til fast g'Killing. Opbygnin.
gen afs!l.maleriellet er udført afmu:-.kinfabrikkcn Sleg
Sled. Tommerup.
I 1982 foreligger der resultaler af 13 forsog med opga
ven. For'>Cgene er gennemfort pIl Veslr)'n samt I det
<;yd- og midtjyske omr1\de på Jordtyper fra grovsandct
jord h\ svær lerjord. GennemsnIlsresultaterne er \ ist I

label 12 sammen med l års re'iultaterne fm 1981.
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Der har i de flesle af forsøgene værel udbyllcsllgning
for kvælstoftilfor:-.el {lP lil 120 kg N pr. ha. og i de II af
fon.e>gene er der små merudbytter for placering af en
eller nerc af de tilforte ammoniakmængder. Di'i'le
mcrudbytler er dog "'Ull signifikante i godt 1/3 af
tilfældene.
I gennem~nil af forsøgenc er der el USikkert merud
b)ltc på ca. I hkg kerne pr. ha eJler lidi mindre end l

forsogene 11981. h... or der blc\ opnAel 1.6 hkg kerne for
placenngen af den O)dende ammoniak.
Forsøgene forl"-æller

Placering af NPK·gødning

Forsøg i byg
I årene 1972-77 genncmf"rle~ elslort antal forseg 111
belysning af værdien af dels nedfældning, del~ place
ring af NPK-godning til byg. Fon;()gene blcv gennem·
ført med Nordsten Combi·Malie såmaskine fra lands
kontorets ambulante forsogsvirksomhed. og resulla·
terne visle ecntydlgt. at godningsvirkningen blev
mindre afhængig af det enkelte års nedborsforhold,
dersom NPK-godning nedbringes for kornsåmng.
samt at der uafha:ngigt af vækst\1lkårene kunne opnås
en yderligere effekl ved samlidig placenng af godnm
gen i forhold III del udsåede korn.
Fm 1978 blev forsogsopga ... en ændrel lil at omfatte 2
NPK·mængder tæt på fonentet hælstofoptImum p
lokaliteten. men da de anvendte mængder ofte var for
hOJe og munge re...ultalcr derfor uegnede til at bel)sc
Virkningen af den provede godskningstekmk. blev for·
\Ogsplanen ændrel Igen fra 1980 til nu al omfalle 3
NPK.mængder.
De 3 mængder udbnngCl> dels o\'en p! jorden umiddel
bart for korne..,. ning. dels placeres I forbmdelse med
såningen. I f"r'lIC tilfælde køres der ... ed forsøgenes
anlæg mc.'d loftede goolllngsskær, hvorved gødningen I

nogen grad bliver udbragt sIribevis, idel der er ca. 26
cm mellem goonings5kærene. men samtidig vil gødnin
gen også i nogen grad blive nedbragt i jorden af de
ullllddelbarl eflerfolgende såskær for kornsåning.
Godningsudbringning og ·placering samt korns ning
..ker nu med lokalt forsogsmateriel, efter at comb,·
'iåmaskinerne har flel Slorre udbredcJ~.

Der er fonsat Slor IIlteres~ for placeringsproblematIk·
ken. og I 1982 er der gennemfort 15 forsog med
opga\en. Imidlertid har de- all\endte hælstofmæng·



der. hg" "'001 1 IQ81. I mange tllCælde \'æret for ho)t:.
~ lede" ;tI ,wne mængder end 60 kg N ud<;tmcI har
medrort udb) t1t:l1ffigang., Den normal! fundne b(dre
dTekt af pla('crel glxlnmg har under \ådannc forhold
lx'\ Irkel )dl'rllgerc udb) ltenedgal1g. og <;eh om forhol
det bckra:fler elI 'IMre godnlllg..efTdl gelll1l'm rlae~~·

nng. cr ...5danne fONI!;. Ikke egnede til al illdg3 l el
gCllllt:m'lllt ... r"'llllal.
I wbcllJ er derfor kun \1"'1 gennem"'lIll,re-.ultalel af de
Q for"og. der h;lr haft udb)lte'tlgnlllg for tilfm..e1 af
og,:,\ de 2 h~))e'le l-.\a:I ... \(lfmængder.

TatJf.'11J. Placering af YPK-godmng til byg f/J5J

UYI hkg kcrne pr ha
1982 1981 1980

.frI/ul jiJn"g Q \(I "L'g(xkl 34.1 20.8 15.2
60 " I NPK ud..,lr0Ct . 16.4 16.8 11.9
90 N l NPK lJ("troct . 19.8 20.9 14.7

120 N I NPK ud,tmt.'t. 21.7 24.9 15.6
120 N 1 NPK placeret 22.8 27.0 1~.8

90 l '1PK placerel 20.9 !J.6 18.7
60 N I "PK placerel 17.8 18.~ 16.2

Placering af NPK-godning II/ed cOII/bi- og
l'ingeskærsGmaskine \Oll/l placering af PK
godning red onrende/se afflydende
ammoniak Iii byg

J 1')79 ble\ ~porg~m1l1c1 0111 g.~)dnlllgsplacerlllg ud\ Idet
td også al omfattc en ';lInmellltglllllg med nydende
ammonial>.. nedfa:ldel uafhængIg af I>.ornsåningeu_
men med PK-godlllllg l Id"arendc mængder som I

"iPK-gødnmg placerel I forbllldel ..c med korn'i!hllng.
Samme år blt:\ der I ell ,;cf'l>.lh for'log ...plan også
påbegyndt 'Wmmt:lIl1gnlllg af l:Olllbl-..åma'ikine med
tradlllonelle 'i.;\ .. l-.ær mt:d en fim!.. fabnl-.eret combl
'låmu'Ikine. Tume. der er ud"'lyrel med \lIlge..:'i\l>.ær.
..om spreder ud,a:den O'er L·t ';Iband på 5·7 cm'..
brL'1.Ide. Såmelodcn ,kllllc: bl.a Illl"Clfnre en tællere
planleb~lal1d Igennem hllJcrc fremspinng...pnx:ellt og
storre busknmg.
Da forsogene I begge Ol'...e ~ncr ma udfores med
"pcclalud"lyr \ ed hjælp ;Ir Cl reJ,ehold fru land'ikolHo·
rct, blc\ forM)gs'iporg'lmåh:nc I 1980 ..am let l r"lgellde
for<,ogsplan 'l:.Ilnlidig Illcd. al de tidllgerc anvclldlt:
ba:)..,tofmængdcr pil 100 og 120 I>.g N pr. ha blc\
rcduL'erC:I III 50 og 100 I>.g pr ha

Resultaterne af 6 genncmfmlt: for..og I 1982 er \Ist l

label 14 sammen med genncll1'lnHtcI af de lait 24 for:.og
ovcr J ~r.

Ocr er lUe opnået merudb}uer for g'x1ningsplacenn
gen I dis~ f()f\og I 19~2. formenilIg fordI de 100 kg "
pr ha har \ ærc:1 for 'Ior en k\ æbltlfmængde r nere af

\t1crudb)tterne for godning,plaL'enng I 1')82 er l de
ne..tc Illfælde ..,må og USikre. og I gennem'inll af fof'()
gene \anerer de fra 1,4 hkg kerne for placenng afden
nund'le mængde td 1.1 hkg for de IO h"Jt:"le :"-PK
mængder.
Ved \ urdcnngell af den belydelige for,kellllcl!clll de J
lif' re-.uhaler i effekten af godning~pIaCt:nngell bor
lIlddrage... det forhold. al væk'ol\lIldircnc 1 1980 \'ar
megel Imre I ell lang penode efter godlIlIlgen... udoring·
IIIllg og ..!\nlllg. I 1981 faldl der denmod ngdigc:
lledlxll· ... ma.:ngder og i 1982 ligelcdc~ tiblru:l>.kcllg ned
bor efter glxllllllgcn.. udbringlllllg. 0\'1I1>.el erfanng...·
m".,...."gl redu(,:erl.'r beho\et for nedbnngmng Id opnå·
el\e af fuld glxlnlllg~effekl

taht'! 14 Placl'rlllg af "PK- og PK-g"dlllllg fil byg (/16)

a CgodC:1
b. 50:-;, NI'K 2H-IO
l' 100 r\ l NPK 21-4-10
d. 100 N, '1PK 21-4·10
e 50 N l ~PK 21-4-10
f 100 1 i O. a 375
g. 100 N I n. a .• 375
h. 100 'I, NPK 21-4-10
I. 100;"'; l NPK 21-4·10

udstr.. combl-..5.ma'iklne.
ud<,tr_. combl-..ål1lasklne.
plae. combl·..åmasl>.mc.
plac.. combl-såma..l>.ine
PK o-~-12 placeret.
PK 0-;·12 ud ... lroel.
plm:.. \ lIlg~kær-<,åmask.
ud"lr.. \'ingeskær-såma<;k.

F,~mspi,«t~ pianic,
p'_ m;0"

1982 1980-82
hkS k~m~ pr. ha

1982 1980-82

A",lIl !OnlJg

,l Ugndcl
b. 50'1 l 'PK. ud,troel
c. 100 ~ I t'PK, uc!-.Iroct
d. 100 '..: l NI'K. placeret.
e. 50" I NPK. placere!
f 100 '\ I n_ .t.. PK placerel
g. 100 '" I n .1 .. PK ud..lroel
h 100 N I '..:PK. plaL'erct \1I1ge~kær-,,1ma~l>.llle

lUO N I 'iPK. ud..lroct \inge...kær·'limi"l\kJlH:

321
.11.1

323
JJ7

17

.120
321

J27
JJ7

,
17.5
18.5
25.9
24.3
18..1
N.7
23.9
25.1
H.R

2M
15.2
20.2
22.6
16.5
22.2
21.1
2.1.0
21.8
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lokaliteterne. Aret~ r~ultater er derfor heller lUe
r.,ærlig egnede til \urdenng af effd,len \00 dd .. place
ring af PK-godning l forbindel ..e med nydende ammo
niak. dels mulige udb)'lleforskc1le mellem de to l)pcr
af ..åskær. I de foregående års forsøg har \ inge-.ii.. kæret
i forbmdclsc med udstroet godning medr'>rI Cl hlle
merudbytte i forhold til det tradillonelle såsI..ær Lige
ledes har placenngen afPK-godnlllg I forbindd..c med
n)dende ammoniak I forsogsleddelle f og g I Ildhgere
ar'i for'iog medfon merudb) Iler I \torreisesordenell I
til 2 hkg kerne pr. ha.

Forsog i raps
Med baggrund i de gunstige forsøgsresultater med
placering af ,"PK-godnmg til "årbyg har der "lden
1980 været gennemfort forsog til bel) ..ning af denne
godsknlllgsmetodes indO)delse p udb)ltet af'årraps.
I fOr\og\planen er anvendt K"PK 21-4-10. del.. udc,troet.
dels placeret I mængder på 100 og 160 I..g K" pr. ha.
GennemsllItsre<iultatet af 4 forseg I 1982 er \ lSI I tabel
15 sammen med gennemsnitsresultatet af nu J ar..
for~øg.

Tabel 15. Placering af NPK-godll/lIg liJ mrrap~ (137)

efter 100 kg " placeret end H-d 160 kg " udstroet I I..g
fro og Is.~r I kg olle Det Sidste er en felge af det
konliehenl faldende oliemdhold med ~tig:ende kvæl
<,(oftilforsel.

Forsog i jobriksroer
Spørgsmålet. om der og kan opnås en ehtra god
ning"i\lirknmg gennem placenng af NPK·godning ul
bederoer. ble\" gennem en rrække belyst I en forsogs
sene. h\ or roe-..aning og placenng af gødning udforto
af et rejsehold fra Iandskolltoret med en Slanhey
pnccisionss!lmaskllle. der ha"de ud~lyr til placering af
godnlllg I række-.ik-de afgmder. Forsogene blev for
lrms\is udfort i fodcr~ukkerroer. og resultaterne af 5
år, for\og fra 1977 til 1981 \ I~te. at placering af NPK
godning i gennemsnit medførte merudbytter på ca. 5
hkg roetorstof pr ha.
11919 indledte Dc danske Sul..I..erfabriker \ed forsøgs·
\tation ))Manbo)) et til",arende forsogsarbeJde I fa
bnksroer efter ell plan. M>m også omfattede bely:-.ning
af godning~\'irknlngenvcd udstTOning efter roesånlng.
Ocr blc\ også all\cndl fOf\kclligc kvælstofgødninger.
men i 1981 blev opgaven ændret til en kOl1!olekvenl
anvendelse af NPK-godning 16-5-12 efter følgende
plan:

1982 198()..82.... pel. kg rr ha k.& pr ha
oh< oh~ fm ol", r", .. Grundgodet

Anlal for'log , , , LI '-'
b. 60:'\" I lpK 16-5-12. ud"lrO(t for 'iånmg.
c. 60:'\" I I'K 16-5-12. placeret \led ning.

Ugooet 48.2 592 1348 563 1329 d 90 ~ I NPK 16-5-12. placeret vcd sånmg.
100 N udstroet . 47.1 267 654 263 671 e. 120 ~ l NPK 16-5-12, udMroet for såning.
160 N udstroet . 45.6 314 836 274 756 r. 120:--J I NPK 16·5·12, placerel ved ~ning.
160 N placeret 45.5 357 947 293 806 g. 120 N i NPK 16-5-12. ud~lr. lige efter s!lning.
100 N placeret 46.6 354 882 290 740 h. 60 N i NPK 16--5-12. ud'itr. ca. 3 uger for sånmg

·60 I' i PK 16-5-12. ca. !O/....

I de 2 foreg ende års forsøg i \ årrap.. har der lI..ke
kunnet måles Sikre forskelle pa udstroet og: placeret
gødnmg. I IQS2 har placeringen Imidlertid medfort
merudbytter .. ed begge kvælstoflll\eauer og l alle for
søgene. men kun merudbyllel for placenng af den
mind'ile mængde. 100 kg N pr. ha. er ~igllllik:Jllt. I
gennmslllt er merudbYllct for placering lif denne
mængde 228 kg fro pr. ha. Dette mt.'dforcr. at der l J af
forsøgene og I gennemsnit er hll'Jtet storre udb}lter

I 19 2 er fort.og..planen yderligere udvidet med for
\ogsled h med delle tidspunkter for udstronmg. Resul·
taterne af de 2 åre; forsog er "isl I tabel 16.
Plantetallet \ed optagIlIng har været faldende med
stigende tllforsel af NPK·godning, men tilbagegangen
er mindst. hvor g~xinillgcll er placeret, eller der er
foretaget en delt udstromng, Placeringen har medfort
en .."ag udb)'lIeforogelse. specielt af den mmdstc

TabeJ /6. Placenng af SPK·godni"g til fabri/.;sroer (/38)

1982 1981

Pabriksroer 1000 pI. I<xx) pi
pr. hil\!. pet hkg pr. ha pr. ha\! pet hkg pr. ha

optagning $ukkcr rod sukker oplagmnø sukker <od sukk~r

Anlal forsøg , , , , , , , ,
a. Grundgodet 87 Ig.3 438 gO.3 81 16.9 413 69.7
b. 60 N udl-tr. for sålllng . 83 IKA 76 14.5 78 17.0 87 15.4
c. 60 1'\ plac. "cd sålllng 86 IX.4 94 17.6 80 17.0 96 16.9
d. 90 '" plac. ,ed såning 85 18.3 106 19.4 79 16.9 111 18.9
e. 120 N udstr. for iling I Il:l.~ 10.1 I .3 75 16.9 120 20,2
r. 120 plac. ved nmg 85 1~.0 123 20.9 78 16.8 126 26.6
g. 120 udslr. eft. sålllng .. 77 18.1 \06 18,2 72 16.8 UD 21.6
h. 60 for + 60 N er. såning 86 18.2 lU 20.0
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NPK-ma:ngde, og det h"jesll' tOlaludbYlle er J Il)lS2
målt ved placenng af den ...Iur... le mængde NPK·god·
iling. Ingen af d r.: fundne fon.kdle er dog signifikante.
I for,(lgene er der lillige foretaget al1:1I)' ...c af"aftrenhc·
den ved de for~kclllge for..."g~hehandlinger. Forurellln
gen af <;:lftell. udtrykt ved IV-lallet, Cl" slegcl med
gudning"ulfor<;lcn. men tenderer i 1982 III den storMe
"'ligning. h\or godnmgen har \-æret placeret.
Forsogenc, der af lutle') med delle års r~ultalcr, har
lIIed "Ikkerhed vi !. al placering af godning III ~ul.ker-

roer oger udbyttet i håde rod og "'lIkker. Som en f~,lgc

afden hed re gooning..efTekl kan llukkerprm:enten gå en
I,lllu!c ned og "'~lftkvalitelr.:n forringes.
Foreloblg m,i ,kr dog tage<- det forbehold ()\ erfor
plaL"cring af gødnm!:! lil sukkerroer. at del udslyr. der
hidlil har I,-ærel lil radighed. Ikke er ~å nOJaglig i
do...r.:ring,appar:Hllrel. ,om Jel kunne (m,ke'.

Placering af NPK-gødning og urea til byg
I elI del llIfælde har b)g Ikke bchO\ for lilf(lf~el af
fo...for og kalium. eller der kan af andre år,ager 'ære
ørl',ker om ~a:=r..kilt anvendebe af en ren kvæl'llofgod·
nlll,g I en 'i:idan ,iluallon, IHor flydende ammoniak
'dmlidig er ude af billedet. er der inlcre<.'>t: for al
al1\ende dcn pri<;bllllge urea. h\ l~ k\ælstofvlrkning.
rTudlerlldlg kan \.cre ret afhængig af udbnngnmgsmc·
lolicl1. Nedfældning:.lr urc", vil medforc cn mere sikker
kva::l ... tof\·irkning. men del cr mtlllrligl al "'Iille ... pørgs·
11l~1e1, (Jm plaL"l~nng yderhgerc kan oge elTekten i
ltghoo med 'PK·glKlIIJllg. hV(Jr der gall\ke \ist placc·
re... 3 nænngsslOlTcr ~allll1len fIl bclY'lJlIlg af delle
')porg~m1\.1 blev der i II)~O påbegyndl en forMlg,,,ene
efter fc·,lgcl1llc plan:

a. Ugødcl.
b 50 N I "JPK 21-4-10 plac.·crel
1,:". 100 l ,PK 21-4·10 plaeere!.
d. 100 N i l\:PK 21-4-10 udstroel.
e. 100 N i urea placere!' 378 I'K 0-5·12 udslrocL
r 100 N l urea -+ 378 PK 0-5·12 ud<;lmcl.

Med en enkelt undtagelse er der i alle forsc~g i 19M2
lldb)lle,llf!,nlllg fra 60 lil 100 kg N pr. ha. og pl.Icerin
gen af den ,løNte godning"'lIla~ngdehar i hal\'delen af
for..ogene gi\-cl ..ignifi~al1lc merudb)lter I gennellNllt
af alle forsøg er merudhYlIct for placenng af NPK·
godnl11g 2 hkg kerne pr. ha.
Og,>" placeringen afurea har medf"'"t cl gellncm"'llIlligl
merudb~lIc pil 2 hkg kerne l 19R2:. Forud'ial ...amllle
udbringnlllg.,teklllk, er ud bylterne "W rigt ens. h\ad
elllen der er amendl NPK·godnlllg cller PK-g\'X!Ill11g
+ urea.
F(lr...()~enC' fortsæt ler.

Udbringningstider for kvælstofgød
ning

Delt kvælstof til byg
I 1')82 er sporg...målel om delt lldbriugnlllg :lf hæl... tof
til \'::lrb;S genoptage l i ~ll fælles fON'g~plall. efter at
der lxi 11)' er opst"ct Illtere<;<;e for t.'mnel.
De ~elleSI(' for"'''g med ~porg.. mltlel ble\ gennemfol'! I
6C:rr.:nlt~ og omfattt.'<1c d~lIgang b._dc ddt godskn1l1g og
~kaldl -.engooskmng. Re...ultalerne '1'>Ie. at \Irknlll
gen af kl,-ælstof III b)g frem I væblperiodcn \-ar "'Iærkt
afhængig af nedborsforholdcne og dcrm~d relatIv u... ik
ker.
Den fornyedc intere"M' for ...purg..målel begrunder ~Ig

de.... l. al der i dag al1\endes noget ~Iorre kvæl'lOf~

mængder end Ildligere, dds Ionsker om belysmng af.
11\'0f\ idl der er nsiko for ud\'askning af tli.,se ~Iorrc

kvæl<;tofmocllgder ved lidlig ecngangslIdbringll1ng.
For...ogellc udf"re.. derfor f(Jrlrin~\ I... på lettcre jordlY'
per. og l forsogsplanen an\cnde... der 3 k, æblof'Jl<cng
der, \(lfll dels udbringes ad cen gang fnr ~idstc han Iling
for \:lning. dels m(.'{1 50 III 75 rx:L af mængden på
",amme lid.'punkl for 1'låning og reslen ",dSI l IllaJ.

ForsogsplanclI fremgår af label 18 med l. år~ re')ulta·
terne af opgaven.

For..øgcne Cl' gennemf"rl på jord typerne 111 l. 3 og 4.
og de har allc 'æret opumalt gode! omkring 120 kg j\

pr. ha. For alle for ...og allgl\'~ lilhge. al der I,-'ur gode
fuglighedsforhold ~,"d for <jorn eflcr 2. Illforsd "ld'l i
maj. rvfo<hut ... urderc.. del og..å som udelukkel, al der
har \ærel Illuligheder for udva\kning af den tidligt
udl1raglt' b.dqof i forårel 19R2.

Rt.... ultalcrne af J ar>, for~og er ,i"'ll op...ullmgcn I label
17. for, urdering af rC'.. uitalerne her ,kai der g"re~

tJpmærk ...om p1\.. al og<;~ Ilud.. trorungll afgmJningsker
i "amme arbejd~gang ...001 såning med kombim.t",kinc.
h\'orvt"d godmngen l nogen grad bli, er nedarbcjdt'1 I

jorden af de efterfolgende såskær. Inilkel kan' ære af
"-erlig og ... Iorre octydning for urea-gucllJlIlg ("nd for
NPK·godnmg.

label 17. Placering aj NPK-godning og Ilreil (il byg
(9)

UlK h~g kl:fnC' pr h.
\982 1981 1980

An((// jon,w IO " Il

a lJgodcl 38.6 30.0 26.6
b 50' l PK placerel 15,2 15.8 14.3
c. 100 . l NPK placeret 21.0 19.4 18.9
d. 100 N l ;\IPK ud"'lmet .. 19.0 18.0 16A
e. 100 N i urea placeret. 21.2 19.2 18.3
f. 100 N i llrea ud<jlrøet 19.2 18.6 15.5

Tabel 18. Dell Åw{>lsloj lil byg (140)

Byg

6fiJr.\CJg

Grundgodcl
80 r\ I kas for ...ånillg

120 N i kas for ~ånillg

160 N i ka.. l'or s!\ning .
\ 20 ~ i kit ... f. ,ån .. 40 N i b~ ca :~/~

80" I kas f. 'lån. -+ 40;\1 i b .. ca. :'1~

40 N l ka~ f. s.'in. ' 40;\1 i ka, ca. ~'1~

Kar ror hkg kerne
lejesæd pr. ha

o 22.8
O 20A
1 23.9
l 24.2
1 25.8
O 24.4
O 19.7
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Tobel 19. E/lergødskl1ing o/ byg godet med flydende
ammoniok (141)

Nedbørsforholdene i foråret 1982 indebar ikkt= :-.((lrre
mulighed for kvæJstofudvaskning. April var !ør, og
selvom der faldt over normal nedbør i maj, anses
muligheden for nedvaskning af nitrat fra omdannel
ammonium for udelukket Til gengæld sikrede fugtig
hedsforholdene sidst i maj og forst i juni. at den
udbragte supplering~kvælstofiform afkalkammon~l

peter havde gode muligheder for at virke i 1982. - En
situation. der ikke kan forventes hvert år.
De merudbytter. der I de neste lilfælde er fundet for
eftergødskning. i gennemsnil 1.7 og 0,6 hkg kerne ved

Enkehforsogene \Iser sAvel merudbytter som min
dreudbytter for delt tilførsel af een eller nere af de
anvendte mængder, • for~kelle, der i Oere tilfælde og~å

er signifikante. Del er dog fortrinsvis den S(ør~le kvæl
stofmængde. der har kvitteret for deling, og i gennem·
snit af fo~øgene er merudbyttet 1.6 hkg kerne pr. ha.
Årsagen er formentlig. at deling af en stor og urentabel
kvælstofmængde ikke har bevirket sA gejl en vækst.
som tidlig eengangsudbringning af hele mængden.
Omkostningerne til en ekslra udbringning ved deling
af godningsmængden kan ansættcs til ca. 0.50 hkg
kerne.
Forsøgene fortsælIer.

Eftergødskning af byg på let sandjord,
gødet med flydende ammoniak
Denne forsøgssene gennemfores efter ønsker fra midt
og vestjyske konsult=nter. og baggrunden er. at der på
leue sandjorder kan opstå situationer med riSIko for
nilratudvaskning af tidlig udbragt bælstof, - også selv
om den tilførte kvælstof før korns5ning har været en
ren ammoniumgødning som f.eks. nydende ammo
niak.
Til belysning af spørgsmålet er gennemført 8 forsøg i
byg i del midt- og vestjyske område og heraf de 7
forsøg på jordtype J B I. t forsøgsplanen. der fremgår af
opstillingen over gennemsnitsresultaterne i tabel 19, er
an\endt stigende mængder nydende ammoniak. der er
udbragt af et rejsehold fra landskontoret den 24. og 25.
maris umiddelbart før komets såning. Den supple
rende eftergooskning i forsogsled e og f er tilført fra 24.
maj til 2. juni.

kvælstoftrin 120 og 160 N. m derfor mere betragte"
som en positiv effekt af delt kvælstoftilfor..el end en
kompensation for udvaskel kvæl~tof.

Ved vurdering af r~uhaterneskal der tages hensyn lil.
al udbringning~omkoslningersamt merpris for kvæl
stof i 40 kg kalkammonsalper i sledet for flydende
ammoniak belober sig lil værdien af ca. I hkg byg pr.
ha.
FOf'iogene fort~tter.

I forsøgene i plan I har der været Slore merudbytter for
begge kvælstofmængder i 1982. I enkeltforsogene fore
kommer såvel merudbytter som mindreudbytter for
den delte lilforsel, - forskelle, som dog kun i enkelte
tilfælde er signifikante. I gennemsnit af forsøgene er
der tendens til. at en 2·delt tilforsel med 213 af kvæl·
slofmængden relativt tidligt er en smule bedre end
ccllgangstilforseJ af ~amme 10lalmængde i :-.idste halv
del af april.
Anvendelsen af Cycocel i plan I har i 1982 givet et
'iignifikant merudbytte på 3, I hkg kerne.
I det større anlal forsog efter plan II har der også været
store merudbytter. men såvel i enkeltforsogene som i
gennemsnit af dette materiale er der kun små og usikre
forskelle på. 0111 kvælstofmængden er udbragt på cen
gang, eller om der er foretaget cen afde to former for 3·
delt tilf,~~1.

Delt kvælstof til vinterhvede

Spørgsmål om delt kvælstoftilførsel, som et led i pro·
duklionssystemcr ved dyrkning af vinterhvede, har
været til særskilt belysning i markforsøg under 000
ningsudvalget siden 1978. Samtidig er der under Kom
udvalget (afsnit D) gennemfort forseg. der specielt har
taget sigte på vurdering af behovet for besJ...yttelses·
sprøjtninger sam! værdien af disse i kombination med
vækstregulenng og delt kvæl"'tofgodskning.
BcJyslllngen af den delte b ælstoftilføcscl har siden
1979 været gennemført ved to forsogsplaller. der begge
tillige omfatter spørgsmålet om vækst regulering ved
anvendelse af Cycocel ekstra. Forsøgene er anlagt med
6 fællcsparceJler og ...·ækstreguJering j hvcranden gen
tagelse omkring stadium 3-4 (Feekes skala). Der er
foretaget sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse efter be
hov. og som hælstofgooning er am'endt kalkammon
salpeter.
l plan I sammenlignes ecngangstilførsel af hele kvæl
stofmængden med en 2-delt kvælstoftilfof!)C1 med 213
af kvælstofmængden relativt tidligt, samt med en 3
delt tilførsel med mængderne delt efter princippet
»)SIOI'. lille. ~tOf»).

I plan II sammenlignes specielt IO fomler for 3-delt
hælstoftilforsel ved henhold~\'is )}stor. lille. stOf» og
>dille. stor, lille» mængde.
I opstIlImgen over resultaterne i tabellerne 20 og 21 er
anført de tilstræbte datoer for godningsudbringning i
1982. og de aktuelle datoer I enkeltforsogene afviger
ikke meget herfra. Den sidste udbringning ved stadium
8·9 har ')om i tidligere år været omkring I. juni, og
vækstreguleringen på ~tadium 3-4 er foretaget om·
kring 20. maj.

18.0
21.6
24.7
25.7

26.3

26.4

hkg kernt'
pr. haBH!:

8forsog /981
a. Grulldgooel .
b. 80 N i n. a. før såning
c. 120 N i n. a. før såning
d. 160 N i fl. a. før mng
e. 120 N I fl. a. for :-.åning

- 40 N i kas ca. H/~ ..
r. 80 N i fl. a. for såning

+ 40 N I kas ca. 2V~ .
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Tuhe/1O. De/I Å \'æ/uufgod{/.."In;: og l'æJ,stregu/erwg I
hl'ede, PIa" I (141)

IInGe Suilængde cm hlg ll.emf' hil
1':182 l':l7q·82 1982 lq7q-82

Anl.llli,,...,,,lt " ..u

l/dell I'æhlregulalflg

Grul\dgodcl 78 RO 40,l 34,4
90 i\' l kit ... , (.·a 22/4 9~ 'lI 25,5 17.7
I~O""" I ka.... ca 22/4 102 93 2Q,2 10,7

90 '. ca 1111 JO N.
ca I;.. 60 '. 'I. X-Q 101 94 2Q,6 20,6

120 ,. ca 221 ,

60 "'....tadlUm S·Q 102 94 32,5 22,5

\(t'd l"æk\lrL',:ulamg

Grund~,xlel 6~ 69 42.8 36.0
()() :" I ka.., ca ~/l R4 79 14.3 1J.j

180:-': l I...a..., ca ~2/4 93 SJ .10,<) lO,S

90 '. ca. 111/, JO N.
ca. 1/.. 00 '-: ...LIV} R9 ~J _~ 1.5 11,5

120 '\. ca. 22/1

60 7'. <.,tadlUm 8-Q 9(J 84 .12,.1 21, Q

Lden \æk<,trcgulcnng % 'l() 63.5 50.7
2,0 I Cjl'oceJ ek,tra.

..ladIOm 3-4 '4 :-:0 .1,1 1.7

Tabel ll. Delt Åm'/slOfgødskl/lllf,f ~ "ækHregult'mJK t
In'ede. PluII /I (/4JI

!-lYede Slrllængde l,:m hKg Kt'me pr. ha
1982 1979-82 1982 1979-82

Am,,1 fpr..ug 11 ~() 11 , 1

Udnl "a!Å\·lreglllerlll,t.:

Grundgodct 75 77 40.1 35.0
ISO 7' l ka<.,. C'l ~~/4 9.1 'l() 19.7 13.0
I~O 7' l ka" ca 22/4 94 'lI .105 13,5
90 '\". ca. U/l 30
ca 1/\ 60 '\"...1 R·9 9.1 91 .n,l 24,9
40 "'. ca. II/l 100
ca 'I, 40 ,,\, ...1. R·q 9.1 91 31.1 24.5

j\({'c/ l'æJ..:'lr{'glller"'K

GrulIdgodet 6.\ 66 41.5 35.5
150 l\.' I ka~, ca ~2/4 ~.\ RO J I. 7 2.1.3
180 l\.' i ka... , ca 22/4 85 RI .\J,O 24.0
90 X. ca. !fI/1 JO N.
ca 'I, 60 'J ....1. 8-9 8e ~I .12.9 25.5
40 '\. ca IV, 100 1'.
ca 'I, 40 ". ,I. R·<) Rl RI 32.9 25, I

edcn \-æhtrc:=gulenng <){J ~~ 64.9 5.1.1
2.0 I Cycocel ehtra.
'ltadlUm .\44 79 78 3.0 1.2

Denmod har der og....} I dcnne ...ene \æret et :::.ikken
mcrlldb~ lte for an\cndcl\c af CY('·(>l:d l 1982 p. gen·
llcm ...nilhg 3,0 hkg kerne pr ha foruden C:=II reducerel
'itdJængdc og en lidt bedre 'llr1hlyrkc p~ arcalt=r med
tendens III Icjc'tl."t!

Gt'tlllt'm .f an IIndcr:,ogl..'l.wr afdel1 hæ/{lofgod{J..III11K
og ~'æJ.. {/rt'glJlerlllj{ i \'lfIlahn'c/<' er da gel/llemfør! la/I
93 fonog nlt'd opgOI't'Ii.
I gI.'IIm''''_H,if afdint' er da - med hl!\h'dllt' ,'arWlwlla
i rt'mIWII.-'rtlt' - ap"uel t'l n:llwb{'I1 merudbyl1e pa 1,5
"kg kertlt' for ('II l-dell tilføn{'/. IH'Or SIOfSlt'd{'/('fI af
hæ/~fOJ"'t('flgde" udbrlflg('\ rl.!la/ll'/ tldhgt. Hu J·e/t'·
hl/g uf k I'(t'/\wjinællgdef/ har lWIlH" fordt'!l!Ipwadctl
kllll o~wt .J;l'lIllt''''\llil\lIdbYf/t'l med (J, 9 hkg Åertlt'. hvi/
Ået ,kÅl' dæÅÅI'r omAo\//Iinj{er1ll.' ,·t,cI (() eÅslra IIdbring
lIllIger.
Im'l!m/dw uf \"tl'Åslrt'glllerlll.': a gel/nem formg\arl!l1e

hln'('/ bl.:lult m~'d 1;'1 furugt'l udhYI1l' po 1.5 hÅg J..ertl<' pr.
1m. /Jenl! ÅuwlIlt'r. al ht.-'hlJflllllllj{en l nOJ(t'n grad
wodl'lTÅt'T It'jt'\a:d, og gt'IIm'lIl t'flslkker {lraforÅorlnms.:
t'r!art"gmll('\\Igt og\U "l{t'r mt'jt'/tl'nklllngskopocJlt'/t'fJ.

Delt kvælstof til rug
Spmg...m!!.1ct om delt b æl"lOf 111 rug hle\ tage! op l en
ny for..ng .....ene l 1979, hvon og...!!. Indgik \:ck,trcgule·
nng. med .. tråfmkortlllllg..,llllddd
For...ogcne cr. "'om dc 1I1"'arende linede og \llHcrbyg.
anlagl med 6 fælle,parcdJcr. h\Or der l II\t'randt'1l
gt"lltagd...e c:=r forcliIgct \æl..l,lrcgulenng. h\ llkct I rugc:=n
.. ker \t.,d ud.. prnJtlllllg af 1.5 Ilcrp.l1 pa ,t:ldlUn1 6-7
omknng midten af maj
De IIJ'tr.cbtc d<ltocr for k\.c1 ..wfudbnngmng I tabcl 22
har kunnet overholde<. I .11 Ic fm...ug 11981 UdbnnglUng
af hele k\ æhtofmængdcn p!!. cen gang ..kete ca, 13.
apnl. og de 1l1.IuelJe udbnnglllng'>lldcr \cd delt go<bk
iling af\ Igcr I.un 1-2 dage fra de allforte

Fabe/ll. Delt hæ/uofg,'d\Ålllnt.: og ~'ækstrt'glllerlllg I
rug fl44)

R•• Sm\længdC' cm hkg lemC' pr. ha
1982 1979·82 t982 1979-82

Anlill fllr\\l~ " ~~ " "Udl'lI l"/l'k\'lri!~IIIi!riIlX

GrU!l(lg~Klcl IO~ 10~ 25,6 25,8
1:10 N Ika.... l.::I. 1''/4 . 116 116 ll.9 lO,6

120 N i b ... l.:<!. 1"/4 . 117 116 26.2 l4.4
160 N I 1\ ....., ca. "'/4 . 117 116 27..1 24.7
~O N. Cfl, 1/4
80 N. ca, 1/.. 117 117 30,0 26,9

.~fl'd l'lI:kurl!gulerlllg

Grundgndd 98 10.1 l7.1 l6.6
80 'l I ka... ca lIl/4 . 107 109 22A 20.7

120 :">lI ka~. ca lU/I' 108 109 29,0 25.5
160 :"J I kali, ca IH/4 ' 10R 109 .10.0 26..1
!W :"J. ca 1/4

80 !\l. ca I/~ IO~ 110 .11.0 27.Q

eden \æk'lrcgulcnng 115 114 46,9 45,3
1,5 l Terpa!.

... tadlufll 7·S· 106 10R },9 I.l

• lq-.;O ~ ~ I <:~~,,,.:c1 d,,"[LJ \1J.JIUIIl _1 . .1

15.1



Såvel i afdelingen uden som med væbtrcgulering har
den optimale kvæl~lOfanvendelseved udbringning af
hele mængden på een gang i de 2/3 af fnrsogene ligget
omkring 120 kg N eller mindre pr. ha. Den sidste 113
har været optimalt gødet ved ca. 160 kg N. og en 2-delt
tilførsel af denne kvæblOfmængde har i de neste til
fælde øget merudbyttet. Anvendelse af Terpal har
generelt øget merudbyttet. - i 1982 med 2.9 hkg kerne
pr. ha. I gennemsnit af 4 år\ fun.ng har anvenddse af
1.5 I Tcrpal givct et mcrudb)'lIc på I.S hkg kerne.
Hertil kommer. at ll11dlet har medfart en strMorkort
ning på ca. 7 cm ~mt en 110get mindre lejesædstilbøje
lighed.

På grl/lldlag af 4 {jrs forsøg ma det anbefales. at
hælstojmængden til rug deles med en første rIdbring
flinK ca. I. april og allden tilførsel ca. 4 uger senere.
Anvendelse afslrtlforkormingsmiddel har hverl tlr ~'æ

rel ell god og re1Habel hehundling gem/em el øgel
/ldbyue. en lidI bedre stråstyrke og ('ti smull' mindre
halm.

Delt kvælslof III vlnlerbyg
OgsA i vinterbyg er der i 1982 gennemførl et antal
forsøg til belysning af værdien af delt hælstoftilførsel
saml anvendelse af vækstregulering med Terpal.
I forsøgene anvendes eengangsudbringning af 2 hæl
stofmængder samt en 2- eller J-delt tilførsel af den
største kvælstofmængde. Resultaterne af 9 forsøg i
1982 er vist i tabel2J sammen med gennemsnittet af de
nu 4 åf""; forsøg.

Tabel 23. Dell kvælslofgødskning og vækstregulering i
vinlerbyg. (145)

VinterbY8 Strllæflgde cm hkg kerne ha
1982 1979·82 1982 1979-H2

A nIa] forsøg Il 31 9 2'
Uden vækstreg/llering

Grundgooct 60 5J 33,5 30,9
100 N i kas, ca. 'I, 73 65 31.8 27, I
180 N i kas, ca. 'I, 74 67 36.6 JI,9
80 N, ca. 10/\ I lOON.
ca. 25/4 ........ 75 68 J7,J 31,8
80 N. ca. 10/, + 30 N.
ca. 25/4 +70 N. ca. 2H/~ 74 67 37.6 JI.9

Med ,'ækslregulerlng
Grundgodet 65 58 33,3 30,3
100 N i kas, ca. 'I, 80 J2 31,7 27,4
180 N i kas, ca. 'I, 82 74 39.9 J3,9
80 N. ca. IO/t' IOON,
ca. 25/4 82 74 40.1 34.0
80 N. ca. 11I/, + JO N.
ca. 2'iJ4 170 N. ca. 20/~ 81 74 .19.8 3J,7

Uden vækstregulering 78 70 62,5 55,2
2,5 I Terpa!.
stadium J4 7 I 64 i..J 1.1
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I forsøgsarealerne er gennemfort de påbudte beskyttel
sessprøjtninger mod blad.,ygdomme. Den lllstræbte og
tidlige forslegangsudbnngning f"f'it i marts ved delt
gø(hkning er fort:laget I tiden fra 10. til 19. marts.
Der er i alle de rcfererede for-.og udb)'ltesligning for
kvælstof op til 180 kg N i 1982. men ligesom i de
foregåendc år er der ingen sikker forskel på merudbyt
terne, om kvæl<;lortilfør"len er t;ket ved ell eengangsud
bringIlIng omkring I. apnl eller ved en 2- eller 3-deling,
der "trækker "ig fra tidlig i marts til sidst i maj.
Anvcndcben af Tcrpal. der i vinterbyg gennemføres
med storre mængder end i rug. nemlig 2,5 l pr. ha. har
medfør! en stråforkortning på 6 cm og en lidt mindre
lilbøjelighed til lejesæd. men har derudover kun haft
svag virkning på udbytte!.

I modsætning lil andre vimersædsarter. har der i 4 i:trs
forsøg ikke værel dækning for omkostningerne til delt
kvælslO/lil/ørselog (/I/H'lIdelse a/l'ækstreguleringsmid
del lil vimerbyg. Hde hælslo/mængden kan med for
del udbringes po een gallg l'ed forårets /frdtræden
omkring I. april.

Kvælstofgødskning af korn på
grundlag af planteanalyser

Eftergødskning i byg etter planteanalyser
J samarbejde med dr. agro Jen:o, Møller Nielsen, land
bohøjskolen. gennemførtes der I årene 1968-73 ct
større afprøvnings- og udviklingsarbejde med godsk·
ning af byg på grundlag af planteanalyser.
De vurderingsmodcller af unge bygplantcn. ernærings
tilstand for såvel makro- som mikronæringsstofTer, der
blev resultatet af delte forsøgsarbejde. blev dengang
anset for rimeligt sikre. uden at det dog siden forte til
nogen større udbrcdel"c af godskningsmctoden i prak
SIS.

I 1980 blev arbejdet med planteallalyser i byg taget op
igen ud fra et lidi andel princip. Baggrunden var en
fornyet lIlteresse for al undersøge eventuelle fordele
ved ell delt kvælslOftilførsel til byg som en mulig
metode til Cll mere præcis kvælslofgød~kningaf afgrø
den. Princip og fremgangsmåde er den. al byggen
tildeles en startgødning af kvælstof på ca. 75 pet. af det
forventede normale behov for lokaliteten. hvorefter en
senere planteanalylOe. primært for kvælstof, afgør beo
hov og omfang af en eventuel suppleringsgooskning.
Opgaven med en ~ådan kontrolleret eftergødskning
med kvælstof har værel fortsal i 1981 og 1982 i forbin
delse med de såkaldte projektejendomme, hvor der
udfores særlige undersøgelser vedrørende kvælstof i
jord. Forsøgsplanen fremgår af tabel 24, hvor gennem
snitsresultaterne for de to sidste år er opført.
Fremgang~måden har været. al det ordinære forsøg
med stigende mængder kvælstof på proJeklejendom
men, suppleres med el 6. forsogsled. der tilføres de
nævnte 75 pet. af markens formodede oplimale kvæl
~tolbehov :.om ~tartgudning. Alle kvælstofmængder
tilføres vcd sånmg. og det formodede behov er skønnet
af forsogsvært og konsulent.
Når byggen er i god vækst 4-5 uger efter såning. er der i



Tuhel 14. Ejf(·rgOO{A.IIl11g med hæl510f I byg <:flt"

pla"1t'u"u~l"S('r (146)

,\mat ti'r\l'g " "GrundgL,dt'l 31.4 29.7
40 N Ika... 10.0 9.5
80 N I ka ... 15.9 14.0

120 N I bo; 18.9 14.7
160Nlka.. 19.8 l J.J
75f(- af ...k'lIlTlel opllmal N-behov
(gn ... 90 "') l "'-go<hknmg efter
plallti.'anal~<;cr (gn.. l " 1982) 17.1 15.2

del "thle og 6 fIlN'g .. led udlag\·t plalHeprØ\\'r III
anal} ...e og \ urderang: ar hehm for eflergod...knlng. der I
gl\ct fald Cl' udr"rt b-7 uger efter <mmg. h\llket I I'JS2
\ar l ..ldr"te hahdd af maj.
Af lahclbilagel'" Opl}"l1lllger fremgår del. ilt den gell
llem"'llllllge nkollomi .. k oplim:.l1c k'<cl"'lofmængde for
de 28 for..og har \æret 128 kg ~ pr. ha I 1982. Ved
gemwmgang af enkeltfor.."gcne I tabelbdage-I \11 man
hgcledc.. finde. al pl:tntcanal~r"en "un i el.'I lilf.c1de h;.lr
\1st behov for 1IIfor~e1 af ekstra hæh,lof ud o\er
o;tartgodnlllgen. og I delle (iIfælde JO kg ~ pr. ha. Som
delllllige fremg; r af label 24. har 75 pet. af 5"Onl)el
k\æbtofbcho\ i gennem..ml '<crel 90 kg pr. ha. og al
piallIeanalysen I gennemsnll af de 28 for..og ..åk·de...
"un har anbefale! I I..g N ekstra
Plullleanaly...en har I de 27 af forsogene Ikke anbefalet
11lfor'lcl af ek ... tra kv:cblof. og den Ile dIagnose er klin
del\·\s ragtig \ 6 af forsøgenc...om har oplimal udb) lIe
'ed hælstofmængder la\cre end de tMurte 75 pL:1. af
...k,ollnet bellO\ dier mellem O og ca 20 kg ck ... lfil
k \æl ...lOf. I de '" rigl' 21 Illfælde har det \ æret noch el1'
digt atlllforc rel belydellge eblra h:cl"'lofmængder ul
..lartgodulIlgen for at opnå opumah udbytte pa arealel.
nemlig mellt:m 22 ug: 114 kg ~ eller I gennemsnll knap
50 kg '" pr ha
IJ lallleanaly'lcll'1 .111\ ''''Illnger for 1..\ a::hlofbeho\ el har
-Jk'<lC\ vær\~t IlIl.'gel mM·j'icnde I ICJ82.
Analy..erne har ogr,,!\ omfallet andre næring.... toITer
end kva..I"'lof. og her bk" anal)~ereslllta(crnc I el1 del af
for.."gene vurderet til mangel på fosfor og l nogle
Illfælde og....' p~ kalIUm eller magnc... iulrI. Forsogenc
ble\ eflergodel med de manglende n:cring'l..wn·er I

mængder efter h::raplluoddelcrnes an\l'Ininger. I11cn
h\'()r\idl hehO\d h:lr 'æret reelt. kan Ikke afpn,,!:..
eflcr fo"ng..pbnell
I tCJ80 og "rcl'leit I 1'18 I 'ar plauleanal~serne<; a 11\ IS'

mnger pa eflcrgo(l\kmng..behm for k \ ælstof nogel
bedre. end det har 'ærel Idfældd I 1981. mell alhge'cl
og\~ dengang bch:l'flel med en rel ... tor u"IHerhcd
Vilkårene for. al planteanaly:-.erne l byg l 1%2 ..kulle
kunne gl\e el ...andfa::rdlgl billede afl1ænng~sloftll"'lal1

den kan eller... kUIl 'urdere... "om gode. Da resultaterne
alllgL'\e[ har \,('rcl meget :,kuffcnde. må Od kon:--Iate·
re:--. al dc praktl .. ke lllullgheder for en generel efter·
god .. klllng pi\ grundlag uf planleanaly!.er efter de nu·
\,\:rende h.'rapill1odddlcr.. an"j ...ninger Ikke er til'lleOe.

Tubel 25. f.jier8olhklllllg med A. \'((:I\loJ i 11Iwh· e.lier
plallft'ollolyser (14 7)

34.1
16.4
25.~

2cU
2q.~

.10.0

29,1

.n.l

4S.4
17.1
27.6
.n.2
33.3

30.6

hki kerne pr. hl
t982 1981

19 rorsog 29 rOnei
}-hede

Grundgodel

50 '" Ika'"
100 ~ Ika...
ISO'" I ka'l
.200 '" Ika..
75'1 af ...k\mncl llpumal N-behu\
(gn\ 120:'\) ; N·godskmngefler
planleanal) 'ler (gns. 11 i'\ 1982)
7St'( .If ... k\llllld optimal l\'·beho\
(gn... 120 N t9~2)

Eftergødskning i hvede efter planteanalyser
For"\lg"lrbeJdC:1 med ud\ ikllllg ;lI' Illodelkr for gud ... k
Iling af \llllcrtl\ede pJ grundlag af plalllc:trl.d~... t:r l·l
forh.1I cfler en ændret for..og..plan fra N80. "'(llll alene
I;.lger ... Iglt: 1'5 .11 bel~ 'le muhghedeflll' f(lr en 1x'\ld\l ug
k,olllrollercl eflergl)(h,klllng Illed k,.c1'ltof.
Ilcgrundd'len for kun al \Igle pa eflerglxhkJllllg er
erfanngerne fra Mene lllbagc Iii N74. h\(lr forwg ... re
... u!lalerne Ikke forte III ~,:erllg \lkre og <lllH'ndellgc
nHxlcllcr for grund,goch,klllng af Incde. El.'ll af M"J
gl'rne hl·rtll har bl.a. 'ærel \ an ...kcllgheder IIll'd ;.II linJe
del prO\l'udlagOlngslldspunkt. 11\01' anal}\C1I af tie
\l\er\llllrede planlers ernæf111g~III",[':jnd er l O\eren... ·
... lell1mcl ...c med de rakli ...ke forhold l Jorden ... ll.crlllg..
"loftiIsland. Ved en be\id:'1 cflergt1d... kning bn pl:.llltc
:tna!Y'lclI udf()re\ <;enere og p!i l'l tld"punkl. hvor Ine·
den m5 f(lnenle ... at \ære i Ixdre "t.'k"'l pli grundlag af
bIa. Ildilg Illfort startgodmng.
l--or...()g..opgJ'CII har I 1982 omfattel 19 for..ng efter den
IHl::ndn.-'de plan. der fremg:1r af g.ennem'lllll .. rl.·..ul!a·
terne I tabel 25.

Udn~ lld..en af pl;.lIlleanal) \l:r IlId...kr".."nkt::r "I!! herefter
III at 'ære el muiJgl hJælpemiddel. h"lr der ... kal ... 1I Ile...
en dliJ,glUhc for en e\ L mal1gl~1 r;\ el dier ncrl.· Il.Cflng... 
... lllO"cr. r<I ......"g..arbcjdel med en generd efll·rgl'<!... klllll!!
efter mclockn md.,ulles derfor lndul 'ldere

l-remgang.. m:\den er Iige...om for byg et ordlIlært for·
",og med sugcnde mængder b :c1'l10f. ',Om her er ud\!
det med 2 ek~lra forsøg:)led. der begge omkrang Il til
15 april er Illfor! 75 pct. af det ... k()nne<!c nplllllale
1..' æblOfbdlo, for forsogsarealet Dc "u~clldc mæng
der er IIlfUrI pj een gang fra 14 III 21. apnl
DI.·n fll ....le udtagIlIng afen f"elles pro\ c fra hele for\"g
'larealel er foretaget umiddelbart for dcn IIdhg"IC
b ælslofudbrmgnmg. Ca. 10. maj er udlagel n~ c pbn·
Icprm er af del grundgodcde for ...ng ... led ..amt en f.dle\
pr"'e af de 2 ekstra forsogsled. På grundlag af dls..e
analy:,cr forcl<lgC'i eventuel cflergodsklllllg ca. I uge
..enere p:"! dCI cnc af de IO r.::k..lra fon,\,g..led. men
umiddelbart limllden er gcnnemfurt ('n Irc{lIe L1dta~

11m!/: af rbllll.·rnHcr rra de ...amme for ...ng'llcd Ca 15.

hkS leme pr. h.
1982 198)B"



juni er der foretaget en fjerde udtagning af enkeltprø
ver fra aJle 7 fOl""iøgsled. Samtlige pmver anvendes
herefter til en fremtidig justering af korrektions-o diag
nose- og terapimodelter i hvede.
Det fremgår af tabel 25. al planleanalysen i gennemsnit
har anbefalet tilførsel af 21 kg kvæbtof ehtra lil den
gennemsnitlige startgodning på 120 kg. eller iah 141 kg
N pr. ha. De 19 forsog var l gennemsnit optimalt gødel
med 158 kg N pr. ha. medens der til opnåelse af
maksimumudb)'lIc krævedes 175 kg N pr. ha.
Gennemsnitsresultaterne dækker også her over en del
variationer, ~om del vil fremgå af op~lillingen over
cnkehfors"gcne i tabel 26.

Tabel 26. Ejtergødsknillg med kvælstof i hvede efter
plollteallalyser

kg N pr. ha
Hvede 75% af Y. økonomisk
F,. skønnet Ekstra N erter optimal Y. maksimal
nr. N-behov planleanaly~r udbytte udbyne

l 120 O 54 67
2 135 O 146 179
3 135 O 165 181
4 71 O 119 145
5 141 O 176 200
6 135 60 184 199
7 110 O 124 135
8 135 20 170 189
9 113 37 129 129

10 112 52 161 173
Il 105 14 162 180
12 120 JO 185 195
lJ 135 35 194 213
14 110 .16 160 169
15 120 .15 156 169
16 125 25 214 259
17 113 27 15 l 162
18 135 35 181 196
19 105 O 177 187

Af opstillingen i tabel 26 ses, at planteanalysen i 7
tilfælde har vist. at der ikke var behov for at tilføre
ekstra kvælstof. Denne diagnose er kun rigtig i forsøg
nr. l. l de øvrige tilfælde havde afgrøden behov for
væsentlige mængder ekstra kvn::lstof for at være blot
økonomisk optimalt gødet.
l de øvrige 12 forsøg har analysen anbefalet eOergoosk
ning. og denne diagnose har i alle lilfælde været rigtig.
De anvi:)te kvæl~tofmællgder er dog gennemgående for
små i 1982. Behovet i kg N pr. ha er i halvdelen af
tilfældene dog ramt så præcist. som det med rimelig
hed kan forlanges. men i de øvrige er behovet under
vurderet med fra 20 til 65 kg N pr. ha for at nå del
økonomisk optimale udbytte.
r /981 overvurderede plunteanalysen generelt kvælstof
behovet. I 1980 blev det vurderet for lavt - og i flere
tilfælde endda meget for lavt
Planteanalysen har også omfattet andre næringsstof
fer, og på nogle lokaliteler viste resultaterne i 1982
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mangel på fosfor. På baggrund af grundgoclsknlllgen
og Jordproveresultaterne er det dog tvivlsoml. om
denne diagnose også l alle tilfælde har været rigtig.

På grundlag af fOf")øgsrc."'iultalc:rne gennem en længere
årrække må det konkluderes. at der fonsal er en
betydelig usikkerhed omkring den kemiske planteana·
lyses værdi i vimcrhvcdedyrkningcn. Selvom resulta
terne Siden 1980, hvor der alene er arbejdet på efter·
godsknillg med kvælstof. er \æsentligt bedre end tidli·
gere forsøg på al linde hvedens lotale gødningsbehov,
så er modeller og metode dog alt for usikre for en
praktisk anvendelse.
For<;0gene med afpmvning i vinterhvede indstilles der
for indtil videre. Denmod vil det omfattende forsogs
materiale blive søgt bearbejdet for mulig opbygning af
bedre diagnose- og terapilllodeller.

Andre forsøg
I afsnit D. Korndyrkning er meddel! resultaterne fra
forsøgsserier med kornd)'rkningssystemer. der også
indbefaller ddt kvælstoftilførsel til vIllterhvede og
vinterbyg. Endvidere for<;øgs~erierder omfatter anven
delse af planteanalyser.
Desuden er der lokalt arbejdet med forsøg efter andre
planer, især vedrørende gødskning af vinterhvede.
Heri indgår bl.a. spørgsmålet om anvendelse af urea.
og vedrørende dette emne kan der bl.a. henvises til
Roskildecgnens Landboforcning, Stev!l'i landbofore
ning. Haderslev Amts Landboforcmng og Planteavls
udvalget for SydSjælland og Møn. I De sanwlrkende
lolland·fal'itcrske Landboforeninger er der tillige gen
nemføn forsøg med delt kvælstoftilforsel til \'årbyg,
som under årets vilkår har givet ret gunstige resultater.

Fosfor- og kaliumgødninger

Økonomiforsøg med fosfor og ka
lium

Forsøgsserien gennemføres med det formål at belyse
økonomien ved anvcndebe af fosfor· og kaliumgød
ning på del fosfor· og kaliumniveau, der er gældende
på de neste landbrug. Motiveringen er bl.a. spørgsmå
let, om den generelt stigende kvælstofanvendelse nød
vendiggør en tilsvarende forøgelse af fosfor· og kalium·
forbruget, der op gennem 6O'erne og 70'erne forblev
ret konstant, og de sidste 2 år er faldet med ca. 20 pet.
Der er siden opgavens påbegyndelse gennemføn et
meget stort antal forsøg. især i byg. men tidligere også i
roer og græs. Da der fortsat er interesse for spørgsmå·
let om hensiglsmæssig fosfor· og kaliumanvendelse.
gennemføres der stadig forsøg med opgaven.
Forsøgene udføres som l-årige dobbeltforsøg med 15
og 30 kg fosfor og 50 og 100 kg kalium til korn. Der
anvendes normale kvælstofmængder til forsøgsarea
lerne. Derudover grundgødes fosforforsøgene med 50
kg kalium pr. ha. og kaliumfoNøgene grundgødes med
15 kg fosfor pr. ha.



Forsøg i byg
I 1982 foreligger der kUll resultater af forsøg udfor! I

byg, mit 15. således al dcr nu gCllnc:m 14 år c:r udfMI
gndt 700 lim"llg i dellne afgr~l(lc. Ved for~øgenes anlæg
gcnnelT1rNc~der jordal1aly~er. ~om ud ovcr reaktion~·

lal. kaliullltal og fosfor<;yretal i de IO af for~gc:llt: I

Iq81 og..~ har omfattet bc.. telllrnc-!..c af fm.fortal ..aml
bc"lcrnmel ..e af fo....for efter rc..in-mclOdcn. Amllyscme
loderne for de 2 sidstIHc\ ntc omfatter den del af
jordeil" uorganiske fo<;fater. :..Olll c:r lt'ltt':..t lilga:ngdigc.
h\(Jrfor dc er mere fobomme for ccndringer i Jordcm
I11dhold af plantctilgængellgt fosfor end metoden for
bc... terlln\t:I ...c af fn<;fnr... yn:lal.

f0',[01' og kaliulll lil trod.. herfor er af megcl niCI'
samme storrelsesorden de enkelte ~r. I 1982, hvor del
gt:llnem~llitligefo~loD<.yrc-og kaliumtal på for:o.øg<;are·
'lIerne har været hojt. er gmlnillgwirkningcll af både
fo~for og kalium usædvanlig. I1l1c.
De gennemsnitlige merudbytter I byg over nere ~r er
dog i alle 1I1fælJe af ell <;wrrd<;esorden. ~om med de
Ilug.ekkndc pri~r for fo... for og kalium il-.ke gIver
rentabl1i(('( for lilfop,cl af blot den mindste mængde
fo:o.for og mindste mængde kalllllll. beregnet lid fra
gndl\lI1gernt:~ I-:''ir~ VIrkning.
Opdcle~ forsøgene derrmod cfler fo~for...yretaL ru .. der
el mere nuancerelllldlryk. En ~dal1 opdeling afde 14
ih·... for~~lg er \'i~l i labd lR.

/ abe/ 27. Økononlljorsog metl jos/or· og kalium lil
~'arsæd (148)

UdbYlIe og merudb) Ile

V,""" ss9hkg
kerne pr ha

Grundg, ISP JO .. Grundg. 50 K 100 K

1%9 43.4 1.1 1.7 43,2 1.0 1.2
1970 37.2 0.6 1.0 37,2 0.6 0.9
1971 44,0 0.9 1.4 44.3 0.7 1.0
1972 42,7 1.2 1.8 43.2 0.9 1.1
197.\ 44,0 1.0 1.5 44.7 0.8 1.1
1974 50,5 1.0 1,5 51.5 0.6 0.8
1975 38,1 1.0 I.J 39.0 0.8 1.1
1976 28,4 1.2 1.7 28.6 0.8 1.5
1977 43.7 1.2 1.8 43.1 0.8 1.1
1978 38.6 0.9 1.4 41.7 70.1 0.4
1979 41.7 1.0 1.5 41.6 1.4 1.7
1980 39.8 1.1 1.4 40,7 1.1 1.6
1981 45.5 1.0 U 46.7 0..1 70.2
1982 43.9 0.5 0.0 43,6 0,5 0.0

1%9-82 41,7 1.0 1.4 42,1 0,8 1.0

I tabd 27 med udbyltere~ultalernefra de enkelte år er
O\er... t upfurt de gcnl1ern:"llilhgc n:aktlOnslal. fosfor·
~yre- og kaliumtal på for~øg~'lfI:alcrne fM godskning.
Udbylteni\'eauet i forsøgene varierer en del fra år lil år,
lllcn dt't er bt'mærkelse<;\ ærdlgL at IllCfudbYIternc for

For«.øg.dr

1969
1970
1971
1972
197.1
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982

1969 82

Gennemsnllhge
Anlal (01'''''& RI FI KI

127 6.5 0.7 9.0
116 M 6.5 9.5
92 6.7 6.9 9. .1
81 6.6 7.1 9.8
69 6,7 8.0 8.5
50 6.5 7, I 9.7
50 6.4 7.7 10.9
.17 6.2 5.6 10.9
21 6.4 7.4 1.1.0
18 6.4 9.1 12.0
IO 6.5 8.6 11.2
16 6. .1 10.0 10.0
20 6,9 10.6 13.7
15 6.9 10.8 10.3

721 6,5 JJ 9.9

tabd 28. Okollomljorsog med /05/or og kalium 111 byg
/969-82.
OpdeIilIg a/ 688 /or.\·vg efier jos/orsyrcwl.

FI Ft F18.0
Uyg Under 6.0 6.0-7.9 og derover

.'\n1:l1 fop.og 227 22n 2.\5

Gn.... Rt 6.2 6.6 6.8
Gn .... rt . .......... 4..1 7.0 10.8
Gn~. KI 7.7 10.0 12.1

hl.g I.crnc pr h,

Grundgodet 37.5 43.4 44.5
15 P 1.4 0.9 0.6
JO P 1.1 1.4 0.8

Grundgødet 38.0 43.7 45,0
50 K 1.1 0,6 0.6

100 K 1.4 0.9 0.7

Det fremgår af tabellen:.. øvcr:..lc af~lIlt med jordanaly·
sere:..ultaterne. at dl~sc I hOj grad er kobledc. ](Iel
flwlaiait:t efter en opJt'ling efter fosforsyrctJl og...!!.
..orh;fl..":.. cfler reaklllUt.. wl og kaliulllwl. Samtidig <;01'
tcr~ der også l nogen grad eflcr jordbonfccl, Idet de
la\e~te jordanalyselal gennemgående find~ på dc let
ten: jordtyper. og dette forhold er hovedårsagcn ul del
hnert' udbytieniveau I gruppen med de laveste jorda
llal y...ere:.u Ila ler.
Opdclingell vi~er. al der l gcnncmsnit af mange år!.
for~og er god overcn ..... lcmmd ...e mellem fosfon.yretal
og merudbytter for tilfuf1 fo... for. idel de sh.)f\tc ud.. lag
tydeltgt er opnået i gruppen med lave fosforsyretal
unoer 6. Iler er tnt:rudb)'tlerne 50 pct. større end \cd
fo ..for\)"fClal mellem 6 og 8. og der er okollornr l at
an\ende 15 kg fo~ror pr. ha III byg.
Ved fo:;forsyretal over 8 er det kanlklerislisk. al der
kun er en lille forskel I rncrudbyllerne for de IO
fosformængder. Merudbytterne er af en størrebe. der
formentlig altid kan forventes som en umiddelbar
ctrekl af nytilf~m. lettilgængeligt fosfor. også ved hOJe
fosforsyrelal.
I tabel 19 er vist en tils .....arende opdeling af b)gforM1
gene t'fter kaliumlal.
Op~tillingcn "i~er saulIne aOl<t:llg1ghed mellem analy·
:..ctallcne !>Om ved opdeling cflcr fo:-.forsyretal. Der er
det største udslag for tilførsel af kalium i gruppen med
kallullllal under 7, og her er der (,konomi i at anvende
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Tabe/ 29. Økonvnllj'orsog med fosfor og kO/111m li/ byg
1969-82.
Opdeling af 688 forsøg efrer ka/il/mw/.

Kt Kt Kt 10.0
8)"& Under 7,0 1,0-9,9 og derover

Antal forsog 203 .!O7 278

Gns. RI 6.3 6.6 6.J
Gns. FI ............ 5.6 J.5 8.6
Gns. Kt 5.J 8.J 14.5

hkg "cl'I1c pr h,

Grundgødel 38.6 42,2 43.8
15 P 1.2 1,0 0.8
JO P I.J 1.5 1.2

Grundgødel 38.6 42,9 44.5
50 K ............ l,] O.J 0.4

100 K l.J 0.9 0,6

50 kg kalium pr. ha. Gødnlllgsvirkningen er praktisk
lagel ens ved kaliumtal 7-10 og '.ed kaliumtal over JO.
og ved begge mveaucr Cl' der kun et ubetydeligt merud·
bytte for at øge mængden af kalium fra 50 tl1l00 kg K
pr. ha.

Der er som nævnt ikkc udført for~0g med fosfor og
kalium til bederoer dier til græs i 1982. Men de
tidligere års forsøg i disse afgrøder viscl'. som for byg.
al der også her er god overensstemmelsc mellem fos
forsyre- og kaliumtallenes størrelser og udslaget for
tilført gødning, og at kravene lil fosforsyre- og kalIum
tallenes størrelse iøvngt ikke er hojere for dyrkllltlg af
roer og græs. end det er tilfældet for byg.

De udførre forsøg med fosfor og kalillln II/lderbygger. at
ana/yser for fosforsyrt!- og koliumral giver god vejled
nhlg for ansæltel'ie o/ de relte mængder o/ fosfor og
kalium. hvor/ar der under mange forhold med fordel
...il/e kunne gennem/ares en mere nuancerer gødskning.
Forsøgenes resulIarer bekræfler liflige. al de mængder
affoifor- og Åa/iun/gødning. der gennemsnitlig afll'efl
d(!s i landbrugel. har ræret fu/dr tilsrrækJ..elige li/ at
dække afgro<lemes/osfor- og ka/iun/behov trods en oger
k væ/srojan I'ende/st~.

Forsøg med kalikalk
Ved cementfabrikation opfanges der l forbr<t:ndlng~ov

nelles eleklrolihre rdurstov. som i nogen udstrækning
anvendcs som grundforbedrings- og godIlIngsmiddel
på landbrugsjord, tidligere under betegnelsen ) rog·
kammerstov»). Bctragtet som affald ..produkt har sto
vet nemlig en høj neutraliserende cvne (kalkvirkning)
og et noget varierende. men nmeligt høj! kallUmind
hold.
AfTuldsproduktct fremkommer i betydelige mængder.
og på baggrund af nere forhold omkring produktion og
affaldSdeponering. herunder tillige anvendelse af kul
Oyveaske i forbrændingen. har Aalborg Ponland øn
skel delle ændrede affaldsprodukt afpr~\'cl i nye mark
for'~"!!.
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Dctte afprovmng~arbeJderå~gynd{es i 1981 og skcr
genncm 2.årige forsøg efter dcn plan. der fremgår af
opstillingcn i tabel JO. F()n;øg~afgrødcn var i anlægs.å
ret 1981 fabrikskanoOer, og i 1982 er eftervirkningen af
fors,'g'igø<..Jo..kningen målt i byg. bl. a. gennem lilføn.el
af kalium I 1982 til for'"g:-.Ied d.
Den anvendle kalikalk. der er noduleret (granuleret).
indcholder 3.8 pet. lIandoplosehgt kalium og har en
nelltrall~crcl1de evne på 64 pet.. beregnel som kulsur
kalk. fil sammcnligning med kalikalken blev der i 198 I
lilf"1fl tilsvarende mængder kalium i form af svovl!Jur
kali og b",c\irklllng i form afjordbrugskalk. Forsogsa
realcrne er grundg,xJel med normale mængder kvæl
stof. fosfor og cv!. magne-;illm.
Gt:nnell\~m\sresultaterne af de 2 !les forsøg i henhold~
\ is k<lrtoner og byg :-:.es i tabel 30. hvor opslillmgen
tillige omfatlcr resultatcrne af gennemforte jordanaly
'er.

Tabel JO Gødskning med kalikalk (/49)
Kartoner, bfg

tlXlO ",. hkg pr. hil
planter tørslof knolde wr'itof

7/orsog /981 (kartofler)
a. Grundgodet (O K) J2 25.J 335 86,2
b. 5.5 t kalikalk(209 K) .12 24.8 46 8.4
c. 4.7 t jordbrugskalk

+ 504 kg svO\lsur
kali (209 K) JI 24.8 28 J.J

d. 4.7 I jordbrugskalk
(O K) .11 25.6 -:-2 .; 0,9

7/ormg 1981 (byg) keme
a. 42.7
b. 2.1
c. 0.2
d. - J4 K 1982 2.2

7/arsog /98/
Anal)ser

RI Ft Kl \(gl

Ved anlæg 6.6 J.6 6.8 2.J

6 forsøg /98/ efter høst

a. 6.8 8.0 5.2 2.9
b. 6.9 J.6 6.9 2.9
c. J.O J.8 8.2 J,I
d. + J4 K 1982 J.I J.9 5.4 J,2

l/onog /982 efrer host

a. J.O J,S 5,) 2,8
b. 6,9 J.J 8.6 .1,2
c. J.J J.J J.6 J.J
d. + J4 K 1982 J.O J.5 J.J .lA

I. års resultaterne i kartoner VIste pæne gennemsnutigc
meru<..lbyuer for kailutTItllførsel. De højesle udbyner
blcv opnået efter kalikalk, lIlell forskellen mellem ka
liun1virkningcl1 i kalikalk og slIovlsur kali vur dog kun
signifikani for knoldudbyttcl i 2 af de 7 cnkellforsog.
Uan:-.e1 godningsform sænkede kallumtilforslen 101"



"'lOlindtwldct med ca. I pc!. il'.. on·cd merudbYllcl for
kahkalk. der !tcnnem"'llIlhg 'ar 14 pet. måll I knoldc.
hb rooucerel III knap IO rx:t I lUr\tofudb}lIet Td·
fm... lcn af jordhrug<;kalk uden ...alTltldlg kahumgud'iok
nlllg h;ndc lUC' mdn)del-.e pa udhyttel arknoldc eller
IOl'\tof
De gennemfnrle for..."g...hchandllllger I 1981 har lUC
haft ... ilm: ud ... lag på udb~llel 1 h}g I 6 af de 7 for..."g I

19~2. K un I I for"1g er der \Ignlfikanle ud ... lag for ~\\d
kahkalk ...om jordhrug...kalk I kahumtllfor\c1 I I<)R2.
men det har Ikke I de mnge for...øg ""æret muligt at
måle 'ilkrc ud"lag fur kalium og dermed eventuelle
for ...kdlt: I eftervirkningen af kallunllndholdel i kah
kalk og kalilllll i handel<;gudnirlg.
Ved vurdering afjnrdprovere...uhalernc m~ der Inddra
gC\ det forhold. al der gennem de 2 iir l.an "ære ...ket en
vi ... o'er"læbnmg mellem for"'\1g... parccllerne. Rcak·
Ilon"'lallenc udvI<:.er en generel ","gnlllg for både kah
kalk og jordhrug...kalk. men Ilden ... ikre Illdbyrde<:. for·
...kdk
K aliul1llallene er faldel l den gellllem 2 ar ugudede
parcel. men ... tcgell de I-:almmgudede forsogsled Efter
I hO'ilår er dc gennern...mtllgc blmmtal fundt't hOjC'l1
efter ulfor..lcn af kaliulll I handel'igodmng. mt'den'i
la Ilene efter 2. host r er huj\.....1 efter kallkalkcn.
Scl\om de fundne forskelle I udh)llerogjordanaJY"Clal
er ~må og bch:cftcl med u'iolkkerhl:tl. 'I\er re...ultatcrnc.
al kalJkalken har hade cn .. l-:alk'lrkmnglO og en ka
lmffi\-lrklllng. der ","arer lil det fOf\cntcde efter an...tI)
...erne af dellt' aO'ald"produkl

Udbringningsmåder for fosfor

Placering af fosfor
I 1979 hlc:\ der pi'ibcgyndl en f(Jr-.og ....~erier td bclY"'lllng
af. om der ...;'i"cl pa kortere ...nm la:ngere sigt kan
al1vclld~ l'n reduceret fo...form.cngdc. de"om fo... for·
glx.lningell placere....
h),,-,'gene i.lllla:ggC'i I byg p..1 landbrug med egen
Combl-ma~kllle. og for.."g<:.pbllcn. der kan anvende...
td ~,c1 fa~thggcnde fOl3og \Om I-ange fOf'\og. omfat·
ler IO mængder f{)',for. IS og 30 I-:g P pr. ha I ...uperfos-
fal. der del<:. ud"t rOC'> og dd placeres.
Antallet af genllemførte for ug har ImidlertId ".,;crel
meget bcgræn'>Cl. Illen I label .11 er, 1\1 resultaterne af4
il" forsug. gcnnemfnrt pj arealer med fo!'>fo~)rctal fra
S Id ca. IO. De ~cdvanligeJordJnaly...cr pa for\"g~rca

lefl1e t'r ud'ldel III og...å al omfatte bcollcmmel ...er af
jorden... fmfortlldhold efteT fll... furlal (Pt) og rC"'lllfo..·
(ormCIfx.It·1l

rabel 31. PIacerilIg affo.if(Jr fil byg (/50)

hkt k~rne pr. ha
0" 1982 I 81 1980 1979 1979-82

Anlal fONlg J 11

Grundgodet 40,4 37.1 34.7 46.8 40,3
1S P ud.. lroct 2.1 1.0 0.4 1.6 J.1
30 Il ud... trncl 4,2 2.1 0.6 J.8 2.R
30 t) placerel J.7 2.3 1.5 J.7 2.9
15 P placerct 2.9 2.1 0..1 JA 2,3

1 dt' I1c-... tl· af for\ogenc er der opn.Jet rdatl' I ..tore og
...ikTe ud ..lag for fo..fondfor"eJ. og placenngt'n har I
gennenNlIl af for-.l'g"'lIliltenalet o\er 4 Jr fordohlel I
ar" Irklllngen af den nund... tc fo..,for1l1it:ngde Denmod
IMr \ IrI-: 111l1gell af den duhtx-Ite mængde fo...for. JO kg P
pr ha. "'lOrt ...et ',-crel uaOHl'nglg af udhrmgnlllg... tel-:
111 kkell
For...og(,l1~' ""gc.. 'Idl.'ref"rl

Mikronæringsstoffer

Forsøg med indkredsning af man
ganmangel

Forsøg med manganmidler i byg
V('(i tx:--..kytlel<:.e. ...pmjllllllger mod meldug I h)g med
ll1:lllganholdlge midkr fremkommer ul Ilder merud
hyller. der ikke syne.. al !.unne begrunde\ I meldugan
grcoc'l'" "mfang.
Da delte forhold rej ... lc ... porg\målel. om der pa Ild...·
punkter I \ækstpcnoden I-:unne fort'l-:omme en ... kjuh
manganmangel. bie' der l 1<)7<) pahcg}ndl en for<,.og..·
\Cnc III bcl} ... ning af denne problcm"'lllhng
Sp"'rg~m3Iet bh~\ hel)' ... 1 "'ed ud..prOjlllmg af 4 kg
mang'H1\ulfat omknngll{hpunklet for ukrudt'ibck:cm
pcl\C I "'Id... te hah'del af maj. og fOf'ougene gellncmfortC"l
I b)g på \and- og lerjorder. h... or der crfanng... m.e<o.... gl
11..1-:1.' oplrådtc manganllldllgel RC\ullatcrnc '''te. <lI
der l .dnulldellghed lUC forekom mangnnmangel.
medmindre jordbund... reakllOllen var ...ærlig h"J. Men
den meget enkle forsu8!'>plan gav dog Ikke nogel 111
fred ..... llllende !'>V,H på. om fundne merudbytter for
"projtTlmg med manganholdige meldugl11UJlcr alene
... kulle 1111ægges en mcldugbckæmpende virkIlIng.
I 1<)80 ble' fOr'iog...planen derfor udvldel III og..å :11
omfatte det mangallholdlgc mc1dugmlddellllaneb, ud
..projtct pa ... tadium 3-4 .....Iml el manganchelal. der lige
"'Olll mangansulfal lUC har nogen mcldughckicrn·
pendl.' 'Irkning. men denmod lIldeholder mangan I en
orgalll~!. bundet form. der er særlig let optagehg for
planterne. I 1981 og 1982 har fOr'i"g ...planen Illhge
omfallel anvendelse af f'ctnlon Com bl. der Iigelede~

indeholder mangan I chcJalerel form foruden andre
metalll..ke nærl1lg~.. toffer I mcgel la' koncenlrallon
I label 32 er vi~l re-.ullalcrne af lait 21 forsøg I IQ82.
fordelt på lerjord og ...andjord. tillige med gennemslllt\
n.....ultatl'rne af dct fnrudg ende, f\ for",&.

Mcd 4 kg mangan...ulfal er der lait Illføn 1200 g
mangan (Mn) og. med 2.5 kg maneb 360 g Mn. Mel! 2
kg 6 pet. rnanganchclat er lilf"rl 120 g Mn og med 2.4
kg f-clrilon Combl er Illført 36 g Mil.
Der er I 1982 kun ...må og USikre merudbyllcr for
for-."g~bchandlmgcme.og i<.,ær er lld\lagel for mall
gamutfal p~ lerjord nogel ml11dre end Illdllgere ilr.
For de lwrige midler er de gcnncm ... nitllgc mcrudbylter
på både lerjord og .....ndjord af samme lave og usikre
... turrci<,e ~m i tidligere r.
I de IldlIgere års for...,,& er de hOjesle gennem ... nitllge
merudhyller fremkommet på lerjord. h'or rcakl1on -
lallene nalurligl er hnlerc. men manganlallenc og. a



Tabel JJ. MongOl/midler til vintersæd (/52)

Til bdys11111g af denne problemstilling blev der i 1981
gennemført nogle f3 orienterende forsøg i vinterhvede
og vintcrrug. Iwar forskellige mllnganmidler blev af·
prøvet uden og med samtidig anvendelse af Benlale og
Bayleton mod sneskimmel. tddkølle og meldug.
I 1982 er spørgsm§let gentaget i nogle f1i forsøg i hvede
samt vinlcrbyg. og resultalerne er vist i tabel 33.

0.5 kg Be"lote ...... O,5 kg Dayleton
Ubehandlet. 94 71 69,9 57,6
S kg mangansulfal 9.1 78 1.4 1.3
I kg manganchelat . 94 7J 0,2 +0,7
2.5 kg maneb 92 75 5.1 0,0

Ingen svampebekæmp. 91 79 70.8 55,8
0.5 kg l1enlale +0.5 kg
l3aylcton 95 77 0,8 2,0

Der er med de forskellige mangan nudler tilført varie
rende mængder rent mangan (Mn). Mangansulfat in
deholder JO pet. Mil og del anvendte manganehelat i
denne forsøgsserie 12 pet. Mn. Maneb indeholder 14,5
pet. Mn.
I de 2 for~0g i vinlerhvede har behandlingerne ikke
haft nogen <;tørre eller sikker tlldnydelse på procenten
af overvintrede planter. Derimod har mangansulfat
medført signifikante merudbYller i ubehandlet afde
ling og maneb i svampebekæmpet afdeling.
J de 3 forsøg i vinterbyg har svampebekæmpclsen ikke
haft virkning på procenten af overvintrede planter.
men i del cnc forsøg har denne behandling medført et
merudbylle på godt 7 hkg kerne. Udsprøjtningen af
mangansulfat og maneb har i nere tilfælde medført
sikre merudbytler i afdelingen uden svampebekæm
pelse.
I ~t enkelt forsog i rug (Skjern-Tarmegnens landbofo
rening) var svampebekæmpelsen heil afgørende for
rugens overvintring. og behandlingen medførte et mer
udbytte på J I hkg kerne. I ubehandlet afdeling. hvor
kun 7 pet. af d~ fremspirede rugplanter overvintrede,
medførte behandlingen med maneb et merudbytte på
ca. IO hkg kerne. De øvrige mangan midler var uden
effekl i begge afdelinger.
De 2 års forsøg afslører. at mangan mangel kan fore
komme i vintersæd. og al såvelmaneb som de egentlige
svampebekæmpelsesmidler kan have indflydelse på
overvintringen. De utilstrækkeligt definerede forhold,
specielt vedrørende angreb af udvintringssvampe.
hvorunder de få forsøg er udført. er dog utilstrækkelige

69,4 54,2
3,5 2,2
0,7 1.3
1,6 2,9

hkg kerne pr ha
Vinter·

hvede byg

% overt.
kompl

VInler-
hvede byg

Antal fONlg 2

Ingen H'ompebekæmpelse
Ubchandlcl . 91 65
5 kg mangansulfat 91 78
l kg manganchelat . 90 8J
2.5 kg muneh 90 79

Forsøg med manganmidler i vintersæd
Der hersker usikkerhed om, hvilken betydnmg man
gantilførsel kan have for vintersædens overvinlring,
dels gennem forebyggelse af mangan mangeL dels gen
nem enkelte manganmidl~rsmulige effekt mod udvin
tringssvampe.

lidi lavere end på sandjord. Da en opdeling af forsø
gene efter mangantal, Mnt, imidlertid Ikke har vist
nogen sammenhæng mellem merudbytlerne for man
gantilførsel og mangantal. synes en højJordbundsreak
tion at være fuldt så god en indikator for mulig
manganmangel som lave mangantal.
P§ sandjord har de 4 mllnganmidler hvert år givet
samme, men lave og usikre merudbytter. Da maneb
ikke udskiller sig fra de øvrige. synes der ikke at være
nogen særlig begrundelse for en samtidig bekæmpel
sesefTekt mod meldug af delle middel. Overføres denne
konklusion p§ de tidligere års forsøg på lerjord. må de
noget større merudbyller. der her er fundel efter man
gansulfal og maneb, alene tillægges en godningsvirk
ning, som tillige st§r i relation til de tilførte mængder
mangan (M n).

Efler de gennemførleforsog o~-er 4 dr synes der Ikke at
være grundlag for mistanken om, at der kan fore
komme skjult mongonmangel med alvorlig indflydelse
på udbyttet i byg. En synlig manganmangel bor deri
mod altid afhjælpes.
Forsøgenes resulater giver dog i olle {il/ælde et indtryk
afden størrelsesorden i merudbyttet, der kali forvenles
ved en rutinemæssig anvendelse afjor.\·keJJige mangan
midler.

Tabel 32. Indkredsning af mongonmal1gel (lSI)

Lerjord. JB 5-10
Antal forsag IO , )J lJ

Gns. RI 7,1 7,0 7.0 6.9
Gns. Mnt 1.0 1.2 1.4 1,7

hkg I.erne pr ha

Ubehandlet. 55,3 43,4 47,0 47,0
4 kg mangansulfat 0.4 2.0 LI 1.0
2,5 kg maneb 0,9 1.4 1,2
2 kg manganchelat . 0,3 0.6 0.7
2,4 kg Fetrilon Combl 0.4 0.6

Sandjord. JD 1·4
Antal fOfsøg II II 4-l .3

Gns. Rt 6,5 6.4 6.4 6.3
Ons. Mnt 2.2 1.7 2.5 2.6

hkg kerne I)r ha

Ubehandlet. 44,639.3 40,0 40,7
4 kg mangansulfat 0.5 0.5 0.4 0.4
2.5 kg maneb 0.9 0,7 1.0
2 kg mallganchelat .. 0.6 0,6 0.5
2.4 kg Fetrilon Combi 0,9 0,4

19W 197q
DYK 1982 1981 -82 -82
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Forsøg med svinegylle til byg
forsøgene er gennemført som rækkeforsøg mcd 4
fællesparceller. anlagt i 2 rækker af hensyn til kravet
om værnehælter. I forsøgsplanen, der fremgår af op
stillingen i label 35 med gennemsnilsre~ullatel af 3
gennemførte forsøg i 1982. er stigcnde mængder kai·
kammonsalpeler uden husdyrgødnillg. men PK-gød
ning. sammenlignet med 3 grundmængder gylle. sup
plercl med kvælstof i handdsgødning.

3 forsøg, /982

Ingen kvælstof, 450 PK 0-4-20 28,4
80 N ikas. 450 PK 0-4-20 . 13,4

120 N i kos. 450 PK Q-4-20 . 16,8
85 N i gylle (20 Ions) IJ,O
85 N i gylle. 40 N ikas. . . 16, l
85 N i gylle, 80 N ikas. 17,7

l JO N i gylle (40 lons) 18.2
170 N i gylle. 40 N ikas. 18,2
170 N i gylle. 80 N ikas. 17,4
255 N i gylle (60 tons) . [9,2
255 N i gylle. 40 N ikas. 17.4
255 N i gyllc, 80 N ikas. 16,5

Den anvendtc gylle i enkeltforsøgene hidrører fra de
pågældende værtsejendommes husdyrhold. AnaIY"ie
ring af gyllens næringsstofindhold er genncmført af
Askov Forsøgsstation, der også har stille! materiel og
mandskab til rådighed ved gylleudbringningen. De
øvrige forsøgsbehandlinger, tilsyn og høstning af forsø
gene i korn er foretaget afdc lokale konsulentcr. Askov
Forsøgsstation har tillige medvirket ved høstningen af
de store roeforsøg og udført en del af de tilhørende
analyser af forsøgsafgmden.
l forsøgene i byg er anvcndl svincgylle, og forsøgene i
bederoer er tilført kvæggylle, Udbringningcn, der er
foretaget i tiden fra 22. til 26. marts, sker ved udlæg
ning af afmålte gyllemængder med efterfølgende ned
harvning ellcr nedpløjning.

Dc tilf~me gyllemængder har været 20.40 og 60 tons
pr. ha eller lidt mindre aOm:=ngig afkvælstofllldholdct i
svincgyllen. som har varieret fra 0,42 lil 0,47 pet. total
N. Hcrved cr dcr med en ubetydelig variation mellem
de 3 forsøgsarealcr tilført henholdsvis 85. 170 og 255
kg beregnet total-N med de 3 grundmængder afgylle. I
gennemsnit har 66 J>Cl. af det totale kvælslOfindhold
cfter analysen været NH.j-N (ammoniumkvælstof).
Dct fremgår af udbylteresultaterne i tabel 35, at der
har været en betydelig effekt af den tilførte svinegylle.
Selv med fradrag afet uundgåeligt lldbringningstab for
en dc1 af del beregnede og anførte totalindhold af
kvælstof i gyllen, kan det ved sammenligning af for
søgsleddcne ved is<'Cr de mindste gyllemængder kon
stateres. at markeffekten af den reclt tilførtc kvælstof
mængde i gylle har været fuldl på højde med kvælstof i

hkg kerne
pr. ha

Tubel35. Svinegy/li! fil byg (154)

Byg

1000 pI
F'abriksroer pr. hav. pet. hkg pr. ha

oplagn. sukker "'" sukker

7 forsøg /982

Ubehandlet .. J6 IJ,5 531 92,7
1.5 l manganchelat.
i uge 22 og 25 J) IJ,5 -c2 -C 0.3
1.5 I manganchelat,
i ugc 25 JJ IJ,5 -c5 -C 0,9
5 kg maugansulfat,
i uge 22 og 25 J6 IJ,4 -c2 -cO,J
5 kg mangansulfaL
i uge 25 J) IJ,4 5 0,6

Forsøg med mangan til sukkerroer
1 samarbejdc med AIS De danske SlIkkerfabriker ved
forsøgsstation HMaribo») er der i 1982 gennemført en
forsøgs~erie med manganmidler, udsprøjtel til forskel
lige tidspunkter. lil fabrikssukkerrocr. Formålet er at
undersøge effektcn af dc hyppige mangansprøjlninger.
der ofte foretages i løbet af forsommeren.
Opgaven blev p.tibegyndt i 1981, hvor der kun blev
afprøvet manganchclal, Rexene (6 pet. Mn), med 1,5 I
pr. ha. modsvarende 2 kg af midlet. l 1982 er forsøgs
planen udvidet til også at om falle sammenligning med
mangansulfal (30 pct. Mn) med 5 kg pr. ha.
Resultaterne af forsøgene i 1982 er vist i tabel 34.

Tabel 34. Mangan liljubriksroer. (J53)

til at afgøre såvel eventuel mangan mangels indnydelse
rå ovcrvintringen sam mulige specifikke sammen
hænge mellem midler og lldvintrillgssvampe.
Forsøgelte fort~l(er.

PlantetalJene er i samtlige forsøg s<-erdeles tilfredsstil
lende. og der er ikke i enkehforsøgelle så ~tore forskelle
i plantctal mcllem forsøgsbchandlingerne, at der af den
Arsag kan forventes udbyttcforskcllc.
På trods af den ofte synlige effekl i form af mere
grønne og mere sunde roeplanter har mangansprøjl
ningerne ikke medført ~ikre merudbytter. Der er ud
ført unders~'gelser af saftkvaliteten i 2 af forsøgene.
mcn de udførtc sprøjtninger har ingen indflydelse haft
på dcn opnåede saftkvalitcl.
J de tilsvarende forsøg i J981 med manganchelat blev
der heller ikke fundet sikre merudbytter for de udførtc
behandlinger. SOm nævnt forbedrer mangansprøjtnin
ger næsten altid roelOppens farve. men den ~ulldere

top er således ikke i de 2 fors~'gsår blevet omsat til et
mcrudbytte.

Husdyrgødning
Forsøg med stigende mængder
kvælstof i gylle og handelsgødning
I samarbejde med Statens Forsøgsstation ved Askov er
der i det midt-sydjyske område i 1982 gcnnemført en
række lokale forsøg til belysning af gødningsvirkilin
gen af forår"iudbragt gylle til byg og bederoer.
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Udbringnir/g afgylle i
markforsøg.
Gyller/ udmlJles i ehaku
mær/gder pr. parcel O1'('r er/
tOr/k, der er pt$momerer er/
traktor, og pumpes herfra
ud ril fordeling pil
!nrsøgsorealeme.

(Foto: A. B!d~g!rd).

handelsgødning. Henil skal bemærkes, at der med den
mindste gyllemængde er tilføn ca. 30 kg fosfor og 37
kg kalium pr. ha.
Med de største gyllemængder er der dog tale om
overgødskning, og yderligere kvælstof i handelsgød
ning har medført udbyttenedgang, men uden bety
dende lejesæd i nogle af forsøgene. Derimod er der i 2
af forsøgene og især i 1 forsøg, hvor der er gennemført
vanding, registreret en betydelig udvikling af grønskud
med stigende kvælstoflilførsel, især i form af husdyr
gødning.

Forsøg med kvæggylle til bederoer
Forsøgene i bederoer er anlagt som blokforsøg med 4
fællesparceller og iøvrigt med tilsvarende sammenIig-

ninger af gylle og kombinationer heraf med kvælstof i
handclsgødning som ved forsøgene i byg. Gennem
snilsresuitaterne af de gennemførte forsøg er vist i
tabel 36.
De tilførte gødningsmængder i gylle har værel 40, 80
og 120 tons pr. ha. Kvæggyllen har indeholdt fra 0,40
til 0,49 pet. lOlal-N. Indholdet af NH4 -N har varieret
fra 50 ti170 pct. af del tOlale kvælstofindhold. Med den
mindste gyllemængde er der i de 3 forsøg tilført fra 160
til 196 kg total-N pr. ha, i gennemsnit 183 kg N og
lilsvarende to og tre gange mere for de øvrige og større
mængder gylle. Desuden er der med den mindste
mængde gylle i gennemsnit tilført ca. 35 kg fosfor og
ca. 195 kg kalium.
Forsøgsresuhaterne viser, at tørslOfindholdet i rod og
top falder med stigende kvælsloftilførse1 uanset gød·

Tabel 36. Kvæggy/le tilfodersukkerroer (155)

Fodersukkerroer
Nitrat

kvælstof
lop

pet.
rAprolein

rod top

pet.
tørstof

rod top

hkg pr. ha
tørstof

top rod top
~.

ialt

3 forsøg, 1982
Ingen kvælstof, 1000 PK Q-4-12 0,04 4,6 14,2 16,9 11,9 542 202 91,7 24,0 99,4
120 N i k.s, l ()()() PK 0-4-12 .. 0,06 5,7 16,3 16,6 11,1 180 152 28,1 15.3 35.6
240N i k.s, I()()() PK 0-4-12 0,14 6,7 16,2 15,6 10,7 217 240 27,0 23,3 40,1
180 N i gylle, 300 PK 0-4-12

(40 tons) . 0,10 5,6 16,4 16,4 lO,7 174 121 25,7 10,6 30,6
180 N i gylle, 40 N ikas,

300 PK 0-4-12 0,14 5,9 16,9 16.5 10.8 215 140 33.0 12,9 38.4
180 N i gylle, 80 N ikas,

300 PK 0-4-12 0,12 6, l 17,3 16,1 10,6 259 173 37, I 15,8 44,1
370 N i gylle (80 tons) 0,19 6,4 17,7 15,8 10,4 277 186 37,5 16,4 45,1
370 N i gylle, 40 N ikas. 0,22 6,7 18,3 15.7 lO,S 278 207 36,8 18,9 46,1
370 N i gylle, 80 N i k.s .. 0,22 7,2 18,1 15,3 10,2 296 222 36,4 19,2 45,8
550 N i gylle (120 tons) 0,27 7,2 17,5 15,3 10,2 310 225 38,3 19,6 47,7
550 N i gylle, 40 N i k.s . 0,30 7,5 17,8 15,3 10,3 298 249 37,2 22,5 48,6
550 N i gylle, 80 N ikas. 0.28 7,6 17,9 15,1 9,9 339 255 41,6 21,2 51,3
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nmg:-.form. Ocr er betydelige merudbyller for Især 40
og 80 Ions gylle pr. ha. og \ed ..ammenligning af
fOr\og... leddene kan del kon:-.taterC':i. at markeffekten af
de beregnede mængder k\ ælstof 1IIIfart gylle har
\ærel SI ar. Supplenngsk,\ælstof I form af kalkammon
c-.alpeter har ... ed de ..tore SY IIcmængder o"encJcndc
gl"cl \lg udslag l et ogct lopudbytte.
Dc tdforte kvælslOfmængder har mcdfort en ...~nlhg
forhoJelse I rodtorstolTets mdhold af dprolem. Især
\ed am'endel1ie af handl:+~godl1lng. Også roeloppens
protemindhold oges med MIgende bæbtofmængder,
men her synes effeklen al være storst efter gyllekvæl·
stof. Tih.varende stiger og<cl indholdet af nuratkvæl
slof (NOl-N) i lop",rstoffet med især øgede gylle
mængder. og målte gcnnemsl\ltsindhold på 0.20 til
0.40 peL må belragtes som uheldigt hejl for opfodring
af frISk top. men ikke for fremstilling af god ensilage.

Kalk

Forsøg med kalkmængder

Ajs/ullellde berelllillg
~ed baggrund i en fort'ial dlsku"'!i101l om det onskvær
dige reakuonstalsmveau. blc\ der l 1976 påbegyndt en
række enkle kalkforsog med det formål at bclY!>e
bclydnmgen af forskellig kalktilstand. kalkforbrug og
behov for kalktilfor!locl under for,kellige jordbunds-o
sædskifte- og godskningsforhold. For!loogcne er anlagl i
almindelige sædskifter. og har nu været gennemført de
planl<lgtc 6 år.
Som kalknmgsmiddel blev anvendt harpet jordbrugs
kalk (skrivekridl), og ved fOf"ogsHnlæg blev der udta
gel en fællesprovc for hverl for!lo"g .. led til beslemmelse
af lekqur. reaktionstal og planlcnænngsslOffer. Hver!
Ar efter hosl har der været udlagel prover lil bestem
mebe af reaklionstal i de enkelte forsogsled.
Dcr er I 1982 videreført 14 af oprindeligt 21 aniagIe
forsog. Ud af disse er 2 fOf""g anlagt Illr senere end de
øvrige og derfor Ikke medtaget I de folgende ~mmt:lI

drag. I I af forsogene I 1982 \ar forsogsafgrodcn
sukkerroer og i cl andel klo"ergræs. Gennemsnilsre
sultalet afde reslerende IO for'"g. der alle har byg som
forsogsafgrooe. er vist i label 37 sammen med de
foregående Ars resultater l byg.

Ka/A/rang I byg efter ompl.)N jltrd"8 græs. Jordl)'Pt'n u It'f
SlJnd)o,d. RI 4.6. Ved sd /a~JOrdbunds,eaktlo" mlS/)'HeJ byg lDw!l.
ml'n !..11!..Km·swf l..Io,t', jlg VtcI dyrAnlfl8 Q/byg og bt'derwr bør R/
pa den pd.f?'I.'ldendl' /('//1' j(JrJ/)'PI' hUl! ca. /.5 enhed højert

tilfælde signifikante mindreudbYlIer for begge kalk
mængder. Del gælder isa:.~r på Jordtypeme JD 4 og 6,
som er de hyppigsl repræsenterede jordtyper. og hvor
reaktionSlallene i de kalkede forsøgsled i nogle tilfælde
ligger mellem 7.3 og 7.9.
I det elle forseg, hvor afgrodell I 1982 har været græs.
er der mtet merudbytte for kalktilførslen, hvilkel heller
Ikke har værellilfældell de fa IIIsvarende forseg i græs
l de foregående år. Forsogel i bederoer indg~r sammen
med de forrige r., for~g I denne afgrøde I gennem
snll!lresultatet. der er \'ISI itubel 38.

Tabel 38. Kalkmængder. roer.

Tabel J 7. Kalkmællgder. byg (156).

Del fremgår af opstillingen I label 37. al kalktilforslen
Ikke har haft nogen Sikker \lrkl1lng pA b)'gudb~lIerne

frem gennem årene. I de 2 \('ne~te år er der dog i Oere

I. Ar 2.Ar J.Ar 4.lr $.Ir 6.!r
1977 1978 1979 1980 198t 1982DYK

Antal (or<;\18

Ukalkel
5 t kulsur kalk

IO l kulsur kalk

"47.2
0.0
0.2

15 Il q 8 IO

47.0 45.9 39.0 40.6 54.3
0.7 +0.2 ~0.2 +0.6 +0.1
0.7 +0.8 +0.7 +0.6 ~O.7

hk, pr. h.
Btderoe.r Rl< 20 forsøg 1977-82

hos' rod lørslof top

RI v. alllæg 6,5

Ukalkct . 6,5 538 108.2 420
5 I kulsur kalk 6.9 8 \,\ 6

IO I kulsur kalk 7,2 10 J.3 16

fJlforslen af kalk har hverken l del ene forseg i 1982
eller I gennemsnit af de 20 forsog over 6 Ar haft nogen
Sikker lIldOydelse på udbyttet I bederoerne.
Kalkll1ferslcll har den mod medfort en hurtig og Sikker
stlgnmg Ijordbund,reakllonen allerede fra del I år. og
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som det fremgår af tabel 39. har denne stigning holdt
sig forsøgsperioden igennem.

Tabel 39. Kalkmængder, Rt

Reaktionstal, Rt, ener hosl
1977 1978 1979 1980 1981 1982
I. ir 2. Ar 3. ir 4. ir S. !r 6. Ir

Anlal forsøg 21 18 14 " Il 12

Ukalkel 6.1 6.3 6.3 6.4 6.3 6.4
5 t kulsur kalk 6.6 6.8 6.7 6.9 6.7 6.8

IO t kulsur kalk 6.9 7.1 7.1 7.1 6.9 7.1

Da der indgår et forskelligt antal forsøg i de gennem
snitlige reaktionstal for de enkelte år. skal kalkvirknin·
gen vurderes hvert år for sig, og bevægel!\erne i reak·
tionslallene fra år til år må vurderes med forbehold. Et
mere korrekt billede af udviklingen i reaktionstaliene
frem gennem årene i de enkelte forsøgsled fas i tabel
40, hvor der er opstillet de gennemsnitlige reaktionstal
fra 7 forsøg på de sal1lJne ejendomme fra 1977 til 1982.

Tabel 40. Kalkmæflgder. Rt

7 f0TS08 ReakuonstaJ, RI, efter hosl
pi samme e)Cndomme 1977 1978 1979 1980 1981 1982

RI .'ed anlæg: 6.4
Ukalkel ............ 6.6 6.4 6.5 6.3 6.4 6.4

5 t kulsur kalk 7.1 6.8 7.0 6.8 6.8 6.9
IO t kulsur kalk 7.3 7.1 7.2 7.1 7.1 7.2

Forskellen i reaktionstalnivcauet mellem ukalkede og
kalkede forsøgs led har været nogenlunde konstant
frem gennem forsogsårene. Når disse reaktionstal på
de samme ejendomme vber ct lille fald ved udtagning i
andet efterår. en lille stigning tiltrcdie efterår og et lille
fald igen til efteråret 1980, kan disse ned· og opgående
bevægelser i reaklionstallenes niveau eventuelt skyldes
nedpløjning. henholdsvis fornyet oppløjning. idet kalk
tilførslen i alle forsøgene skete på pløjet jord sent i
efterårel 1976 eller i enkelte tilfælde lid ligt forår 1977.

Jorden,\' kolkbehov kan opdeles i el behov for grund
kalkning og et vedligeholdelsesbehol l• Med grundkalk
ning forsIds en mærkbar forbedring o/ kalklilsranden
og højnelse afreaktionslallenes niveau. Med l'edligehol
delseskalkning rilsigtes en jæl'nlig erslatning af del
kalkforbrug, der hovedsagelig om/atler kvælsr%msæt
ningen i jord og planter samt tabel w?d udvaskning.
Sidstnævnte/oroges \·æsentligl. hvis ønskel lil reaktions·
lallenes højde gdr ud over. hvad krol'el lil jordslroklu
ren betinger.
ResullQleme a/ de gennem/orte kalkforsøg undersrre·
ger. al kalklilførsel og den deraf folgende hojere jord·
bundsreaktion under almindelige gode dyrkningsfor·
hold ikke har lIogen sikker POSilb' virkning på udbYI
terne i byg, græs og bederoer. Andre kalkforsøg
indenfor de senesle 20 dr har visl lilsvarende resultater.
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Der forekommer derfor ikke hensiglsmæssigt/onsat at
las/holde så høje reakrionstal pd dyrkningsjorden. som
der hidtil har værel Irodition for. sdlænge "iveauer for
disse ikke er el spørgsm!J1 om jordslruktur.

Jordbundsundersøgelser
Omfanget af jordbundsundersøgelser. udføn i De
landøkonomiske Foreninger. har de 2 seneste år aller
været i fremgang. I beretningsåret 1982 er antallet af
bestemmelser af reaktionstal igen steget med ca. 5.0c0
eller 3,5 pet. Antallet af fosforsyre- og kaliumtal er de
2 seneste år steget 4-5 pet. årligt, medens antal magne·
siunHal og kobbertal er stegct med henholdsvis ca. 7 og
IO pet. om året i forhold til 1980.
Betragtet over en længere årrække er der dog en
mindre tilbagegang l antallet af Jordbundsundersøgel·
ser, idet det cr en almindelig udvikling. at der tages et
færre antal jordprøver pr. areal end tidligere. Til
gengæld gentages jordbundsundersøgelserne med en
lidt større hyppighed. hvorfor landbrugsjordernes re·
aktions- og gødningstilstand følges med fuldt sA stor
opmærksomhed som tidligere. Dette understreges end
videre af, at antallet af prøver til bestemmelse af
magnesiumtal og kobbertal gennem en længere år·
række har værel i konstant stigning.

Tabel 41. Jorclanalyser 1982, anlaf

RI FI KI MgI CO!

Bornholm 1.843 1.743 1.743
Loll. Falster 4.261 4.246 4.234 1.262 518
Sjælland 22.532 18.554 18.687 1.713 438
Fyn 19.974 8.759 8.779 783 120
Østjylland 30.136 26.441 26.931 2.636 2.205
Nordjylland 31.185 28.800 28.848 5.437 5.733
Vestjylland 34.520 31.594 3 J.599 3.803 3.320

Hele landet \44.45\ 120.137120.821 15.633 12.334

Da incitamentet til udtagning af jordprøver til bestem·
melse af reaktionstal ofte vil være mistanke om. at
jordbundsreaktionen er for lav. giver de viste reak·
tionstal i tabel 42 næppe et repræsentativt udtryk for
landbrugsjorderIles )1 kalktilstand H,

Derimod vil analyseresullilterne for gødningstallene,
der helt overvejende stammer fra systematiske jord
bundsundersøgelser af hele marker eller ejendomme,
være nogenlunde repræsentative for vore landbrugs·
jorder. Gødningstallenes procentiske fordeling i de
enkelte landsdele kan derfor give et indtryk af gød
ningslilstandcn i de forskellige egne.
Den procentiske fordeling af reaktionstallene i de en
kell e landsdele viser ingen sikre ændringer indenfor de
seneste 9 Ar. hvor der har været anvendt den nuvæ
rende metode til bestemmelse af RI.
Fosforsyretallene viser en svag, men konsekvent sti
gende linie i alle landsdele. Samtidig er der en klar
lendens til. at antallet af meget høje fosforsyretal har



rabel 4l. Jordollalyseresultorer 1982. procentis/.:. for
deling

\lCrcl aftagende: -..Iledes. at en ~ladlg storre proccllldcJ
af fO'lfo(',~ rClallene koncentrere-. I llI ... eauerne fol 6·10_ I
Ve\tJylland er 43 pet. af fo"for-.yrelalJene dog forhat
under 5.9. medens 45 pet. faldcr j gruppeJl FI 6-10. I
uct ,,\rigeJ)lIand falder so-ss pel aflal1cnc inden for
dellc (lmråde. medens ca. 60 pct af fosfor'i)'rclallcllc
p", Oerne ligger mellem Fl 6-10.
Kallullltallenes niveau vanerer en ...mult:: fru år til år.
mcn forddlllgen på de for~kcllige nlvcauer er dog
megct ~Wll'ltant i alle Ialld~dele. Også her skiller VC,>t

Jylland sig klart ud, idet 56 IXI. af kallullltallene er
fIIl11dre elld Kt 7.9. I Nordjylland cr 32 pet. af 1-1I11um·
lallcne under Kr 7.9 mod 24 pet. l Ø<;;tJyJland. Denmod
er kun mellem 5 og 15 pet. af kallullltallelle på Oerne
lllllldre end KI 7.9
\lagne..iumlallel1e har \ærel stIgende I J)lland og p
Fyn op gennem 70·erne. Illen ") nI:' nu at \'ærc faldel til
ro. lage ~om fordcImgen af muglll:!llUl1ltallene pj SJæl
land og Lolland-Falster gennem de ..enere år har \;:eret
ret l-olI~tant.

Kobbcrtallcne \ iste op gennem 70·erne en "tærk for
bednng afde nord- og \e<-t)Y!lke Jorders kobbcrlll ... tllnd.
Idel kobbcnallene her '>Ieg med godl I enhed gennem
lX'nodcn Denmod fald kobbertallenc på Oerne. og en
"'ladJg ..IIJrre procentdel af kobbcrtallene grupperede
"'Ig uTlder Cut 1.9. Denne faldende lenden" ")I\e\ dog at
\tcre "1.Jnd...et nu med undtagelse afSjælland.II\Of der
f(lrt ..al er "tlglllllg i antallet af lave kobbcnal.

Reo/.:.timwal
Unucr 5.5 .
5.5-5.9
6.0 6.4
6.5-6.9
J.o-J,4
7.5 og derover

Ml-d kalklrang .
Uden k'llktrang

F()rfim~'n'wl

0-1.9
2 3.Q
-b5.Q
I>-J.9
8-9.9

1011.9
12 13.9
14-15.9
11>-17.9 .
18-19.9
20 og derover

Ku/llJmwl
0-1.9.
2 3.9
4-5.9
6-J.9
8 9.9

10-11.9
12-13.9
l 15.9
16 17.9
18 19.9
20 og dermer

.\tagm!\/ut1lwl
0-0.9
I I.q
2 2.9
3 -3,q
4--1.9
5-5.9.
1>-6.9
7 7,9.
8- 8.9 ..
9-9.9.

IO og dCf(l\ er .

I l
5 4

26 J 14
48 6 28
19 JO .14
I 59 19

5J 26 4)
4.1 J4 5J

O O O
2 1 2

18 J 16
30 25 32
29 .16 32

8 18 8
4 J 5
4 3 2
2 1 [
2 O I
I 2 I

o O O
O O I
I I J
3 J II
9 li 19

lo 25 20
21 IJ IJ
17 IO 11
11 6 6
7 4 4

15 9 8

O O
I l
l 9
9 IJ

20 20
21 17
16 II
Il J
J J
4 J
8 J

) J

8 15
20 25
33 30
17 lO

9 )

52 61
48 .J9

O I
2 5

1J 1~

32 31
26 24
13 12
5 5
2 2
I I
I O
l I

O O
O )
3 8
9 13

16 16
IJ 16
16 14
12 9

J
6 5

13 9

O I
3 J
8 15

14 IJ
20 15
16 12
II II
IO J
7 4
) 4
8 J

8 19
2) 40
35 29
24 IO

8 2
2 O

65 J)

35 17

2 2
6 13

13 28
24 28
26 17
16 J
J 2
.1 I
I l
I O
I I

I I
5 12

II 22
lS 21
15 14
I) II
12 7
8 4
6 J
4 2

IO 3

O I
5 5

16 19
2l 24
17 19
12 12
8 8
6 4
4 2
J 2
J 4

Kobber/al
0-<>.9 .
1-1.9 .
2 2,9.
3 3.9 .
4-4.9 ..
5 5.9.
6-6.9.
J-J.9 ..
8 ~.9

9-9.9
IO og dt'rm er .

I 14
IO 33
32 32
).1 9
14 4
5 2
2 I
l O
I I
O I
l 3

3 8
28 38
)3 31
22 II
IO 5
3 J
I I
O I
O I
O O
O I

5 3
29 21
29 JO
19 22
9 I)
4 6
2 2
I I
I I
O O
I I
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Frø og industriafgrøder
Af o. Juel

Tabel 2. Solubor fU kløver,

Frøafgrøder

Rød· og hvidkløver

Bor III kløver
En tilstrækkelig bortilførsel er nødvendig til sikring af
pol!enspiring i kløverafgrøderne, hvorfor der siden
1979 er udført forsøg med det sigle at klarlægge det
optimale tidspunkt for borgødskningen. Med bag
grund i de dårlige forhold, der har kendetegnel kløver
frøproduktionen i de forrige forsegsår, har det været
vanSkeligt at udarbejde et tilstrækkeligt sikkert for
søgsmateriale. , indeværende år er der kun gennemført
et forsøg. og resultatet heraf saml af de øvrige års
undersøgelser fremgår af tabel 2.

Vinterens lykke snelag, som dækkede frømarkerne
over en længere periode. kunne give anledning lil
forventninger om nedsatte frøudbytter til høst. Men
den frostfrie jord under sneen samt en hurtig optøning
i det tidlige forår medvirkede til, at der blev noteret en
rimelig god overvintring. Vækstsæsonen forløb nogen
lunde tilfredsstillende. og det gode høstvejr i juli må
ned gaven frøhøst uden større spild og tørringsom
kosIninger. Inden for græsserne blev der høstet frø af
god kvalitet og med udbytter over det nonnale. især
blev der noteret gode høslresuhater i ila!. rajgræs, men
også i de andre rajgræsarter sås store udbyucr.
Af rød- og hvidkløver er der også registreret froudbyt
tcr over det normale, hvilket især gælder hvidkløveren,
hvor de to forrige oirs resullater måtte betegnes som
misvækst.
Arealet med vårraps steg atter i år, og der er høstet
pænt med et gennemsnitsudbytle over 1981 niveau.
For 1982 foreligger resultater af 187 forsøg gennemført
i forskellige frøafgrøder. Forsøgene er fordelt som vist i
label I.

Tabel l.

Red- og hvidkløver
kg renI rr0 pr. ha

rødkløver hvidkløver
4 fs, 20062 4 fs.
1979 1982 1979-82

Anlal fOfs.øg
Fm- Udvalget for

udvalget plantebeskyttelse

Kløverfrøarter l I
Græsfrøarter 5 16
Vårraps . 75 68
Vinterraps 5 12
Valmue I
Hestebønne. 3

lait . 86 101

Fordelingen af de udførte forsøg er stærkt præget af
den store og USvækkede interesse for vårraps, hvori der
iah blev gennemført 143 forsøg.
Efter høst er der udtaget prøver af de enkelte forsøgl;
led til vandbeslemmelse samt en prøve på 2 kg til
prøverensning og analysering. Proveudlagning og ana
lysering sker efter regler udarbejdel afStalsfrokolllrol
len.
Fra de enkelte forsøg foreligger slI.ledes resultater for
renhed, spireevne og indhold af ukrudt. Landskonlorel
for Planteavl har i de enkelte forsøg beregnet kg frø pr.
ha med del for den enkelte art normale vandindhold:
12 pet. for kløverfrø, 13 pet. for græsfrø, 9 pet. for
vinter· og vårraps og gul sennep, 6 pet. for valmuer og
IO pet. for oliehør. spinat og radis.
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Ubehandlet 790 347 507
IO kg Solubor ca. 1/, Il 13 IS
IO kg Solubor ca. zo/s -16 I 36
IO kg Solubor ea. IS/b 7 14 41
10 kg Solubor ca. 1/, l 20 32

De IO kg Solubor er udsprøjtet i 400 I vand pr. ha ved
de anførte tidspunkter, hvor hvidkløveren var i knop
ved behandlingen den 24. maj og i fuld blomst den 2.
juli. Del ene forsøg i 1982 giver ikke grundlag for
yderligere uddybning, men sammenholdt med de øv
rige forsøg siden 1979 kan der, med forbehold i det
spinkle materiale, ikke peges på nogen positiv indfly
delse af borgødskning til hvidkl0\'er til frøavl.

Græsarter
Vækslregulerlng I frøgræs
For at belyse værdien af anvendelse af et vækstregule
ringsmiddel i forbindelse med stigende kvælstofmæng
der er der udført forsøg siden 1979 i 6 frøgræsarter. I
1982 er der gennemført 3 forsøg i sildige sorter af alm.
rajgræs. I forsøg i hundegnes og 1 forsøg i engsvingel.
Som vækstreguleringsmiddel er anvendt Terpal ud
bragt ved græssernes begyndende strækningsvækst.
I henhold til label 157 i tabelbilaget er der noteret en
slråforkortelse på ca. IO em i hundegræs, hvilkel svarer



ttl tIdligere opn. ede resultater. Str forkortelsen hos
alm. rajgræs noteres til at være fra I til 14 cm i de tre
forsøg og noget nundre i engs,,·ingcl.
I alle tre arter h.lr den ogede kvælstoftildeling resulte
ret i en ~lorre grad af lejes.'Cd. hvilket er modvirkel ved
udsprojtning afTerpal i hundegræs og cngsvingel. men
IHe 1alm. raJgnC\

rabel J Forsog med J.. mdstof og .'ækslregulerlllg f

frogræ.. fl57)

kg rnu frø pr. ha

Frogræs alm, rajgræs hund~grzs

3fs. 16 fil. I fs. IS fs.
1982 79-82 1982 79-82

Grundgodel ........ 616 765 755 481
I N I kas ......... 599 489 314 234
2 N Ikas 754 627 424 280
1 ~ ~ I Terpal 776 632 469 347
1 N ! ~ I Terpal 625 537 456 313

"'g- ,od- lIal.
rap•. SVIng. "'J" engsving~1

7 fl. 3 fs. 2 fs. I f,. H.
79·81 79-81 80-81 1982 81-82

Grundg~'I(let 1233 1001 1359 562 624
I N i kas .. 265 135 392 286 196
2 N 1 J..as 380 62 139 391 204
2 N ~ 4 I Terpal 348 68 30 291 163
1 ro.; - -t I Terpal 268 3 JO 245 170

I alm. rajgræs har Terpal øget frø udbytiet med ca. 25
kg frø uanset kvælslOrtrin. hvilket er en ændnng i
forhold eil de lidIigere fOr<iogsrcsuhater, hvor vxkslre
guleringsmidlet især havde effekt ved det lave kvæl
stortrin.
Andel år~ hundegræs har også i 1982 .. ærel den bedste
betaler for am'endelse af Terpal, Idet der er opn el et
merudbytte på 142 kg fro .. ed komblllallonen I N +
Terpal. Ved de 2 + Terpal er merudbytlel kun 45 kg
fro pr. ha.
For engsvingd'i vedkonllllcnde er der ikke fundel
posili ...e udslag for behandlingen mt.."d Terpal, hvilket
svarer til resultatet fra de ~;Imlede, men få forsøg o...er
de 2 år.
De am·endle kvælstofmængder er l alm. rajgræs 80 og
140 kg pr. ha. I engsvlllgel 50 og 100 kg N og l
hundegræs 90 og tJO !..g pr. ha.
Forsøgs~nen anført i tabel 4 er gennemført med det
sigle at undersøge betydmngen af tIdspunktet for be
handlmg med de to vækstreguleringsmid1cr Cycoccl
ekstra og Terpal. Forsogene blev indledt i 1981, og I

henhold til enkellresultalerne er der også i denne "erie
opm'l.ct den ~t"rste forkurtcIM: af str:\la:ngden i hund,,·
græs med op lil 33 cm. I den henseende har Terpal
.. æret mest effektiv og ls..-er .. ed behandlingen i stadium
8, h.. in.el s.. arer til sid"t I maj måned. Det .,Iørsle
frøudbytle er noteret ...ed en udsprojlmng i stadium 6,
ca. IO dage tidligere end stadIUm 8. Det gælder begge
mIdler. og der er en tendens til højere udby Ile ved
an ...endelse af Cycoce1 ek"tra end af T erpal.
Hos alm. rajgræs er der kun observeret en svag indny-

dd'\e af de Io midler med Ilt'ns)"n III stralængden, og
merudbytlel er også noget beskedent. Især på grundlag
af de samlede forsøg udført O\er de Io !h. I årct .. ene
fon.og er der ikke ..om 1 fjor den s,'lrnme lenden .. til en
bedre virkning af Cyeo<.~cl ek'llra end af Terpal.
Det bør bemærkes, at Cycocel ekstra endnu ikke cr
godkendt til amendel-.e i fmg.r:l.....

Tuhel4. Forsog nJf!d l'ækstrt!gul!!ring affrøgræs (/58)

"I reni frø pr ha

Frøgræs hundesr.::s .Im raJ,ra::ll ~ngraPB·

4 f$. 6 fs. I fs. 8 fs. l fs.
1982 81-82 1982 81·82 1981

Ubehandlet. 1143 940 892 1460 644
4 l eec·. SI. 4. 147 146 51 19 48
4 I ecc·, Sl. 6 222 182 38 27 14
4 I Terpal. SI. 6 206 173 118 2 40
4 I Terpal. st. 8 172 146 29 12 29

• C)<:occl ..-lslra

Andre forsø9 i frøgræs
Forsøg nr. 31050 fra Lolland-Falslcr omhandler for
skellige udlægsmetoder for engrapgræs. dels I blanding
med h"'idJ..lo.. er og dels irenbestand 1 "'årbyg og
vinlerh,,·ede.
I Rmgstcdegnens landboforsog cr udfon I forsøg nr.
.703 l engrapgræs med delt kvælstof udbragt sIdst l
Juli og midt l september måned.

Avl og omsætning af markfrø 1982
Avlen foregår ved et samarbejde mellem landbo- og
husmandsforeningerne og Danske LandboforeOlngers
FrofofSymng, og den tilrellelægges og ledes af DLF.
l beretnmgsåret har der være! knap 4.200 aktj\·e a .. 
lere.
Oms.ætlllngen af markfro sker gennem brugsforenlll
gerne. gro..... areforemngerne og Landbo- og Hus
mllndsforeningemo Frosalg direkte til landmændene.
Lokalt er samarbejdel organi ..ercl ...ed cl fælles udvalg
nedsat af brugsforeningerne, landboforeningerne og
husmandsforeningerne i områder. der normalt dækker
en landboforenings "lrkeområde. Dette udvalg ttlretle·
lægger '\nlgs- og oplysningsarbejdet inden for de en·
!..elle områder.
Salget af markfro har l afvigte s..-eson andraget 2.965
tons til 25.699 købere over hele landet.
Udover de officielle bestemmebcr er omsætningen af
markfro hos DLF underkastet følgende med landbo
og husmandsforeningernes kOlltroludvalg aftalte be
slemmelser.
Kontroludvalgel aftaler med DLF, hvilke sorter der
optages til a...1 og salg, og hvilke analysenormer der
skal gælde.(Som regel strengere kvalIletskrav end de
officielle).
Udvalget modtager de officielle analyser af alle partier.
hvoraf der ekspederes, og har iovrigt vidtgående befø
jelser med hensyn ttl kontrol med selskabernes Virk
somhed.
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IIvls Statsfrokontrollen I henhold til erstatningsord
ningen konstaterer erstatnmgspligt for el ekspederct
markfropani. kontrollerer Kontroludvalget, al der ud
betales erstatning til alle købere af paniet. (Erstat
ningsbeløb under ISO kr. udbetales dog ikke).
Forædlingsarbejdel med landbrugsplanter foreg r l

samarbejde med Dansk Planteforædling AIS. Der ar
bejdes med forbedring af gncsmarko;,plantcr. rodfrug
ter. grontfoder- og induslnplanter.

Industriafgrøder

Sortsforsøg
I tabel 5 er anført resullaterne fra 62 forsøg med 18
vårrapssoner. l anden kolonnc angiver o en enkelt lav
SOrt, d.v.s. med et lavt mdhold af crucasyre, og 00 en
dobbeiliav, d.v.s. med et lavt indhold afsåvel erucasyre
som glucosinulal. Del ses. at de dobbeltlave sorter er i
overtal. Line og Gulhver mdgår som målesorter I alle 4
sener.

Tabel 5. Sarier af varraps (/59-1621

V rraps pet ohe kg frø klohe
1 lørslOr pr ha pr. ha

Serie l, 25 forsøg

LIRe ... 00 44.7 2517 1023
Gulllver O 43.6 154 38
Karat 00 44.7 92 37
Drutor . ...... .. O 42.9 193 35
Lora'i 00 44.9 O 6
Oh via O 43.2 137 II
LSD 90

Serie l. 15 forsøg

Lme .. ..... . 00 44.9 2411 986
Gulhver O 44.0 186 53
DI' 6887 (GJllc) . 00 44,4 14 22
Willi ........ O 43.4 154 27
\vw 1115 (.-\cln) 00 4.1.0 16 37
Sv 2216 (Top",,) 00 45.6 203 99
LSD .. 54

Sene J. /3 forsog

Lme ... 00 44.8 2547 1036
Gulhver O 4.1.8 91 15
SR 55 00 44.0 81 16
\VW 1107 (Hanna) 00 44,4 212 78
SR 58 00 44.0 65 9
SR .15 (Lira,ol) 00 43.9 37 4
LSD 107 47

Serie 4, 9jorsøg

Line 00 44.6 2710 1099
Gulliver O 43.3 178 39
WW 1319. 00 43.0 256 61
DI' 8-11/78 00 43.6 56 46
DP 18-14/78 00 43.7 69 49
DP 19-.12178 00 43.5 84 7
LSD 149 64

16g

De anførte udbytter ligger ca. IO pet. over mveauet for
1981, men oheprocenten er lidt lavere end i fjor. Flere
af de dobbeltlave sorter har gIVet udbytter på lime med
eller endda lidt over de enkeltlave Iyper, hvilket må
betegnes som yderst POSItivt. idcl der nu er mulighed
for en vårrapsdyrkning på grundlag af velegnede yde
rige 'iOTler af en god kvalitet.
I plan l har de dobbelt lave soner opnået de hOJeste
oheprocenter, men det har Ikke. dog undtaget Karat.
været tilstrækkeligt til at kompensere for det lavere
frøudbytte i forhold til dc cnkeltlave sorter, der sam
men med Kaml har giver de største udbytter mAlt i kg
olie pr. ha. låreis forsog har Karat. der kan betegnes
l7tom en kort lil middelhøj 1o>0rt med en god str tyrke og
tidlig modenhed, klaret sig bedre end i fjor i forhold til
de enkeILIave sorter.
I serie 2 har Topa.... der har samme gode dyrkningse·
gells~aber som Karat. ydet den hojeste olieprocent af
alle afprøvede sorter. Sorten udviser endvidere det
største frøudbytte i forhold til de øvrige i planen. og er

ledes også den mest yderige med hensyn ul kg olle
pr ha.
ACIIV, der er længere og blodere I strået end Topas. har
\æret den næstbedste frogl ... er af de dobbelt lave sorter i
'>Cnc 2. men den forholdsvis lave olieprocent placerer
den med et mmdreudbyue på 37 kgolie pr. ha i forhold
III Line.
Hanna har l serie 3 \'æret den bedste frogiver og hgger
også hOJest målt I kg olle pr. ha. Sortens dyrknIngse·
geno;,kaber er de samme som for ACliv, men med en
lendens til lidt bedre stråslyrke.

R 55 har givet del næsthøjeste udbytte og ligger på
lillie med Gulhvcr. SR 55 er bl0d· og langstrået med
middeltidlig modenhed. Lirasol. der gav det mindste
udbytle af olie pr. ha, er stråstiv, men med langt strå,
og den er forholdsvio;, ~lIt moden. SR 58 har kun
deltaget i 2 ud af de 3 obligatoriske afprovningsår,
hvorfor den Ikke kan markedsføres i 1983.
Resultaterne af forsøgene med de nye nummersorter,
der kun er afprøvet over 2 år, fremgår af den sldstc
~ne. h... or WW 1319 har givet dee største udbytte. men
-.orten har en forholdsVIS lav oheprocent.
I en følgende opstilling er anfon dyrknmgscgenska
berne for de vArrapssorter. der i henhold til Statens
Planteavlsforsog er optagel på sortslisten for 1982

Dyrkning
Kallgødning til vårraps
Siden 1980 er der forclagcl undersøgelser for al belyse
værdien af stigende kaliummængder til vArraps. der i
henhold lil udenlandske oplysninger skulle være en
god betaler for kalium. De tidligere års forsøgsresulta
ter pegede i retning ar faldende udbytter ved øgede
kaliummængder. hvilket kunne skyldes en kahumm
duceret magneslummangeJ. Der burde i givet fald
kunne opnå.... betaling for magnesiumtilførsel ved et
forholdsvist lavl kaliumlrin. Derfor er årets forsøg
udlagt efter en plan med magnesiumlildeling ved de
100 og 150 kg K pr. ha.



Varrapssorlers dyrkningsl'genskaber.
Sone' <.If I:IIl(Jbrul{~planler l'IgZ SIMens planlC3\]sfor,,08

D)I,kntngseg~nsktJbe,

1>]:lnlchøJdc
Sta:ngd~tyrkc ..
ModnIngslIdlighed
Frostorrclse
Ollcmdhold
RoiprOlcinindhold
Erucasyrcmdhold l)
GlucoslnolutJlldhuld 2)

Gulh\er Oh..,a OrUlor Karal Willi line lorll§

6 6 6 5"2 6 SV, ~

6 6 6'" 6"2 5 5 6'12
6 6 51.-2 6 5'''1: 5'0 6
7 7 71'i 6 7'0 6 6
6 5 4"2 6'1l 51-> 6 6'1l

6'> 6 8 7 5 6 6
I I I I I I I
a a a , a C C

I) h h"Jl lOd hold. I 1:1\1 mdhold ') ,\ llormah lIulhold 10-12 mg/g fedlfrl ~lr•.
b - I·J mg/g fed lfri ,kr:\' c mmurc cmi I mg/g fedtfn ,knl

Tabel 7. Sugende mængder hælstof fil ~'tJrraps (/64)

Tabel 6. KalIIon og magnesium fil ~·(jrraps (16))

Kvælslof III vårTaps
O\er en I().ång periode er der udforl 122 forsøg med
"'Iigcnde kvæblofmængdcr til vllrraps Resultaterne af

reh undcNOgc1~r fremgår af tabel 7

Resultalernc af de 5 forsog antydcr. al ved tl!for...d af
de IO kg maglH.....1U1TI !'o\'arcnde til 62,5 kg kicsenl pr ha
er der opn' el cl merudb)'lIe I forhold III kalium alene.
men merudb)lICl er Ine IdstræHellgt til betaling af
den udbragtc gødning. Der er betydelige af\'lgelser
enkeltr<"""lultatemc imellem, hvorfor jderhgere forsøg
er påkrævet ul en entydig. konkludcTlflg.

3101
443
60.1
517

kg frI'
pr ha

44.2
44,1
44.3
44,0

'io olle
i IO~lor

Nedvisning af vårraps og hestebønne
Ned\'isllIng af \'l'l.rraps kan have illtere:>~c under for
hold. h\or de veJrmt~!.igebetmgelser hmdrer en retll
dIg afmodnmg og dermed en udsæne1sc af hO')lud~·

punktet. I henhold ul resultalerne og fOT'iogsplanen I
tabel 8 er am'endt nedvlsnmssmldlerne Reglone og
ROUlldup henholdwis 14 og 21 dage før lærsknlllg.

Fabel 8. Nedvisning uf vårrup.\·

Forsøg nr. 72050 og 20065

a. Sk1\r1ægnmg
b. Dlrelle tæf"lllllng .
c. -.om b. , Reglone, 4 I
d. WIll b tRoundup. 4 I

VArraps

I forsøgcne uden slaldgodning har der værel grundlag
for al tIIfore 150·180 kg kvælstof pr. ha. Delle er I

o\'erensstemmelse med de 10 f'S samlede re!lultaler.
men I 1980 og 1981 var dcr en tendens III betaling for
mængder op til de 220 kg kvælMof pr. ha. Det økono
mIske grundlag for' store kvælstofmængder ,,"unne
formode50 al skyldes de beiydelIge nedbof'o,mængder i
de to år. Fonnodningen bekræftes af årcl~ reMIItaler,
hvorfor en tilførsel ud over 150·180 kg kvælstof pr. ha
Ikke kan anbefales under normale nedborsforhold. Ved
beregmng afden økonomiske græn~ for hælstoflildc
hng bør bemærkes, al olicindholdcl I den hostede raps
falder med stigende hælstofmængder.
Med baggrund I den øgede lIIteresse for al en>laltc
noget af den fa...te l vælstofgodnmg med ... taldgoomng,
er der udlagl ct mllldrc anlal fOniog, hvoraf rcsulla·
terne fremgår nedersi l tabellcn. Matcnalct er beske·
dem, men af de 5 forsøg l 1981-82 fremgår det, at
!.Ialdgoolllngen har været en udllucrkel e~lulllillg for
kalkammOll!ill1petercn. I henhuld lil årel!. enkcltforM,g,
h\or der er foråT"udbragl fra 50-70 t ..Ialdgodmng pr.
ha, hardclle han en Virkning ~m 125-150 kg hæl'itofl
i..alkammonsalpeler I et forsog er der udbragt 35 I
gyllc pr. ha i for rcl.men derer Ikkc kon"taterelllogen
... ignifilanl mdn)dd\e på udbyttet.
Placerin~ af NPK·~"dninlo': til y rraps er hel), ...1 i en
for'iog..~nc SIde 150 under af...mllct for go<bklllng og
kalkning.

ka fm pr. ha
5 fs 40 fs. 122 fs.
1982 1979·82 1973·82

% olie i 10rstof
Sfs 40fs
1982 1979-82

% olle l 10r'SIOf k~ fm pr ha
V Haps Sf. 19 fs S s. 19 fs.

1982 1980-82 1982 1980-82

Grundgodet 42.8 43.4 2030 2258
100 K 42.8 43.4 21 53
150 K 42.8 4.1.4 24 56
100 K , IO Mg 42,7 17
150 K , IO Mg 4.1.5 21
LSD ........

Vlrraps

Uden staldgødning

Grundgodel 46.8 45.6 1828 1543 1713
100 45.9 45.2 685 665 595
140 N 44,9 44,4 663 786 720
180 N 44.2 43.7 834 877 792
220 N 43.6 4.1.6 i97 956
LSD 2UI

Med staldgodning J f~ ~ f, ", 5 f~

IQ'l,:! I'hll_~.! Iqlll \QS1·S.!

Grundgodet 44.5 44.5 1714 1780
100

, 4.lA 4.1.9 .116 .170
140 42.6 4J.0 35 410
180 N 42,3 42.6 3i4 335
220 N 41.9 42,1 467 .l4J
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Quinla

Som det fremgår, har det ikke været nogen fordel at
udsprøjte de to midler, men forsøgene bør fortsætte
under mere ideelle vejrforhold, idet behandlingstids
punktet er blevet v~ntligt forsinket i forhold til det
planlagte, hvor Reglone skulle udbringes 4-6 dage og
Roundup 12-14 dage for tærskning.
Der er endvidere udfort 3 forsøg med de samme
nedvisningsmidler i hestebønne, Idet man onskede un
dersøgt, om der er mulighed for at påvirke det sene
hosttidspunkt for hestebønne i positiv retning. Resul
taterne af de 3 undersøgelser ses i forsøg nr. 72062.
42050 og 73021. D~r er ikke konstateret skade af
midlerne, men vejrliget har medfort et forholdSVist
lidligl hosttidspunkt, h\'orfor der ikke kan noteres en
forsogsma::ssig effekt.
Det bemærkes, at Roundup Ikke er gookendt til ned
visning af raps og hestebønner. o~ i hestebønner må
der heller ikke anvendes Reglone.

Andre lorsøg
På Forsogssgården GoothAb er gennemført 2 forsøg
nr. 7322 og nr. 7JOI8 vedrorende henholds\'IS byg· og
rybsudbyuer ved normal og sen såning samt l ansfor
sog med hestebønner, ærter. \'årraps og vårbyg, nr.
7JOI7. t nr. 7JOI6 indgår vintersorter af rug. hvede og
byg i et artsforsøg med vårbyg og vå.rraps.
Ved Hjørring Amts landokonomiske Selskab omhand
ler forsøg nr. 61062 samme fosformængde fordelt over
1, 2 og 3 lir til vårraps.
Et forsøg med kalkammonsalpeter og nydende ammo
niak til vinterraps nr. 28063 er gennemført ved Land
boforeningen for Næstved og Omegn.
Efter lokale planer er der foretaget sonssfprøvninger i
vinterraps nr. 35021, 03024, 72052 og 27019. hvor de 4
følgende sorter alle har været repræsenterer.

Kg oli~ pr ha (Gns. 4 fO~lg)

Gorant J~l N~uf

1339 84 158 30
Hertil bør bemærkes. al den stigende Interesse for
vinterraps har medvirket lil. at der i efteråret 1982 er
udsendt fællesplaner omfattende II \'interrapssoTler.

Forsøg med proteinrige plantearter
t 1979 blev der indledt en forsogsserie med det formål
at belyse mulighederne for en mere udbrcch dyrkning
af vårrnpS, vArrybs. ærter og hestebonner og herved
oge selvforsyningen med protein af hoj kvalitet.
Der er ialt gennemført 42 (orsog, som er tilstræbt
placeret under forskelligartede jordbunds- og klima
mæssige forhold for at B en bedre viden om et aktuelt
dyrkningssteds indflydelse p3 såvel kvantitet som ha
litet af de 4 arter.
t tabel 9 er i øverste afsnit anføn resultaterne af de
udførte farsog i liden 1979-81. Som det fremgår. er det
største prolclnudbytte opnået hos hestebønner. Deref
ter følger ærter, raps og endelig rybs som den lu\'esty
dende. Som det ses af resullaterne for de enkelte
forsogsår. hur der været nogen årsvarialion, men den
udbyttemæssige rækkefølge er konstant.
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Tabe/9. Forsøg med proteinrige planteaner (/65-/69j

%oli~ % d· ka kJ kg
l prolesn frø oI~ "'prot.

tørstof' i tørstof pr. ha P' ha pr_ ha

42 farsøg /979-8/

Line \'årraps .. 43.7 2J.7 2146 854 462
Candie vårrybs ... 41,0 24.3 1374 513 J03
Bodil kogeren .... - 24,9 3848 8Q.l
Diana hestebønne. - 30,7 4518 1166
LSD ........... 59 85

/6 forsog /98/

Line vårraps . -14.4 23.4 2J03 930 481
Candie vArrybs ... 42.0 24.2 1482 566 327
Bodil kogeren .... - 24.9 4205 879
Diana hestebønne _ - 30,5 4756 1218
LSD ........... 77 /45

/4 forsog /980

LIRe vårraps . 42,4 24,7 1754 677 393
Candie \'llrrybs 39,J 24.4 1012 362 225
Bodil kogeren .. - 25.5 3189 682
Diana hestebønne. - 32,6 3877 1060
LSD ......... - /26 /6()

12 forsøg /979

Line vArraps . 44.0 23.8 2J6() 945 512
Candie v~rrybs .. 40,9 24,2 1591 592 350
Bodil kogeæn .... - 24,4 4113 841
Diana hestebønne. - 29,6 4802 1195
LSD .......... - 14/ /58

Tabe//O. Am;rtOsyresammellsætning i proteilldge
plantearter (166-167)

AmmOliyrer,8-lr. 16 & N
Cyslm Mt:dJiOfIJn rtOfUn L)' In

42 forsog /979-8/

Line v3rraps . 2.33 1.92 4,21 5.70
Candie \'~rrybs ... 2,07 1.92 4.20 5.57
Bodil kogeært ... 1.45 1.00 3.75 6.99
Diana heslebønne . 1.27 0,79 3.53 6,15

/6 forsog /98/

Une vårraps ..... 2,19 1,77 4,11 5,49
Candie \"llrrybs 1.95 1.71 3,92 5.32
Bodil kogeren .... 1.43 0,92 3,77 7.Q.l
Diana heslebonne . 1.29 0,73 3,59 6.23

14 forsøg /980

Lme vllrraps ..... Ul 1.97 4.24 5.68
Candie \A.rrybs ... 2.10 2.02 4.37 5.66
BodIl kogeært .. 1.48 1.05 3,72 6,95
Diana heslebønne . 1,26 0.79 3.45 6.Q.l

/2 forsog /979

Lme vllrraps .... 2.51 2.Q.l 4,31 5,89
Candie \'llrry~ . 2.20 2.07 4,38 5,79
Bodli kogeren .... 1,45 1,06 3,74 6,95
Diana hestebonne . 1.27 0,86 3,53 6.15



FQr5øglmad.. ml'd d" 4 prolt'lnr'anft'O""', hvo, ht"Sli'bønnt"' gal' dt"1 SIDf'SIt' p,o"·,,,udbYfff' julgl ojær/t" ~ rops og mrd ,ybs som dl'n
lU~"':>/J'l1t'nde.

Indllt;lJrI afdr ,·n'·IIlId/t" ammos}'"y "({,rtf' hOjt'r€' i rop!> og n'bJ flid I bælgplonl,-rn€'.

Med hensyn til det procentiske Illdhold af olle og
protem kan der noteres en "is års\ariallon og faldende
prolemprocent \ed stigende olieprocelll.
Ved en vurdermg af de enkelte arters udbytter bor
mediages deres kvalitative sammen~ætnillg af hensyn
Iii den fodringsmæssige værdi.
Som det ses i tabel JO er indholdet af de essentlcllc
am11l0syrer Cyslin og MelhlOnin ca. dobbelt så hOJt i
raps og rybs ~nlll i h~tclxmner og Illed ærlerne place·
ret I midten.
I henhold 111 analyseresultaterne fra de enkelte r kan

Tabel Il. Fed,<;yreindhold i Line ~'a"aps og CandIe
,·Orr)'b5 (168-/69/

% r~tsyrcr i olie
Ønskede f~lsyrer Uønskede fedtsyrer

Palm.· Lino- Eica-
lin- Olie· Linol- len- sen- Eruca
syre syre syre syre syre syre

42 forsog 1979-81
Lme \5.rraps ~.I 60.8 17.7 11.0 1.9 0.7
Candie \ll.rrybs . J.5 51.9 23.1 12.8 2.4 2.7

/6 [o,",og /98/
Lme ...årrap~ . 4_1 60.8 18.2 11.0 1.8 0.4
Candie drryb'i . J.5 51.7 22.9 !J.O 2.5 2.8

/4 [orsog /980
Lint: ... årraps ~.O 61.4 17.0 10.9 2.0 0.8
CandIe vårryh... JA 52.6 23.0 12.5 2.3 2.6

12 [orsog /979
Line ...!\rraps . 4.2 60.1 17,9 11.2 2,0 1,2
Candie vårryb5. J.6 51.5 23.5 12,9 2.2 2,5

del konstaterdi. al der kun er en beskeden n,vanatlon
i de 4 arters aminosyreindhold. og variationen har Ikke
nogen betydnmg for afgrodernes fodnngsværdl. En
undtagelse er mdholdet af Treolllll, der l rybs tenderer
lil al ligge lidI lavere i 1981 end i de øvrige år.
Tabel II omhandler analyseresultaterne af de enkelte
fedtsyrer, og der er foretaget en opdeling i ønskede og
uønskede syrer.
Inden for de ønskede fedlSyrer er der ca. 10 pct. mere
oliesyre i raps end i rybs, og rybs har et lidt højere
mdhold af Lmolsyre end raps. Men rybsen indeholder
desværre ogs." mere af den uønskede Linolensyre I

forhold til raps. Erucasyremdholdet er konstant I de
omhandlede forsogsår. og CandIe rybs legner sig for
det storste IIld hold. men under de makSimalt IIlIadte 5
pcl.
Med hen..yn (il indholdel af glucosillulat. der er el
U(lI1~kel element i skråen. må rybsskrå af Candie
belcgncs !:>Olll mindre velegnet lil opfodring end raps
skrå af Line. idet glucosinulalmængden ligger meget
nær de maksimale 12.0 ~ mol pr. g. der er grænsen ved
lIltef\Cntiollsopkob. Som det fremgår af resultaterne i
label 12. er der ingen årsvariallon i rapsens glucoslllu
lal indhold, men nogen varialion hos rybsen.
Årsvanatlonerne med hensyn til lræstof og procent
Tannin er ubetydelige. men del kunne forventcs. at
Candie r) bs \'ille have haft et endnu lavere mdhold af
lræstofi forhold til raps. idet Candie er den eneste sort.
der har flere gule end brune frø og denned også
grundlag for et mmdre træslofindhold.
I lilslullting til det udførte forsøgsarbejde er der ogs.-\
foretaget fodringsforsøg med skrå af Line. Der blev
anvendt op ti124 pet. rapsskrll. i stedet for soyasknt og
det kan konkluderes. at den daglige tilvæhl og forbru
get pr. kg tilvækst hos svinene er uændrcl. Endvidere
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Tabe/Il. Proteinrige planteaner (/66-/69)

Glucosll1ola, % lræ5tof ~ Tanmn
~ mol pr. Il ; ,

lørslof tørslof IØrslof

41 forsøg /979·8/
Line vårraps . 4.7 8.5 1.9
CandIe vårrybs . 13.0 8.1 1.7
Bodil kogeært .. 7.1 0.9
Diana hestebønne .. 10.0 3.2

/6 forsøg /98/
Lme vårrap~ .... 4.4 7.6 2.0
Candie vårrybs . 14.5 8.0 1.9
Bodil kogeært .. 7.5 0.9
Diana hestebønne ... 9.5 3.7

/4 forsag /980
Lme vårraps 5.0 9.4 1.8
Candie vårr)'b~ . 13.6 8.9 1.6
Bod iI kogeært . 6.8 0.8
Diana hestebønne. 10.1 2.5

/1 forsøg /979
Line vårrap... 4.8 8.5 1.8
CandIe vårrybs 10.4 7.3 1.6
80clll kogeært . 6.8 0.8
Diana hestebønne .. 10.5 3.1

er slaglekvalllcten også upåVirket af rap~\;kr en l pro·
Icinblandingen.
I forsøgsoplægget indgik også en nærmere afklaring af
dyrkningsstedets betydning for opnåelse af et rimeligt
frøudbytte samt kvaliteten af dCI hostede produkt
Vedrørende de konstaterede frøudbyttcr opnået under
forskellige jordbunds- og klimaforhold. er der Ikke
grundlag for at pege på speclclle gode eller dårlige
faktorer, der har særlig betydmng for udb)'ttet. AI det
forholder sIg ledes, skyldes muligvis \'ejrliget i de tre
forsogsår. hvor 1979 kan betegn~ <;om et rekordår med
hensyn til froudbytter. De to følgcnde år bød på meget
store nedbc~mængder. hvilket medvirkede tilopnå·
else af udbytter over det normale på de dårligere jorder
og modsat p de bedre jordtyper. Derfor har det været
nødvendigt at foretage yderligere: undersøgelser. hvor
1982 indgår i materialet. og re~ultatet heraf omtales
senere.
Med baggrund i det betydelige analysematenak vedrø
rende arternes oile· og proteinmdhold er det muligt at
udlede forskellige faktorers indnydelse på mængden af
de enkelte fedt· og amonisyrer. og der skal kort refere
res til de mest aktuelle områder
J raps og rybs er variation~forholdene mellem de
enkelte fedtsyrer nogenlunde ens. Ved et stigende
olieindhold oges procenten af LlIlol og lmolen. og
forholdet mellem de to syrer holdes konstant. Dette er
uheldigt, idet det er ønskeligt al oge mængden af lmol
på bekostning af linolen. Der er nogen [endens til øget
indhold af de to syrer ved dyrkning under gode jord
bundsforhold. Med hensyn til erucasyre og glueosinu
later kan der ikke peges påjordbulldsmæssige faktorer,
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der har IIldn~ddsepå arternes mdhold. h\orfor der må
være tale om genetisk betingede egenskaber.
Vedrørende forholdet mellem de enkelte ammosyrer i
raps og f)'bs gælder det samme som for fedts)rerne.
idet de to arter slort sel er ens. Dog er der en tendens til
en procentuel forøgelse af Melhionin ved stigende
proet:nl protein hos raps, men ikke hos rybs. Derimod
viser rybs anlæg for at øge proteinprocenten ved dyrk
ning på gode jorder i forhold til dyrkning under
dårligere jordbundsforhold.
I ærter og hesteb<,"ner ser det procentuelle indhold af
Cysun ud lil at falde med stigende protemprocent.
Forholdet mellem Cyslin og Methlonin er konstant i
æner. hVilket Ikke er konstateret i hestebcnner. Hos
ærterne ses endVIdere en hOJere procent 1cthionin \-ed
dyrkIlIng under gode jordbundsforhold. men den sam·
lede proteinmængde er faldende med stigende humu·
sindhold.
Det kan oply,cs, al der ved Statens Forsøgsvirksom·
hed I de samme tre år er udført dyrkningslekniske
undersøgelser inden for de samme arter. Resultaterne
heraf er endnu ikke offentliggjorte. men vil foreligge i
en beretning i begyndelsen af 1983.
Til yderligere uddybning af de 3 års forsøg vednlrende
relauonen mellem rapsudbYlIe og klima. jordbund og
andre d)rknmgsfaktorer, er der i efteråret 1982 ud·
sendt forespørgsler til landets planteavlskonsulenter.
Spørgsm lene omhandlede de mest aktuelle faktorer.
der kan have betydning for en nærmere granskning af
de forhold. der over indnydelse på frcudbyttet. Der er
ialt indkommet 185 besvarelser, og der foreligger såle
des et betydeligt talmateriale til nærmere gennemgang.
I den følgende opstilling er anføn hovedresultaterne
fra undersøgelsen.

Udbytter ,. ~'drrapsmarker /982

Antal OM. ~ Vandpcl Udbyn~

m.arlc~r areal dob.lal< "tHlU ka fr8·

Ve.tJ)lIand 43 5.8 51 15.8 2085
NordJYlland 48 8.8 71 15.0 2378
ØstJYlland 41 8.1 57 15,8 2513
Fyn 21 6.9 80 14.2 2688
Sjælland 22 8.6 41 12.3 2726
loB, Fal~ter 4 7.1 O 11.3 2798
Bornholm 4 12.1 50 12.0 2835

Jylland 132 7.6 59 15.5 2325
Øerne 53 7.8 56 13.0 2733

Hele landet 185 7.7 58 14.8 2442

R,

m 1·2 16 9.1 6.1 17.0 2116
m 3·4 19 7.1 6.6 14.5 2480
JB 5·6 16 7.4 6.9 14.9 2670
JB 7·8 4 10.2 7.3 13.4 3015

• Sl3ndard ", allie!

Som del fremgår af tredie kolonne, udgjorde: de dob
be:ltlavc sorter 58 pet. af de 185 marker, og tallene
antyder en mere udbredt dyrkning af dobbcltlav vår·
raps på Fyn og I Nordjylland end øst for Store Bælt.



Sygdomme
Ff()græ~ kan IJlllder angribe... rel vold~oml af meldug
og rust. I label 13 bnnges resultaterne af 5 forsog efler
en ny for ...og..plan. hvor IO nyt: midler er -.anllnenhgnet
med del ~endte Ba)lelon 25 \VI' og del gamle 5\0\'1.

J:::ngrapgræs ;1 (.. lf, 1[, '"Cbehandlcl .1 2 .1 1092
Till 150 EC 0,5 l 0.6 2 0.1 46
Spona" 1.0 1 0.6 2 0.1 .1~

Bayleton 15 WP 0.5 kg 0.6 2 0.1 4~

5vo\1 5.0 kg 2 2 2 17

Rodn'mgel If,

Ubehandlel 907
TIlt 250 EC 0.5 t .11
5p<Jna\.. 1.0 I 24
BaylelOn 25 wp 0.5 kg 17
S\'o\1 5.0 kg ))

4 forsøg er gennemført I engrapgfi.\..~, hH)r der fal1dte~

beskedne angreb af ruslog meldug. Tilt 250 EC.
Sportak og Bayletoll har virkel helt ens O\erfor såvel
rUSI "Om meldug. og de opnåede merudb) Iler er be
skedne p. kun ca. 5 pcl. 5\'0\1 har haft meget s\'ag
effekt mod s!ivel ru"t som meldug. og el ubetydeligt
merudbyttt: er hostet.
I rndwingcl er gellnemfort 1 forseg med de sanlIne
midler Iler er iUe &JOrt notater om sygdomsangreb.
TIlt og 5portak har givet et ~kedenl merudbytte
modsat Bayleton og \'0'0'1. hvor udbyttet ble... en smule
reducere!.
For,;;ugcne fons..-ettel>,

Sygdomme og skadedyr
Med hen bh k på at mdkred.!fe del rigtige sprojtctlds
punkt for bekæmpelse af sygdomme og ..kadedyr I
frøgncll og ,;;amtidig afprøve. om Ambu,;;h har bedre
elTekt end almindelige skadedyrsmidler af fosfonypc.
er der gennemført 2 forsøg efter en forsogssene. som
nu afsluttcs efter 5 :h. R~ultaterne bnnges l tabel 14.
lleggc forsog er gennemført I engrapgræ<> I det ube
handlt:de forsøgs led er fundel gennemsllitligt 3 pet.
angreb af meldug. '\om er reducerel effektivt vcd de
gennemforte 'iprojtlllllger. De storste merudbyller p.1i
40-100 kg fro pr. ha er opn el "00 den IldlIge 'ipr{ljl
nmg med Baylclon 25 Wp,
Resultaterne fra årets forsog falder sammen med de
resultater....om er opnået efter denne forsogsplan SIden
1978. I genncm~nit af 17 forseg over S år er der opnået
el bt:s\..edenl merudbytte for al bekæmpe meldug 1
engrapgr~ med BaylelOn 25 \Vi>. Ved at tils..-etlc el
skadedyr<>middel er der opn1l.el et lidt storre merud
bytte. og del har v[l.'rel uden belydning. om ...kadedyrs
mitl1el var fenJtrothlon eller Ambush.

kgmll
fm

pr. ha

t'C: mddug
~ ror (n(r

rUSI \proJI. ~proJI

Frogræs

Tabel IJ. SI'ampeJ)'gdomme IIru~ræs (J 70),

Del gt:lI11em~IlJI lige fmudbYllc for hele landel er op
&Jort 111 24-t2 kg fn' pr. ha, men der er en udtalt
sprcdnmg I tallene Illed de la\e<;te udbytter I Vestjyl
land og de hcje-.tc o.. t for Store Bælt. Dette .,~) Idc~

formenilIg primært forskelle I jordbund~forholdene.
men kan også hænge sammen med sonsvalgct. hvor de
dobbdlhlve SOJ'ler legllcr et IIlllldre udhYIlt: end dc
cnkeltla\(', Opdelmg af tallene efter jordtypc ..es I den
nederste del af op'tllhngen. der naturligt no~ peger p3
.. tørn: uuby Iler under gode jordbundsforhold end \ cd
dyrklllng p:'l. de Iellerejordcr. Denne relalion blev ikke
påvist I den 3-:\nge undersogel'ic af de fMnævlllc
.1ir.-.agt:r, Re'\ullaterne af de 185 bell\arelser 'ika I yderli
gere hcarhcjde<i hl.a, \ edmrcnde den geografi ...~e place
nng l forhold III jordtype. Delle kræver mdhenuung af
et endnu ..!llrre mnleriale. hvorforde Indledte llnderso
gel~r er planlagl forhal i 1983.
Som konklusion på de Ire år.. under'iogel~r kan det
anfore"o. at det højeste protellludbYlIe er opnået I hcstc
honner fulgt af ærtt:r og rap.. og med ry bil Mlm den
hl\~tydende, Til gengæld lIldcholder rap" ug ryb... ca.
dobbelt ..ti meget af de essenIleIle amulosyrcr Melhlo
nin og CY"iin ~orn hc:.··'lebcmnt:r.
VanalJoncn i proteinprocel1ten er ydef';l b<..'~kedcn i dc
tre .1ir. mcn der '<'> en ..tlgende procenl \'00 faldende
olieprocclll
Hos ærter falder protelllmængdcn I lakt med .. ugende
indhold af hUlllU~ i Jorden. og der er samtidig en
tenden .. lil cl fald i procenl CY'lin b.1ide l ærter og
hcsteoonner.
~1ed hen"yll til det procenllsh' mdhold af olle l rap<, og
ryb:o. kOI1'taterc. nogen rsvanallon. Det ~mmc gæl
der for de unn:o.kede glUl:O:o.illlllaler og erucasyrc. hvor
varia\lol1en især er udtalt for crllca....yrt: I rap",
Med sligende ollellldhold rcg.... trcres og en Slorre
mængde LlllOI- og Llllolcnsyrc, Dcsværre er forholdel
mellem de to syrer konstant. hvilket van,keliggør en
forogc1\C af linol p hekostfllllg af LIllolen.
I forsøgcnc har del ikke været muligl at p3\'lse nogen
jordbund"mæsslg lIldOydclse på de lo olieplanlers ind
hold af erueasyre og glucosinulalcr og heller Ikke på
det '>amlede fmudbyue Men undersøgelserne ved m
rende hU"lårct tQS2 gner anlcdlllug III cn nærmerc
analy!>Cnng af relallonen mellt:m jordtypers geografi
ske placering og fn1udbYlIe. Dertil kn\:ves et større
materiale. der bor omhandle mere end cd for,;;ogs!ir.

Sygdomme, skadedyr og
ukrudt i frø- og industriaf
grøder
Af lIall~ Kri-HeIlH'1I og l/. Elbel.. Pedcrsl'n.

Frøafgrøder
I 1982 er der gennemfart Il forl>og I frogræs efter
forskellige planer.
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TOM/ /4. -"fe/dug og skadedyr

Meldug kg rent
Engrapgræs dl" fr.

D=nna spreJtn pr. ha

FOnDg nr. 20057 og 20058

3. Ubehandlet 3 1139
b. Sayleton 25 WP d. 1'15 0,5 kg 0,1 108
c. som b + fenitrothion 1,01 0,1 4\
d. som b + Ambush 0,251 0,1 103
e. Dayleton 25 WP d. 1/6 0,5 kg 0,1 25
f. som e + fenitrothion 1,0 I 0.1 45

1710rsDg 1978-82
a. Ubehandlet 6 1079
b. Bayleton 25 \VI' d. 1'15 0,5 kg 2 19
c. som b - fennrothion· 1,0 l 2 37
d. som b - Ambush 0.251 (2) (45)
e. Bayleton 25 \VI' d. 1/6 0,5 kg ( IO) (~ I)
f. som e + fenitrothion· 1,0 I (9) ( 19)

10-20 pet. Den bedMe bekæmpelse af spildkorn blev
opnaet ved sprøjtning midt i oktober.

Rødsvingel og stivbladet svingellåler behandling med
de nye græsmidler, som kan bekæmpe hik i fremvok·
sede tokimbladede afgrøder. I tabel 15 ses resultaterne
af 3 forsøg i 1982.
I gennemsOlt er der optalt 40 kVIkaks pr. ml for host i
det ubehandlede led. Sprøjtning med Fervin. Fusilade
og Fervinal har reduceret mængden af kvikaks tilO,
men behandlingen har ikke i årets forsøg medført
merudbytter.
13 forsøg 11981 viste midlerne samme gode effekt, men
der blev høstet merudbytter på 10-15 pet. Fusilade
vemes markedsført i 1983.
l gennemsnit af 12 forsog over 3 år har Fervin reduce·
ret en kvik mængde pa 75 aks pr. ml før host til 6 og
givet et beskedent merudbYlle på 54 kg frø pr. ha.
Forsøgene søges fortsat endnu ct ar.

Valmuer
Interessen for dyrkning af valmuer var stigende l 1982,
og 2 forsøg med bekæmpelse af ukrudt er gennemført.
Resultaternc heraf ses i tabel 16.

Industriafgrøder
I 1982 er gennemfort ct betydeligt antal forsøg i vår·
raps og vimerraps. Den store interesse for dyrkning af
disse afgrøder smitter klan af pa antallet af gennem·
førte forsøg. Desudcn er gennemført enkelte forsøg i
valmuer.

Forsøg nr. 54025
a. Ubehandlet 262 276
b. Basagran 480 31 124 18
c. Reglone 21 131 69
d. Reglone og Fervm/olje 210g I kg/31 134 19
c. Reglone og Regiane I log 2 1 133 106

Forsøg nr. 25029
a. Ubehandlet 1061
c. Reglone 21 128
d. Rcglonc og Fervm/olie 210g l kg/31 128
r. Matrigon Il 170

1610rsDg 1976·78 og 82 13 r.. 16 fs

a. Ubehandlet 87 748
c. Regiane 2 l 32 48

210rsøg 1978 og 82
a. Ubehandlet 162 545
e. Reglone og Reglr)ne l1og21 87 30

Led a. b. c. d og r sprC.IC! l: ,-almutr m~ 4-6 lo\-blade. I~ d
sproJlt! igtn IO dagt sent. e ~ e 5proJle! rør \almuemts frem'>p1-
nng og igen pl \alrruer mtd ~-6 blade

( ) = I~ d. Is. fors.øg, e. OS f IO fors.øg
• 1978 paralhJOfl

l alle forSQgsAr har det været mest okononusk at
gennemføre sprøjtningen på det tidlige tidspunkt, midt
i maj, fremfor at vente til ca. I. juni.
I rødsvingel, hundegræs og alm. rajgræs er gennemført
forsøg efter samme forsøgsplan, og her har resulta·
terne ligget på lmie med det, som er fundet i engrap·
græs.

Ukrudt.
Spildkorn af byg. hvede og rug volder ofte problemer i
græsfr0avlen. 11982 er der gennemført et enkelt forsøg
med bekæmpelse af spildkom af vintcrbyg i engrap
græs.
l forsøg nr. 7040 er spr0Jtet med NaTA og aTA-r
CIPC sidst i september og midt i oktober. Behandlin·
gerne har på begge tidspunkter reduceret udbyltet med

Tob<115. Bekæmpelse olhik (171)

Kvik.b

Rødsringel pr. ml kJ rent
r.r r",

""" pr.'"

1982 lrs. 3 rs

Ubehandlet 40 1008
Fervin-Fevinol 1.0 kg+3,O 1 O 7
Fusilade+ Lissapol 1,51+0,9 I O 6
Fervmal- Fevinol 2,0 Id.O 1 O O

1981 If, Jr,

Ubehandlet 299 798
Fervin +Fevinol 1,0 kgd,O I 8 69
Fusilade+ Lissapol 1,5 1+0.3 l O 117
Fervinal- Fevinol 2.0 \'3,0 1 2 64

1980-1982 8 r~ 12 f~

Ubehandlet 75 808
Fervin -+ Fevinol 1,0 k8 03,0 l 6 54
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Normalt amendes Reglone tl1 ukrudlsbekæmpelse I
valmuer. Der :o.pHljl~. når ... almueme har flet ca. 4
løvbladc. En række forsøg genncmført l 1976-78 har
vist. at midlct er egnel til formålet. Derfor indgår
Reglollc nalurllgt også i årets forsøg. Kun l del ene
for..."g er der oplalt ul..rudtl,planter. "om forel..om i stor
mængde. 262 planter pr. m~ I del ubehandlede led. De
gennemførte sprojtllmger har alle rcducerel uk rudls
beo;tunden III det hah·e. Del st"rsle merudb)'lle på godt
100 kg fHl pr. hu cr opnået ved l I,pTOjtnmger med
Reglollc. lcd e. ForMc S.projtlllllg er gennemføn. inden
valmuerne splredc frem. og anden sprojtning er gen
nemfon. da valmuerne ha\de C:I. 4 hnblade. En enkelt
sprojtllmg med Reglone på valmuernes 4-bladsladium
har snet ca. 70 I..g fro I merudb)tle. mens \el
Rcglonc og !liden Fen III + olt..: .,001 Ba.,agran 480. led
d og b. kun har givet beskedne merudbytter. Dct skal
nenw.:r\..c". al udbYHeniq:auel I delle for~øg er meget
lav!.
Del andet forsog er anlagt l en mark med el højere
udbyttelll\ eau. og her er der opnåct mcrudbyttcr på ca.
IO pet for sprøjtning med \el Regiane som Regiane
og Siden Fer\lll .... olle. Malngon er prø\et. Illen delte
middel har reduceret udb) ttet med 15 pet.
Hverl..cn Fervin eller Matngon er tilladt lil brug l

valmuer.
l gennemsnit af 16 forsøg 1976·78 og 1982 har Rcglone
reduceret mængden af ukrudl ul ca. 1/3 og medført et
merudb) He på 6·7 pet.

Vinterraps
Dyrkmng af vinterr:lps har en ::tligende intcrc::t::tc i dis!le
år grundel det stadig storre villlcrbygareaJ. I 1982 er
genJlemført 12 for'iog i vinterraps med sprøjtning mod
5å\ el ") gdomme \Om ukrudt.

l label 17 ses re'iuhaleme af 5 forsog I 1982. h\or
sygdomme på \'lIllerraps er søgt bekæmpet. Plante
værnscentret I lyngb) har været behjælpelig med
bedømmelse af ~\ ampeangreb.

Tabd IZ Sygdomme i vinterraps (lll)

Vinterraps
% planter angrebet v, hasl
knoklbcger- skulpe- kS frø

svamp svamp pr. ha

5 forsøg /982 I f, Hs. 5 f!>

Ubehandlet 5 O 2991
ROllllan 1.0 kg I O 162
Rovral 3.0 I 2 O 45
Sportak 1.0 I 3 O 117
Sumlsclex 1.5 kg 1 O 93
LSD

Kun i I ar de 5 forsøg fandtes angreb af knoldbæger
!lVamp. I ubehandlet havde 5 peL af planterne svage
angreb \ cd ho'5l.
ROllllan og Suml\Cle ... har begge reduceret angrebet ul
I pct .. mens de to 0\ nge nudler har hah·eret angrebet. I
ing.en af forsøgene fandlcs angreb af skulpcwamp. De

Splldl..orn a/ l'Inurb)!8 - hu I en ræl..kesJef a/gNHIe.
Bf'l.æmpeJ~ l"r o/te ptH.rfl'l'f'f for af undIlO udb}·ut'IU/t. ~ flu"
mufler t" rxnetif'.
SprøJl",n~ gennem/.rt''' I ol./.-nov.. nd,jOrdumperafurrn twg;ndrr
ulla/dt'. og ~æl.sf('n , a/xtwle og ukrudf rr aftagende.

opnåede mcrudbyuer andrager I gennemsnit 2-5 pet.
Men diSse lal dækker over betydehge uds"lOg. og som
naturligt er. blev betydelige poslllVC udslag opnået 1det
fOf\og. h\or angreb af knoldbægersvamp forekom.
Her var udbyttet i ubehandlel ca. 3500 kg fro pr. ha. og
merudbytlcr på 5·20 pet. ble\ opnået, storsi udslag ga\
behandling med Ronilan, som endnu er eneste tilladte
middel til formlilet. Rovral ventes dog på markedet til
denne anvendelse i 1983.

I tabel IS ses resultalerne af 3 forsøg. h\or bekæmpelse
af sIi\cl splIdkom ~OIl1 almmdeligl frøukrudl cr gen·
nemfort mcd forskellige midler brug l \'ed rapsens
s:\llIng. I gcnnemsnit af de 3 for!".og er der I foråret
optalt 61 ukrudlsplanter og 38 .,pildkornsplanter pr.
rn 2 i ubehandlet.
Den bec!o;te effekt mod froukrudt er opnliet med Buti·
.,an S. SOIll og..Ahar \ 1St en god effekt o..erfor "pIldkol'·
net, der I alle tre ro!'Sog ...ar vmterbyg. Begge steder er
der levnel 7 planter pr. 01 2.

omodor Plus og Tendo)'; har le\'net godt 20 ukrudt
..planter og Lasso 42 ukrudlsplanter pr. m2• Comodor
Plus vber ligesom Butisan S en god cITekt overfor
splidkorn, idet kun 5 plan ler er levnet. Efler alle
behandlinger er der optalt JO-15 rapsplanter mere pr.
01 2 end I ubehandlel Den gennemforte ukrudlsbe·
kæmpel!te har dog kun resulteret I beskedne merudbyt
ter på mmdre end IO pet.
Bekæmpelse af spildkom praktiseres i et vist omfang
med dalapon, som kan løse problemet til en meget
rimelig pri'i. I disse forsøg er hver andcn af 6 gentagel
ser behandlet med 2 kg PlK-Dalapon 74 i sidste
halvdel af oklober.
Mængden af spIldkom er reduceret rra 38 tll16 pr. ml I

de parceller. som ikke ble\' behandlet med froukrudts·
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Tabel 18 Spildkorn og ukrudl i vill1erraps (/73)

A Ingen PLK·Dalapon B 2 kg PlK.Dalapon 74 Merudb
kg frø

Vinterraps Antal planter pr. ml forir
kg fro

Anlal planler pr. m! forit fo,
Dalapon

"'" spildkorn ukrudt pr ha rops spIldkom ukrudt 8+A

I I l I J 4 , I 6 I 7 8

3 forsøg 1981
Ubehandlet 89 38 61 3035 91 16 27 280
Lasso 5.0 I 9 33 42 47 101 12 32 48
Teridox 500 EC 3,0 I 94 19 24 228 88 5 26 64
Butisan S 2,5 I 104 7 7 185 110 I 5 82
Comodor Plus 6,0 I 101 5 22 287 102 3 15 96

middel. Denne behandling har samtidig reduccrct
mængden af frøukrudt fra 61 piallIer pr. m! til 27 og
medført en nedgang i udbyttet på 280 kg fro pr. ha.
Dalapon-behandlmgen har ogsA reduceret mængden af
spildkom i de 0\ rige forsogsled. mest hvor Lasso og
Teridox var anvendt. llehandlingen har dog ikke med
fort merudbyttcr.

I tabel 19 ses resultaterne af g forsøg over 3 år. hvor
~so og Terido:< har virket omtrent ens mod såvel
frøukrudt som vintcrbyg og givct mcrudbytlt:r af
samme storrelse. Butlsan S har virket bedre og har
samtidIg medfort et lidt storre merudbyne end de to
øvrige midler. Forsøgene fort.s..~tter endnu et år

Tabel 19. Ukrudt" vllllerraps

I tabel 20 \es r~ultalemeaf II forsøg over 4 Ar. hvor
PLK-Dalapon 74 er prøvet lil bekæmpelse af vinter
byg. Resultalerne har været noget svingende. således
at \c1 ..tore merudbytter som negati\ e udslag er mAlt.
t gennemsnit har bekæmpelsen reduceret 41 spildkom
splanter pr. ml III 8 og givel godt 200 kg fro pr. ha I

merudbytte.
t label 21 ..cs rC\uhaterne af forskellige midler prøvel
efter en ny forsøgsplan. Bcna~alox og Mutrigon er
~gge anvendt såvel i efteråret. omkring I. oklober,
..om i foråret, midt i april. mens P\V(' 16 kun er prø\'et
l efteråret. I gennemsnil af 4 forsøg blev der I foråret
optah en meget beskeden ukrudt~bestand på 17 planter
pr ml. De pro\ede midler har kun reducerel ukrudl\-

Anlal planter
pr. ml

oplall forAr kg
Vinterraps

~ fm
~ pr. ha-e ~

" 2 l!.< ~; , E

Antal planter

P' m'
opl.lt forir kg 'L.,

Vinlef'"raps • fm ~~
~

P' ... 0--e ~ ::!!.,

" 2 l!. E~

= ~ ",; , E "'~

Tabel lO. Spi/dkortl og ukrudl i vinlerraps

8 forsøg 1980-81
Ubehandlet
Lasso
Teridox 500 EC
BlItisan S

5,0 I
3,0 I
2,5 I

38 89
36 49
23 42

9 16

81
79
78
82

1944
245
283
324

II forsøg /979-81

Ubehandlet
PLK·Dalapon 74 2 kg

41
8

50 84
25 91

2332
226 50

Tabel ll. Spildkorn og ukrudt" vinlerraps (174)

A Ingen Kerb SO B I kg Kerb SO Merudb

Ania! planter pr. ml forir
kS r",

Vinterraps kS frø
Antal plantet" pr m~ forir f",

Kerl> JO
"PS splidkom ukrudt pr. ha

"'PS spLIdkom ukrudt B..;.A

l I l I J , , I 6 I 7 ,
4 forsag 1982 2: (, H, 3 (~ H, 2: (, H, J f,

Ubehandlet 99 28 17 2813 98 6 IO 37
Bena.<"alox. l/IO 1.0 kg 108 23 14 80 103 8 9 173
Matrigon. l/IO 1.0 I 91 23 IO 320 95 7 6 468
BenuS3lm.. 10/... 1.0 kg 86 21 9 102 94 7 6 177
Matngon. lU/... 1.21 104 25 3 97 99 4 3 191
('\Vil 16. l/IO 2.0 kg 96 25 12 320 107 7 9 343
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Antal planter
pr ml

oplall forAr kg c
Vinlerraps ~~

~
r,. "~

~~

€ pr. ha .-il ...• 2 ~
E~

< ~ ~t.> , e

J tabel 22 se~ resultaterne af II fOr\Clg. hvor Kerb 50 er
pro\et III bekæmpelse af spIldkom i \lIlterrap". S,hel
bc'llanden af "pi Idkorn 'lom bestanden af froukrudt
reducerc..'S. mell~ be~tal1dell afrapsplantcr Ikke berorcs.
I gennemsnit af forsøgene . .,om har givet en~artcdc

re'lultaler. er der opnået 200 kg frø eller knapt IO pet I

merudb) tic.

I abel ll. Ukrudt i villlerraps

lI1i.Cnglkll lidI. og for alk behandlinger er der m:1h
udb)'llencdgange p 5-10 pc!.
l ngen af midlerne har \ lSI effekl mod ~plldkorn af
vinlerhyg...om fore!,olll l alle for~~)g. Bestanden afrup'!
er kun oplalt i 2 fON)g. mcn dcr er tendens lil. at
B~lHi"-lIO.\ er lidt hårdere ...-cd for. rssprojtning cnd \cd
efterar....rmJ'nin~
Kerb all vendes I ud~lrakt grad III bckxmpel ..c af splld
korn. Sprøjtningcn foretages normalt i løbet af OkIO'
ber. For at belyse betydl1illg~1l ar denne behandling.
h\or der samlldlg on\ke-. anvendt bladrnidler til frou·
l..rudl\bekæmpelse. er der I h\-cr anden af 6 gentagelser
I disse fon.ug udspmjtcl I kg Kerb 50 I løbet af oklUber.
Bestanden af ~plldkofll cr rcduc~ret fra 28 pl.uller pr.
ml til 6·8. Bcstandcn af froukrudt er ..amlidig reduce·
ret en ..mule. og de negau\'c merudb) It~r af d~n gen
nemforte fmukrudl ..beka:mpelse er mere end op\ejet
encr behandlingen. Tallcllc viser. at mHerbyg I di"sc
forsøg var det \-æsentllg<;te ukrudl. Fnr~ogene fortsæt
ter.

II [o"øg 1979-81

Ubehandlet
Kcrb 50 l kg

3 I 36 92
6 19 93

2476
200 290

li1.'f ,. f·F'1
~\.

l ... ./i>i''N ~...,.. :('-., '

~ ~ 1~~i8.~ , '{ ..

I~~
.: .. ".:. (' li--:"", --l·/\ "ii/ ,-~:

- '~ ''k!tJ-~)~ ,,~ ':'~/I

'.,?~/ "- ,:t.. - ~"" -'~' l-, !j, '~,

4~
, "

h--k~l .It .. r..:..... :"'1''''- .'-7 " V-'.-' '-;'
',I~I,/ t>- Il' . I .. "" .~~~:...

r 'J , I .~
,--.f

I 2.-1 II U .1,) -1.2 5._'
Klmpl KlI'oCI Knop B1om~t Modmng

O r:~)r frelll~plflng 3 K nop..tadlUIll -l nlmm.tflllg~· 5 \ilodning...... tadlulll

3.1 Tæt knop...lInhng !>t3dlum 5.1 Dc f"n.te fro harl Klmplantc.. ,adlum
lludt 1 blad- -l.l En blom.. t fuld ~hlrrcl ..e.

2 RO"'ChtadlUlIl rosetten. udsprungcl gennem.. klnnelige.

2.1 F(lf',le bliH"rlde J.2 Mindst I knop helt 4.2 ~illlge blom~ter 5.2 De forSle fro

blad fri fra kllopsamllO- ud~prunget. de gronne.

1.2 Andl'1 bll\'l'ndc gen. der er ..ynlJg fM'ltc skulper 5.J DI.' fIln.te fro gron-

blad oven for begynder at \okse brunc.
( , 0.1 for h\er! bladrosctlcn. 4.J Faldende blom ..!. 5.4 Dc fon.le fro

blad). J.J MlIldst en blom· de forste 'ikulper brune.
..terknop VI scr gull. begynder at fyldes. 5.5 Alle fro brune•

4,4 OlOlll\tflllgcn planterne visnende.
lIf:-luttel. frøene I

de tidlig..1
ud\iklcde ..kulper
vokser.

l'dviklinl(~llldit'rfor raps o~ r)bs (ulk .mgl\d'Cl gd.·I<.kr IOP)~wddl'l)

I '~Uf ... r eflc' A GRAVAl'D. he-;kn\d'l.·f dier FAO

Rap'<lI\ ud\lkling"'''lildier genllcm en \æk'ilpcriodc kan :lllgl\e'S \ed el tal mellem I og 5, DIs~ lalværdic:::r er
ben)"ltct i FAO-~kalaen. og der opnå... hc:::rmed stom,' no)aglighed I angl'.. e1scn af dc cnkelte ud\lkltngsstadier.
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Forsøg nr. • .. 45030 .. 73024

Ubehandlet 21 17 2520 27 2048
Roveal n. 10/t. J l 2 JO 293 Il 123
Rovral n. 1/1 J l Il 2 49 14 97
Rovwl n. "/7 J l 24 O 175 6 187
Rovral n. ~%,.9/, 3/3 I O 89 6 201

svamp. mens angrebet af skul~\amp kun er rec1uce·
rel 111undre grad. Dette er ikke overraskende, da
udenland~ke erfaringer tyder pll. at bekæmpelse af
skulpesvamp skal gennemføre, 2-3 uger senere i plan
tens udvikling end behandlingen mod knoldbæger
s\amp. som \af målet I disse 12 forsøg. De gennemsnit
lige merudbytter \'ar beskedne, men i 3 forsøg. hvor
henholdsvis 8. IO og 23 pet. af planterne var angrebet
af knold bægersvamp. er der opnået merudbytter på S·
10 pet. AJle midler gav samme udslag.
Ronilan blcv markedsført i 1981. og Rovral n. ventes i
1983. Sportak er endnu ikke tilladt til denne anven
delse, og Sumisclex er ikke markedsført. Forsøgene
fons..-etter

Tabel 24 \'i~r resultaterne af 2 forsøg, h\'or Ravral fl.
er provet på forskellige tider med henblik på at IOd
kredse det bedste tidspunkt for bekæmpelse af skulpe
svamp. Første spmjLning er gennemført ca. 20/6 i
rapsens Madium 4.2. To led er sprøjtet henholdsvis 10
og 20 dage senere, og et forsogsled er sproJtet 2 gange
henholdSVIS tidligt og sent. Også i disse forseg har
planteværnsafdelingen på Godlhåb været behjælpelige
med vurdering af angrebsgraden.
I begge forsøg forekom skulpcsvamp. 17 og 27 pet. af
planterne var svagt angrebet ved høst. Den sene sprøjt
ning I begyndelsen af juli har været mest efTektiv
overfor denne sygdom, og to sprøjtninger har ikke
givet en bedre efTekt. I det ene forsøg forekom ogsA
angreb af knoldbægecs\'amp. Mod denne sygdom har
den tidlige brug af Ro\'ral fl. \æret mest effektiv og på
højde med del, som to sprnJlninger kunne give. I det
ene forses, hvor knold bægersvamp forekom, er det
største merudbytte opnået for den tidlige bekæmpelse,
I del andet forsøg, hvor skulpesvamp var eneste obser
\erede sygdom. har den seneste Rovralbehandling
givet et merudbytte på linie med to behandlinger.
Flere forsøg bør gennemferes til belysning af den mcst
økonomiske fremgangsmåde \"ed bekæmpelse af syg·
domme I vårraps.
Knoldbægersvamp anses for den væsentligste sygdom
al rette en sprøjtning imod. Den bedste bekæmpelse
synes her at kunne opnås ved sprojtning, når topskud
dets fen.le kronblade falder.
Mod sl..ulpesvamp, der i visse år kan være af okono-
misk betydning, synes behandlingen at skulle gennem
føres 2-) uger senere.

kg fre
pr. ha

%
planter
anlf·

v, høsl
kg fre
pr. h•

% pllUller
• ngr. v. htKl

Tabe/U. Sygdomme I ~'drrops (l7})

VUnlPS

V rraps
% planl~ .nl~1 v. hest
lnoldbæg~r- skul~- kg r..

svamp ,svamp pr. h.

12 forsog 1982 7f, 10 f, 12 r~

Ubehandlet 7 45 2597
Ronilan 1.0 kg l J7 40
Ro\'ral n. J,O l l 24 73
Spanak 1,0 l 2 31 87
Sumlsclex J.5 k8 22 33
LSD 49

SlOrkno/der kno/dbægers~'amp og skulpeSl'amp i vår
raps er søgt bekæmpel efLer lO nye forsøgsplaner.
Resultaterne uf 12 forsøg fremgår af tabel 23.

Benasalox . . . . - 400-
Bludex 90 - -
Dalapon .. 25 - - -
De\nnol 2 E 95 -
Fervin . . . 465 -
Fevinol - 20 -
Kcrb 50 290 -
Lasso 70 -
Sandovit 170 - -
TeA ..... ... 16
Teridox 500 EC 170 - -
Trenan .. 110 - - -

Til de anførte priser skal lægges moms.

Ambush ca. 410 kr. pr. kg/l
Decis .. 295 - - -
Methoxychlor-præp. - 45-
onanol bejdse 175 -
Ripcord .... 175 - - -
Ronilan . - 350-
Sumicidin 20 EC 180 -

Tabel lj. Sygdomme i wJrraps (J7l)

Vårraps
I 1982 er der i v rraps gennemført 68 fOf'log. hvor
sygdomme, skadedyr og ukrudt er scgt bekæmpet.
Arbejdet med denne afgrode er ud\'idet i lak t med den
stadig slOrre lI1tere<ise for dyrkning.

4 midler er provet mod knoldbægersvamp. Sprojtnin
gen er gennemfort I rapsens stadium 4.2. da de føn.te
kronblade på hovedskuddet beg) ndte at falde. Hoved
parten af forsøgene er sprøjtet ca. 22. juni.
Fra Plantevæmscentret i L;ogby og fra afdehngen på
GodthAb er der ydet assistance ved bedømmelse af
angrebet. l 7 forsøg fandtes angreb af knoldbæger·
svamp. i gennemsnit pll 7 pet. af planterne ved h~'St.

Angrebsgraden var noget forskellig, men overvejende
svag. t IO forsøg fandles angreb af skulpesvamp, gen
nemSnitlig 4S pet. af planterne havde svage angreb ved
host.
Midlerne har alle vist en god effekt mod knoldbæger·

Mange af de midler. som er pro\'et I \'mterraps og I

vårraps, er markedsført. Midlerne kostede i 1982 såle
des:
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Tabel 16. Gltmmerbo5S<,r i \·tJrraps (17S)

Kb/jlueloner kan gencre vårraps. IIQ82 er gennemført
2 for...og. hvor to bejd'iemelOder er pro\CI. Resuha
terne fremg. r af label 25.

Tabel 25. Bejdsning af Wirraps

Oflanol er pro'vet som almmdellg lorbcJd-.c og kombI
nerel med Slu;rust-behandhng. Ved den nye metode
bliver froel. efler at bcJd ..en er påfort. belagt med en
hinde, der 'ilkrer, at bcjd')cll fa:-.tholde.. på frøet. Det
behandlede frø fremtræder Ollltrent. "om var lI!::t beo
handlet ml.-d melallak. Et nummerpræparat er også
prC'vet. Rap'len til dis~ for')og er behandlel pll Godt
håb.
I ret~ to for'"g er kun fundet s\age angreb afUlOue
larver. i gcnncm~nit var 7 pct. af pianierne angrebcl.

k(JlhroJ.. Au" O"Rfltw ropj og fQrlJroJ~1' u/lYJrllgt> uJbmt?fob.
l/(or \','f I'IflunJ lig to ongrebne plan I." mcrJ \/(UJ..I jortyJ..J..,·J.
rodder /;"1 1(f:{bJ..lj'" ml'cl mmJstftn' og hdlljf'/n . ropIJm'" (Ir Aa"
nt'd'>tf?ttl' "~IJ..{)j·'1 fi" /u~'I'/!mk angreb

Jllh) A I'rum 'lcI-.en

kg
r..

pr. ha

~nng% plant~r Raps-
pr. kg angubet pI.

fm kllfluciarv. pr. m~
V rraps

• Bchandhll[t foretagel pil hlNlg'g!lnkll Godlh~b
•• rtcrdlgbchlllldlt't fn' IlId~l,hl I r),kland

Forsøg nr. 50020 uIt 4602tl 2f~ l r, 2 f~

Ubehandlcl 7 138 2597
OrtanoJ. alm beJdset- 40g 4 184 181
Oftanol. ~acru')I-bt:h.- 40g 3 148 153
Ol'tano!' sacru'il·bch.- 20 g l 178 208
A 6563 A. r-acrus(·beh.· 60g 3 148 71

5/orsog /98/ 5 f~ H, Ir,

Ubehandlel 42 99 1632
Oflanol. alm. bejdsei" 40g 26 97 125
Oflanol. mkru..teret" 40g 25 91 2J

Ghmm~rb0sscrpr.

VArraps
rapsplanl~r.,

sprOJl.- J dg. JO dl. % oli~ kg fro
nmg ~ner ~n~r i torst. pr. ha

2/orsog /982
Utxhandlel 1.5 1.5 1.0 44,3 2245
DLG Melho:\ychlor5.0 I 0.5 O 44,2 194
Ambu,h 0.21 O O 44.5 199
Dccis 0.3 I O O 44.2 215
DLG t\'lcthoxychlor3.5 I O O (44.8) (10)

3/orsog /98/
Cbehandlet 2 2 1 44.0 2318
DLG Metho\ychlor5.0 I 0.1 0.2 44' 103
Ambush 0.21 0.2 0.1 44.4 104
Dccls 0.3 l 0.1 0.1 44.3 130
DLG Methm.ychlorJ.5 I 0.2 O 44.3 114

/I /orsog /980·82
Ubehandlet 1.2 1.1 1.0 2255
DLG Mcthnxychlor5,O I·· 0.2 0.3 88
Ambush 0.21- 0.1 0.2 83

• 0.25 l Amt1u,h I \lJW •• I 1~!lO \klho\)'i:hlor ~O [e
( ) I for-,,(t

D~ forskellige beJdslllllgcr har halveret angrebct. Til
trods herfor er der i begge for'iog ho<otel negallvc
mcrudbylter for behandlmgcn.
I 1981. hvor en lignende behandllngsmel(x!e ble'v pro
\cl. og In or angrebet af k Ifluelarver var noget større.
hlcv der opnllcl beskedne merudbytter for behandlin
gen.
I-or~ogcne bor 'vIderefore....

Glimmerbø'iser er ..ogt bekæmpet efter to for~og...pla·
ner. I label 26 '>C'> r~ultaternc IIf 2 fo~og.

Der har kun værel el <;\ agt angreb af gllmmcrbo'i~r.

'\Om de pro\ ede midler alle har bekæmpet effekll\ t. I
gennemsnit er der opnået merudbY'l1er på ca. 10 pet. J
det ene forsøg var angrebet I ubehandlet 2,4 glimmer
ho~se pr. rapsplamc vcd for<oogets anlæg. Hcr blcv
hO'itel et merudbytte p5 ca. 15 pet.
Resultalet af relS IO forsog faldcr heil I tr d med del.
som 3 forsog efter samme plan visle l 1981. Den
nedsalte dOSIS af DLG Methoxyehlor har VIrket på
[lilie med den fulde mængde. Midlet er Ikkc marked ...
f~lfI cndnu.
Ambush og r...1clhoxychlor er prøvct i 3 år. og midlerne
har I gennem"llll af II forsog \ lrket helt en". idet
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Tabel 27. Glimmerbosser i o;årraps (175)

angrebet er reduceret væsenthgt. og et beskedent Ole·
rudbytte er opnåct.

Hvis angreb af glimmerbosser optræder i ~'drrapsens

tidlige knopstadium. bør sprøjming gennemføres. sd
freml angrebet overstiger Jglimmerbø.'ist! pr. rapsplallte.

Sumicidin IO FW har virket på linie med 0.51 Ripeord.
I gennemsnit af 15 forseg over 3 år har Rlpcord og
Sumicidin givet samme gode bekæmpelse af ghmmcr
bøsser og små merudbytter er opnået.

Tabel 28. Flyw!ha\;re i ~-drraps

V rraps Ay"ehavr~ kg (re
pr. IO ml pr. ha

Forsøg nr. 13061
Ubehandlet 43 1834
Fervlll Fcvinol 1,0 kg-J,O I 19 41
Fusilade- Lissapol 1.01+0.9 l O 62
Suffl" 6.0 l 20 J9
Comodor Plus. 6.0 I 2 207

3 forsøg 1980-81 H, j fs.

Ubehandlet II 22<W
Fervin ~ Fevinol 1,0 kg' J.O l O IO
Fusiladc Lissapol 1,5 l' -0.3 I O 51
sum" 6,0 I O J7

• Iq811 2.0 I O., I

Vlrraps
Anlal planla pr. m' kg

KVIk dier fro pr.
ca. li, ."" "'''' h.

4 forsøg /982 2 f5. 2 rs H, H

Ubehandlet 27 254 95 1612
Fervin* I k8 9 64 120 340
Fusiladc· • 3 I 7 66 105 330
Fer\'lIla'· 21 6 60 102 404
Dalapon 4 ~g 6 126 109 54

9 forsøg 1981-82 6 r, !i f, H, H,

Ubehandlet 62 I<W 141 1695
Fervm t 1 ~g 18 Jg 158 426
Fusllade* * J l JJ 20 154 <WI
Fervinal· 2 I JO 3J 154 457
Dalapon 4 kg J7 59 155 133

12 forsøg 1980-82 H- H. H, 12 f5

Ubehandlet 86 12J 16g 1630
Fer\'in· l ~g 17 41 197 389
Fusilade* * JI 12 J5 Ig3 J8J

Comodor Plus er udbragt straks efter rapsens nmg.
mens de ~vrige midler er udsprojtet i begyndelsen af
juni. hvor ny\ehavren stod med 2-3 blade. Kun Fusi
lade har bekæmpet flyvehavren lotalt i delte forsøg. De
øvrige midler har levnet ca. halvdelen af flyvehavre
planterne. Comodor Plus har medført et merudbytte
på ca. IO pet.. som dog m~ tilo;krives den elTekt mod
tokimbladet froukrudt. som midlet også besidder.
I 3 farseg i 1980- l gav Fervm. Fusilade og Suffix en
god effekt overfor flyvehavre. l Ingen af de 3 forsogsår
er der opnået nævneværdigc merudbytter for bekæm
pelse af fly\ehavre i vårraps.
l forsog nr. 13067 har Fervin. Fusilade og Fervinal
reduceret flyvchavrcbcstanden væsentlig!. l samme
forsøg forekom kvik. der ligeledes er reduceret væsent·
ligt. og merudbytter på op til 30 pet. blev opnået.

Fabe/29. Kvik i wirraps (176)

Olimm~rbosser pr
rapsplaflt~r.,

sprøJt- 3 dS' 10 dg % oI~ kg (re
nml ~n~r rrter I IØrst pr. ha

Virraps

3 forsøg 1982

Ubehandlet l.l 1.0 0.3 43.4 2455
Ripcord 0.5 I O O 44.0 94
Ripeord 0.251 O O 44.0 127
Ripcord 0,25 og 0,51 O 0.1 44.0 157
Sumicidin IO FW 0.61 O 0.1 44.1 95

IJ forsøg 1980-82
Ubehandlet 1.0 0.7 0.5 43.3 2336
Rlpcord 0.51 O 0.1 43.3 28
Sumicidin IO FW 0.61* 0.1 0,2 4J,5 45

• O.S I SUOllcldm 20 EC' I I<lSO og 81

I tabel 27 ses resuhalerne af 3 forsog eftcr en ny
fors",g~plan. Sumicidin 10 FW er en ny formulering af
det hidtil kcndte Sumicidln 20 EC. Den nye formule
ring ventes markedsfort i 1983. Ripcord er prøvct i
såvel to doseringer som med cen og to sprojtninger.
Midlet er anerkendt med 0.5 I pr. ha. men som forso
gene viser. kan svage angreb afglimmerbosser bekæm
pes tilstrækkeligt godt "ed en la"ere d~ring. I årets
forsøg. hvor angrebet af glimmerbøsser var lavt. har
det ikke værel fordelagligt at gcnnemføre to behand
linger.

Resultaterne af ltrets forsøg viser, ganske som det blev
observeret i 1980 og 81. at de nye pyrethroider har god
effekt overfor glimmerbøsser. l ingen af de (re år har
glimmerbøsser met nogen Slørre betydning for vårrap
sen. Delte skyldes formentlig. at rap~n har kunnet
vokse fra et angreb under de givne vækstbetingelser.
SamtidIg udviklede angrebet af glimmerbøsser sig ikke
faretruende på de arealer, hvor forsøgene var belig
gende. Forsøgene søges fortsal.

Et betydeligt forsøgsarbejde er gennemført efter nere
forsøgsplaner med bekæmpelse af ukrudt i v rraps i
1982. Såvel specielle ukrudtsarter som en besland af
mere almindeligt forekommende froukrudt er scgt
bekæmpet.

Flyvehavre er søgl bekæmpet I et forsøg I 1982. Resulta
tet heraf fremgår af tabel 28.

• J 1 1·C'\"lnol tIlsal
•• 2 ] '"INladC' 1 ]<l1l0. O,J I Lis5apol I I<lSo-SI og O.Q l II"-"Ipol ,
19S211kll
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Alk mIdler 'prllJlel ~ rap<; med ca J blade

Tabe/lO. Korsblomstret ukrudf i l'tirrap.\· (}77)

}9 [or..-og 198/-81 D f~ Ib f~ t5 f, lo fs 19 f..

a. behandlet 156 88 131 IL5 1761
b. Benasa1m. + Dladex

0.7 kg T 0.4 kg 167 34 30 3.6 384

1/ fimog /982 0(, IO f~ ", IO f~ II f~

:t. Uhehandlet 167 114 238 11.0 1647
Bena'jalox - Bladex

b. 0.7 'g , 0.4 'g 181 45 57 U 459
c. 0.7 'g + 0.2'g 182 53 67 5.1 457
d. 0.7 kg .,.. 0.2 ~g. 181 49 83 4.8 455
e. PWP 16. 2.0 kg 149 81 64 9.2 217
LSD 123

Anlal planler pr ml o/ø olle-
andet konbl. hold frø kg fro

raps ubudl ukrudl l fro\we pr ha
Vlrraps

*_ 0.11 ).mtlll\ll

kor-.blolllstret ukrudt er reduceret fra 238 planter
pr.m! I ubehandlet III 60-80. Ved analy..e af den
hostede frovare er indholdet af olieholdige urenheder
redu(.;crel fra 11 pe!. III godl 4 pet. Samlidlg har
bckxmpel"en medfort betydelige merudbyllcr på 450
kg fro pr. ha eller (,'a. 25 pc!.
PWP 16 er prøvet ror rOntte år, og rt:\ultaterne er ikke
helt p højde med I3cna~lox -+ BladeJl.. Vt.'<I analyse af
frovaren er urenhederne kUli reduceret med et par
procentpollll. Merudbyttet har i gennemsnll andraget
godt 200 kg rro pr. ha. Om Oere af forsogene er del
nOleret. at behandlingcn med PWP 16 \ar ret hård
mod afgrodcn. Optællingen af rapsplanler viser da
og'la. al der efter denne behandlmg var ca. 30 planter
færre pr.m: end efter behandlingerne med Benasalox
+ Bladex.
I gennemsnit af 19 fors"g over J år har Benasalo.lt +
BladeJl. reduceret be\tanden ar kor..blomslrede
ukrud ...planter til ca 1/4 og medfort et merudbytte på
25 pel.
Butl"an S har deltagct I 4 ar di~\e forsøg. Midlet er
prO\el med J I pr. ha i h:'lb om. at denne forhøjede
do..cnng kunne give en effekt mod kor<;blomstret
ukrudt. For.. entningeme er dog Ikke blc\et mdfne\.
Rc<iultaleme med be~;:cmpelse af kor'lblomstret
ukrudl er generel! opmuntrende. og forsogene fort~~t

tes.

BJtlm/el ukrudl er ..ugl bekæmpet crter 3 forskellige
fOf\ug..planer. Her er det navnlig effd..tell overfor
h\ Id melet gåsefod. pIleurI. fuglegræs, hane~ro. l\e
tand m.n .. I,om sogcs bel)'..!.
Tabel J 1 VIM:r resultaterne af 8 forsøg I 1982 med
IIudler. som alle er udbragl i forbindelse med rapsens
..511IlIg
I gcnnem..ml er der opl3h 101 ukrudlsplanter pr. ml.

De pro\ede midler har \Irket omtrent en.., Idet 3D-50
ukrudt~planter Cl' Ic\nel. Behandlingerne har gl\ct
bc"kccine mcrudbyltcr.
Comodor og Comndor Plus har - ~om i 1<;181 . værct

Agerræ\'l'}w}e er bekæmpet eficktivl med Fervin. Fusi
lade og Feninal I forsog nI'. 13068. Ikkæmpchen har
dog lUe rt:">uherd I merudb)'tter

AwÅ l \!irrap.. er ..ogt bekæmpel l 4 forsøg l 1992.
Re~ultalerne frcmg:'lr af tabel 29.
Alle midler er ud~prøjte[ på frcl1lsplret kvik og rap...
SprojtlUngen er I rel:. for-.og gellnemfort i beg} ndelsen
af juni. I to af de fire forseg er elTeklen \ urderet ca. I.
juli. 27 hl~planler pr. m: l ubehandlel er reduceret III
6-~. I IO andre for..og er elTekten \ urderet efter host.
Dalapon-behalldlingen er vcd dCllne optælling ringere
end de ",'rige midler. I gennem:'lllt har Fcrvin. Fusi
lade og Fervmal gi\el nogenlunde samme elTekl og
merudbytte Behandlingen mt.-d dalapon har kun gi' Cl
cl mindre merudb}tte.

Korsblotn'ilrel u"rudt som agef'cnnep. ager~, I. kid
dike og brun eller gul sennep kan være meget gene
rende i vårraps. Bekæmpelse er vanskelig, idel de nestc
ukrudt:-.midler. <;om tåle'! ar \'5rraps. samtidig er udcll
storre elTekl mcxl andre korsbl()Jn~tredeplalller.

Forsog med beJ..æmpel!>l> al Å wk l mrrups W'it'r. at
bt'tydelige merudbyuer ÅUIt apl/aS.
E" rentub<'1 bekæmpelse Åall Re"nemløres med Ferl'in 
,,/ler tiln-urende præparater - j'ed sprojwing po "n'J..
med J·4 blude ca. J. jUlli. En /J-E ohe børlilsætteslorat
JiJ..re ell hurtig og e[fekliv Opttlg('/~'e i kwÅplollteme.
Sprøjtning bør lidligst gellltemfares ('1/ uge ejler sprøjt
ninK med bladmidler mod IOk/mbladel ukrudl.

Resultaterne i 1982 falder pæn1 ~alTllnell med del. som
de ..amme nudler viste 11981. I gennemsnit af9 forsag
O\'er 2 år har dalapon gi"et en d digere effe~t mod
~\ lUen og ~mlldlg givet el mere beskedent merud
hYlle. Behandltngen med dalapon er billig i forhold III
F('rvlIl. Men omregne.. forskellen Imerudbylte Vr..-d

ek\empelvl" at ansætte 1 kg rap..fm til 3 kr.. bll\er det
alligevel mt:<it rentabelI al all\ende den d)rc "projt
iling.
Af de n}e mIdler er kun Fenlll endnu l1lar~edsfort.

men Fu~dadc \cnte:o, p:1 markedet i 1983.
I gennCm\llil af 12 for:-.og 0\ er 3 år har Fer\ III og
FusIlade gl\ Cl samme gode tx=kæmpelse af kVikken og
11lt.-dfort merudbytter på ca. 20 (XI. Forsogene fonsæt
ter.

I tabel 30 bflng~ re.uhaternc af II forsag I 1982. hvor
del prim:.cre mål har været at bekæmpe kOr\blOlllstret
ukrudt. "Olll forekom i betydelig mængde i 7 af de 11
forsog.
A Ile de pro\ede midler er ud ..pnlJlet. da raps planterne
ha\de 1-3 I"\blade. Dc nc<ite af for-.ogene er 'iprojtet
,!Idst i maj.
Bcnasalox T B1adcJl. har I Hdllgerc år~ ror~øg \'I<;t "Ig
lllest en·ekllv mod knr:o,hlomstret ukrudl. Blandingen
har dog orte gl\et en uon ..kel I,vldning på afgmden. I
1982 er del derfor provel al Iikclle la"ere mængder af
Bladcx III Ikna~lox I h b om. :lI en gcxl effekt stadig
kan opnå:. uden widnlllg.
De forskellige blandinger af JlIadeJl. og Benasalox har i
!heh for<;og vIrkel omtrent en... idet mængden af
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SI/dn/ng pd lTJrf'fJpS af Bla
du -t Denasalru bit" 'gen ,
1981 Hf i ef ",si omfang.
l'l'ormalf vil sVld",,,gen kun
berøre de ælds/t blade.
m,.ns hj,.rteskuddel ,HI' bh
.,.r skadeL o..rfO' bf'l)'der
n-uinmge" O/I,.s, mIet for
udbYIlet. Hil' om den nafur
hg"is ,.r uønskf'l. I uens
!rt'm.~pirel IYirropl bør
~prøjfning med Dladex +
Benasolox iH.. gt/mern/li
r,.!., f.r hovedpon'n afplon·
lune har J-" IflVblade.

Tabel31. Ukrudt I ~'arraps (/78).

Vårraps
Anlal pr. ml kg rr0

"PS ukrudt pr. ha

8 jOl'søg 198] H, H, It fs

Ubehandlet 189 101 2255
Teridox 500 EC 2.5 I 180 38 58
Lasso 4.0 I 177 48 93
Comodor 5.0 I 188 J I 191
Comodor Plus 6.0 I 182 27 152
LSD III

]1 jaTSllg /981-8] 18 r, 21 r, 21 r..
Ubehandlet 179 116 2260
Teridox 500 EC 2.5 I \78 50 J7
Lasso 4.01 176 57 47
Comodor 5.01 186 54 126
Comodor Plus 6.0 I 18J 47 90

]8 jarsag 1976-8]
Ubehandlet 125 2321
Teridox 500 EC 2.5 I 42 69
Lasso 4.0 I 50 78

skånsomme overfor rapsen og medføn lidt Morn: me
rudbytter end de to andre midler.
Teridox 500 EC og LasM> er prøvet l 28 forsag o\cr 7
år. og afprøvningen afsluttes med årels forsog. De to
midler har virket ens, idet 125 ukrudlsplamer pr. ml er
reduceret til 40-50. Beskedne merudbytter er opn el. r
ingen af årene har de gennemsnitlige merudb)'lICr
kunnet dække omkostnmgen til kemikalie og udbring
ning.

l 3 af de 8 forsøg er del SQgt belyst. om anvendelse af
jordmiddel ved rapsens såmng med fordel kan supple
res med Benasalox udsproJtel på fremspiret rap\ og
ukrudt. Resultaterne heraf ses i label 32
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Forsogene har været anlagt med 6 gentagelser. hvoraf
hver anden blev sprøjtet med 1kg Benasalox. da rapsen
havde 3-4 blade.
Af tabellens kolonne 1og 4 fremgår det. at behandlin
gen med Benasalox ikke har beron amallet af raps
planter. Kolonne 2 og 5 \ iser, at sprojtmngen med
Benasalox har medfort en lidt bedre bekæmpelse af
ukrudtet end JordmIdlerne gav alene. Behandlingen
har da og.<;;å I de Oer.te tilfælde medført smil merudbyt
ter.
1 gennemsnit af 10 forsag over 2 år er der opnået
beskedne merudb) Her for at supplere 11mendelse af
jordmiddel \ed rapsens ning med en senere Benasa
lox-behandling. I gennemsnit har merudbyttet dog
Ikke kunnet dække meromkostnmgen ul denne ekstra
behandling.
Derfor bør en supplerende udsprojtning af Benasalox
alcne gennemføres. ~fremt der er tale om en svigtende
effekt af det først anvendte middel.
Comodor og Comodor Plus er endnu Ikke markeds
f"rt.
Forsøgene \:Iderefores.

Tabel 33 viser resultaterne af 7 forsøg, hvor BUl1san S
anvendt ved rapsens såning er sammenlignet med
forskellige sprøjtninger gennemført pil fremspiret
ukrudt. hvor rapsen stod med ca. 3 lc\blade.

I gennemsl1lt er der oplalt 91 ukrudtsplanter pr. mJ •

Butisall S har reduceret mængdcn af ukrudt til 15.
men~ de forskellige Benasalox-behandlinger har levnet
godt 30 ukrudtsplanter pr. ml. Den lidt mere effektive
bekæmpelse af ukrudtet med llutisan S har dog kun
resulteret i et beskedent merudbytte. Bcnasalox: og
Benasalox + Sandovit har i årets forsøg medfort ca. 3
pct. merudb)'lIc. mens blandmgen af Benasalox: +
Bladex har reduceret udb}1tct en smule.
I gennemsnit af 37 forsag o\oer J år har Butisan S,
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Tabel 32, U"rtul1 i ~tt1rrap\ (178)

A (n,Ben Iknasalox B l kj: IknasaloA Merudb.

Antal pi, pr m~ kg fre Ania! ri pr. ml
.., f,. for

Virraps Dm.....,..", ukrudt pr ha ..", ukrudt 8 ...... A

1 I 2 I J , I , 6

3 /orsog /981
Ubehandlel
Teridox 500 EC
La~so

Comodor
Comodor Plu ..

IO jormg 1981·81
Ubehandlet
Terido:\
Lasso
Comodor
Comodor Plu"

2.5 I
4.0 I
5.0 I
6.0 I

2.5 I
4.0 I
5.0 I
6.0 I

240 174 2562 242 93 40
219 54 129 216 25 129
219 77 104 212 44 . 24
241 43 210 231 28 116
234 32 229 22-' 33 14

176 158 2298 177 76 78
171 58 76 172 21 21
175 73 22 170 27 64
188 64 99 186 27 88
182 59 92 176 20 56

Antal pr. m~ kg fre
raps ukrudt pr. ha

Bena-.;,tlox ug Henasalox + Illade.'. \ IrJ...cl (lmlrcnt en"
overfor ul.rudlel og Sl\el bcsJ...cdnc merudb}lIcr.
Butisan S \cnIC') marh-cl ... rllrl I 1983.
For""gene fOrl ...ætlcs.

l 4 forjOg er del ""gi bel) <,1. h\ II)."en indn)del~ brug af
TCA forud for rap~ell~ ,,;'hllng kan have ptJ ~enere

anvendle midjers sk<'in~umhed overfor rapSeTl.
!'ormalt am'cndes TCA·midler seneSI 2·J uger fm
rapsen .. ~mllg med en mængde p ca. IO I.g pr, ha. I de
gennemforte fOr'>og er samme effekt af fOf'>"g~tekmske
årsagcr !)ogt opn!lt:t ved al udsprojte 5 kg TeA pr. ha
,umks ('fiN rapS(,I/S saml/g i hver anden af 6 gcnlagd·
"Cr. Rc"ullaterne fremgår af I.. hel 34.

Af kolonne 2 og 5 frcmgar det. dl TCA-bchandlmgen
h,lr haft en frnul..rudlscffckt l dd forsogsled, ...om lUe

Tubel JJ. (/krudt I mrraps (J 79J

V rraps

7 junug /982

Uhehandlet
Huu"...n S 1.5 I
I.Jcna3alo;o; 1,0 I.g
Benasalox + Bladex 0.7 kg I 0,4 kg
Benasalox 1.0 I..g
LSD

l "Ad,,,"

J 7 ju"ug /980-82

Ubehandlet
BUllsan S 25 I
llena...t1o.\ 1.0 1.&
Ilcn,,"alo.\ -- Blade.' O. 7 kg - 0.4 I.g

6 h 7 (,

169 91
171 15
169 32
177 34
177 37

.11 r\,.\1 f~

171 98
165 33
lil 38
1"72 .11

7f,

2552
49
85
68
80

2053
81

156
IO)

183



Tabel 34 Ukrod, i ,drraps (/79)

A. Ingen TCA B ~ kgTCA M~rudb

Anlal pi pr. ml kg frø Anlal pl. pr. ml
kg frø

VArraps for TeA
"PS ukrudt pr. ha "PS ukrudt 8+A

l I 2 I J 4 I , •
4 forsøg 1982
Ubehandlet 195 108 2479 168 67 -;-50
Butisan S 2.5 I 193 14 99 194 14 46
Benasalox 1.0 k8 189 48 66 20l 36 70
Benasalox +B1adex 0.7 k8+0.4 k8 207 48 -;- 52 188 lO 90
Benasalox +Sandovil \.0 k8+0.1 I 200 51 89 207 45 -;-47

JJ [orsog 1981-82 11 r, I] r,. 1] f, IO r, IJf~

Ubehandlet 199 III 2080 178 92 -;- l I
BUlisan S 2.5 I 179 II Il8 181 l4 ~l4

Benasalox 1.0 kg 193 50 148 19l 45 -;-\
Benasalox + Bladex 0.7 kg+O.4 kg 196 42 98 18l l I -0-10

blev behandlet med ukrudtsmidler. J de øvnge led er
der kun en ringe indVirkning på mængden af ukrudt.
Udbytiet er kun berørt svagt af TeA-behandlingen.
I gennemsnit af 13 for'iug over 2 år har behandhngen
med TCA "un haft beskeden indflydelse på bekæmpel
sen af froukrudt og på udbyttet.
De gennemføne forseg viser, at sprcJtnmg med blad·
midler efter rapsens fremsplflug bor gennemføres mt=d
varsomhed og kun såfremt behovet tilsiger det. hvis
der er anvendt TCA mod kvik eller flyvehavre forud
for rapsen~ såning.
Disse forsøg afsluucs hermed.

Tabel 35 viser resullalt:me af 6 forsøg efter en ny
forsogsplan.

Tabel JJ UJ..rudl ivarraps (l80).

der er da heller ikke fundel større forskel på del
opnåede merudbytter for Matrigon og de andre præpa
rater.
PWP 16. som er pmvet for første gang. har i visse af
forsøgene virket lovlig hårdt på afgrøden, men i gen
nemsnit er antallet af rapsplantcr ikke beron. og et
beskedent merudbytte er da også ble... et opnået.
Forsøgene videreføres.

Tabel 36 viser de resultatcr, som er opnået med be
kæmpelse af froukrudt i vårraps gennem de seneste år.
Oversigten omfauer de midler, ssom er prøvet siden
1974 og '\Om har deltaget i 2 eller flere drs foTSØg.
Dosering, effekt og opnået merudbytte for de midler,
som markedsfores i 1983 fremgår af oversigten. Den
anførte pTlS for behandling af I ha i 1982 omfatter ikke
moms og udbringningsomkos!ninger.

Vårraps

6 forsøg 1982
Ubehandlel
Benasalox 1,0 kg
Matrigon 1,0 I
PWP 16 2.0 kg
PWP 16+ Matrigon 2.0 kg+ 1.0 I
LSD

Anlal pr. ml kB frø
"PS ukrudl pr. ha

201 124 2411
195 50 Il4
186 82 94
195 67 34
196 45 108

De gennemførtl! forsøg viser. al en række midjer kan
anvendes Iii bekæmpe/se affroukrudl i ~'drraps.

De opndede merudbyuer I'iser ogsd. al del i mange
li/fælde "niber med, al merudbyttet kan dække om
koslmngerne I'ed en kemisk ukrudtsbekæmpelse.
Kun, hvor en Slor ukrudrsmængde fordommer. eller
del drejer sig om specielle ukrudtsplanter/eks. agersen·
nep. er der opndel merudbytter, som har gjort bekæm
pelse renlabel.

De prøycde midler er alle udsprøjtet på frem spiret
ukrudt. da rapsplanterne havde mel ca. 3 løvblude. I
gennemsnit er der optalt 124 ukrudtsplanter pr. m!,
SOm de prøvede midler har reduceret til ca. halvdelen.
Beskedne merudbytter er hostet for behandlingen.
Matrigon, der er provet tIl dette fonnAllor torste gang.
har levnet lidt flere ukrudtsplanter end de ovrige
midler. hvilket ikke er overraskende, da midlet forst og
fremmest virker mod kurveblomstrede planter. Andre
ukrudtsarter hæmmes dog noget af behandlingen. og
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I samtlige forsøg med bekæmpelse af ukrudt er der
foretage! en optælling af ukrudtsplanter. som er opdel!
efter art. T'lbcl 37 viser. hvilke aner, der forekom
hyppigst i de forsøg. der er gennemført i 1982 og 1981.
Planterne er opstillet efter hyppighed. og som tabellen
\oiser. har age~nnep. hvid melet gåsefod. fuglegræs og
pileurt \oæret de mcst udbredte planter l begge års
forsøg.
De anvendte navne er Ikke helt botalllsk korrekte.
Pileurt. tvetand. kamille og ærenpris omfatter !>åledes
nere arter.



rabel 36. \f/dIer prø~'el mod blandel ul..rudl I I,orraps.

Anlal ukrudt Udb)'t1~

Antal pr. ml OB merudbytte
VArraps Dosering kgIJ pr. forsogs1r hkg k~m~ K~mlkal~·

h. OB seneste Anlal
u~h I~h pris 1982

forsogsAr '0_ pr ha kr. pr ha

Før såning
Dc"rlllol +- rrenan· 2.0 I I 1.0 5 81 14 123 46 2051 III 290
Trenan 1.51- - 8-81 29 173 85 2380 24 160

Lige efter slining
Buu:;an S ""."""". " 2,5 3-82 37 98 .13 205.1 gi 400
La:o.:o.o 4.0 9-82 41 156 53 2379 65 270
TcndoA 500 EC 2,5 7-82 38 124 41 2249 61 425

Raps m. 3-4 I!'vbl.
Ilcnal'kllox " .... """" .... 1.0 4-82 56 117 48 2203 187 400
Dena'ialolt. I Hladex 0.7 +0.4 4-82 45 112 35 2121 124 320

• I Iqlll I)nnnnl ~u~r T. 2.6 1. •• I IQ7q !.O I

Tabellen. del nmfaltcT de .....11<:'1<' olT\ hll\edr<:'uI131er. ~an suppfu.' ArCI~ forsogsrC'Suhalcr og 81\'C ti hO\C'dllldlr)'~af ell r;c~ke 1111e1le....
formåen
KC'>ultalernC' ..tammer fra nere f.)r""lg.\'>Ctlcr udf"rl under (o.... ldllgt: hoelmMd-.er. o~ pm:paralcmC'S dTd:1 og mcrudbYllC bor <.ammenhg..
nC'" med \ilNlmhC'd
~frt:ml nil\nlll\nt' mldkr cn..lr-. ..ammcnhgncI f C\ 13rlllder. bro.;hurcr. annom:cr m,\ bor kun an\cndt:'> fm....'g. hHlr dc allut'llt'
mldlCT Cl 1',,'\1:1 ",mrnen

Tabel 38 J:.ffekl i pcl mod ."igllge u"'rudlmrler i ."årrap\"

-
- ~ + +

'"q U ~ ~ ~

+N - ~ ~ ~ -"' ~ 5 0- N ~- - -"' ~ '" ~d
o~ 5

VArraps :2 q qN -q ~ - -":N
i~ " ,,= "O li• - c;; • ~

c
~ ~ ~~ ~ - 1!'c c c" ~ ~~

" "
u>

~ • ~] ~~ •.. .. ~å :l " ~ :;

Anvenddsestld fcr ~ntng· \ed dnms" efter frtmspmng

Agersennep 30 29 52 46 50 46 100 85 67
Agersledmoder 46 54 J9 45 45 17 19
Fuglegræs 87 88 57 80 96 96 89 87 97 38
Gut ok~e,* 9 68 84 100 66 22 93 60
Ilunckro 87 88 75 100 47 83
JIyrdcta:o.kc 93 98 100 49 65
Kumille 92 99 87 85 92 76 99
nMældc(l 90 92 61 72 91 72 62 95 57 19
Pileurt 91 81 76 59 47 42 74 92 59
T\'cland 90 9J 99 99 J7 100 70
Ærenpri .. 98 100 97 J1 66

• ..lal md.utoejde;"
•• hgc eflcr 'iAnmg
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Tabel37. Hyppigsle ukrudlsaner i 1982 (lOB)

I
ForekomSI i pcl.(Orsøg

19&2 1981--------
~\ r~. )4 fs.

Agersennep ... 52 35
Hvidm. gåsefod ))mældeH 52 71
Pileurt 48 50
Fuglegræs. 48 50
KamilIc 23 12
Tvetand .. 23 15
Gul okseøje ....... " ... 16 9
Hyrdctaske 12 9
Stedmoder 12 l S
Ærenpris 6 9

I tabel 38 er anført en række markedsførte ukrudls
midlers effekt overfor de almindeligst forekommende
ukrudtsplanter i vårraps. Tabellen angiver midlernes
procentiske effekt. Et højt tal er ensbetydende med en
god eITekl.
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De lodrette kolonner viser,hvordan de enkelte midler
virker på de forskellige ukrudtsarter.
De vandrette linier viser. hvordan den enkelte ukrudt
sart bliver påvirket af forskellige behandlinger.

Valg af ukrudwniddel bor floje afslemmes efter den
uknldlsjlora. der forekommer p& del areal. der skal
sprøjles.
El indgående kendskab lil IIkrudtsjloraelJ på den en
kelle ejendom lel/er i højgrad mlgel afmiddelforudfor
sprøjlesæsonen,

Anvendte midler
Tabel 39 viser. hvilke midler, der er an\'endt i forsø·
gene med frø- og induslriplanter. Efler de enkelte
præparater er anført mængde og indhold af virk
somme Sloffer.



Tabel 39. Mid/u prØl'el i Ima/grøder /98/-82.

HandelsnRV!l eller nummer

Aretit
Ba~agrall 480
l3ena~alox .
l3Jadcx
Bllll~an S .
CIPC . .
Comodor
Comooor PI u",

Dalapoll .
Dc\ rillol Super T
Fervlll .
Fervinal (NI' 55)
Fu iladt .
Hcrbasol 375
Kerb 50
Las~o

Legumcx M
MCPA,75%
Matrlgon
NaTa ...
Nortrol1 .
PLK-Dalapon 74 .
PWP 16 (CL 16.781).
Reglonc
Roundup
Suffix.
Teridox 500 EC
Trcl1an

A 6563 A
Ambu",h
l3a)'lcton 25 WP .
Curalcrr bejdse
Decis
DLG Mcthoxychlor .
Fenilrolhion
Methoxyehlor 30 EC . . , .
Of131101 bejdse .
Rlpcord
ROIHlan
Rovral
Sponak . . .
Sumleidlll 20 EC .
SUllllcldin 10 FW . . .
Sumisdcx
Svovl.
Tilt 250 EC
Trimidal

Cyeoee! Ek ... tra .
Terpal .

FevlIIol
Lissapol
Sandovit kone.

0/00 eller
gram pr.
kg/hr.

490
480

300 + 50
500
500
400
720

480 -+ 160
740

250 ~ 200
750
200
250
368
500
480
300
750
100
900
210
740
450
310
360
208
500
445

75 + 400
250
250

?

25
270
475
270

100 ..J.- 400
100
500
250
450
250
100
500
800
250
100

460
155 I 305

Virksomme statTer

dinosebacelat
bent<.lLon
bell<l/nlin + dichlorpicoJin..yn.'
cyana7in
aCCl31ll11ll
chJorpropham
bulam
bulam +- alachlor
dalapon
napropamid + tril1uralin
al1ox)'dim-mnrium
cyctboxydim
l1uazifob·butyl
dinoseb (Na- & ammonium·salt)
propY7amid
alachlor
MCPB
MCPA
die hlorpicolimyrc
TCA
ethofulllCS<1t
dalapon
pyndale
diqual-dibromid
glypho~al

benzoylprop·elhyl
dimclhuchloT
Iril1uralin

caplun + thiocarbamatforb.
permt:thrin
friadimcfon
carbofuran
deitamelhrin
melhoxyehlor
fenitrothion
melhoxychlor
captan + isofcnpho~

cypcrmcthrin
vinclozolm
iprodlone
prochlorul.
fenvakral
fenvalcral
procymidon
svovl
propiconazol
nuarimol

chlormcquat·chlorid
ethephon + mepiquat-ehlond

penctrcnngsoJie
sprede·klæbem iddel
sprede-klæbemiddel
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Læplantning og markvanding
Af Frode Olesen og Carsten Petersen

samlede lævirknlllg er d~udell anfort den gennernslUt·
lige læprocenl i områdel 2-20 gange hegnshøjden.

Hegn nr. 6. G/udsted
Trerækket løvtræshegn afsædvanlig IYpe bestående af:
eg. elm. ahorn samt røde! og diverse buske. Plantet
1971. Højde 3.0 meter. Ikke udtyndet. ingen beskæ·
rmg.

Figur l. Ih-gn nr. 6. Læwrkning i /)e/øvI'1 tilstand. Vind virrktlrrr pt'J
hegl/N.

AfsI and Af\lsnd fra Vindha:'llghed Procent
x hCl!n~lmjde hegn m m. pr. :.ckund læ

2 6 0,67 61
5 15 0,44 74

IO JO 0,78 55
15 45 1.19 J I
20 60 1,44 12
JO 90 1,72 °Gennemsnitligt læ 2-20 X hegnshøjde: 47

30

V;nd'·'~11

f-
O

O 2 5 10 15 20 25
Afstand fra læhegn i antal gange hegnshøJ(le

50

"'Læ
'DO

Figur /. fltgn nr. 6 fotografeN'! dtn 8/10-1981

Undersøgelser over læ
hegns virkninger på vindha
stigheden

Af Frode Olesen.

På området læplantning og markvanding er der udfør!
undersøgelser over yngre læhegns virkning saml virk·
ningen af urteagtige lægivere. Forsøgene med jordbin
dingsmidlct li Hernia») er fonsat i begrænset omfang.
Resultaterne herfra vil blive meddelt, når disse forsøg
afsluttes.
I samarbejde med Statens Plantcavlsforsøg er der
vækstsæsonen igennem foretaget registrenng af vand
bDlanee og vandingsbehov ved en række måleslationer
landet over, og siden 1978 er der ved udstationering af
tensiometre søgt opnået et grundlag for vurdering af
disses egnethed i praksis lil bestemmelse af vanding~

behovet i den enkelte mark.

I den kollektive heplanlning er der i perioden 1970
1982 anlagt 9.625 km nye trerækkede løvtræshegn,
som i den kommende tid ventes foroget med yderligere
800-1000 km årligt. De tidligst plantede hegn har n3et
en sådan alder og udvikling, al beskæring og udtyn
ding er p3krævet, dels for al begrænse areal forbruget
og dels for at sikre en fortsat god balance mellem de
enkelte træer. Disse plejearbcjder, som påvirker hegne·
nes tæthed og struktur, er i sidste instans afgørende for
den lægivende evne.
Løbende målinger af hegnenes virkning kan give oplys·
ninger om de nye hegns værdi som lægivere og kan
være vejledende for, hvordan udhugst og beskæring
bedst udføres, når der tilstræbes en pas.<;;ende tæthed og
struktur også i den bladløse periode.
Der er i 1981-82 gennemført en række vindmålinger
ved nye hegn på forskellige tidspunkter og ved forskel
lig vindretning. Enkelte måleresultater skal omtales
her, mens det iøvrigt er hensigten al fortsætte registre
ringen af hegnenes effekt i takt med deres udvikling og
de udførte plejearbejder.
Målingerne udføres i afstande. der udgør multipla af
de pågældende hegns højde og i 50 cm højde over
jordoverfladen. I afstanden 30 gange hegnshøjden er
der intet læ, og den her målte vindhastighed kan derfor
danne udgangspunkt for beregning af det procentiske
læ i de øvrige målepunkter. Som et mål for den
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figur 4. '{;'1I11 IIf, /'l, J.II IIrl.ltIIlJl, rU/Cll "H IlIIrJr,llJlIIg mlkdf<'1 pet
h"Xllt'!,

o
O 2 5 10 15 ~ 25 ~

Afstand fra læhegn 1 antal gange hegnsholde 30

I- - 'nd,.,n'~1I.-
-

l-I----O
O 2 5 10 15 20 25

Afstand Ira læhegn l antal gange hegnshøjde

so

Figllf 5 Jhogn /I' 6 uden lø~. i..æI'"l..nmg H'd ~indf,'l!lIfll( M} pO
hegflt't.

Af'land Af'l;uld fr:l Vmdha.\tlghed "HII.'(,f1l
hClm,h~IJd(' hC'gn m ni pr \C.'l..und 1,<

2 6 4.05 45
5 15 4.05 45

IO JO 5,00 JJ
IS 45 6,19 17
20 60 7,20 J
JO 90 7,41 O

Gennem<;,llltligt læ 2-20 X hegn,hoJde: 29

..læ.;II100

50 I- --l-. v,nd'.I~1I

O
O 2 5 10 15 20 25 30

Afstand Ira læhegn l antal gange hegnshøjde

.. læ100,nd'·"311
so

"'læ'00

Af.~tand Af",and fr.l \lOdhJ~lIgh<'d PrCIl,:tnt
hl"~n..h~lJ(lo: h('p.n m m pr ,r~und h'

2 6 4.84 .17
5 IS 5.14 JJ

IO JO 5.19 32
IS 45 5. J 24
20 60 6,64 1J
JO 90 7,67 O

GcnnCm\1l11J I1!.l læ 2-20 '>< hcgn.,htljdc: 2S

Fiftur 6 ""1/.11 lir. 6 lIarfl I,,~, L'I'I'lf.ÅlIJflf; rea ~lflar"lnllll( ;IO pO
h."'f!n,1

Af'l.md Af"';,ml fra Vmdha\ughed PrOl:cllI
hC'gn,h(l,ldc hegn ni III pr 'oCl..und 1.<

2 6 2.09 6J
5 IS .1.04 47

IO JO 4.61 19
IS 45 5,13 IO
20 60 5.65 1
JO 90 5.69 O

Gcnllclll"Initligt læ 2-20 X hcgnshojde: 28

Den slorSlc læcfTckl er 1I1~tede l afstanden 15 meter fra
det bel0vede hegn. V1lldhasllgheden er her reduceret
{li 1/4 af den uhæmml.'<.k \ IIId~ ha\lIghed målt 190m
af... land. 160m af"land (20 .\ hegll'huJde) er der endnu
12 procent læ.
I \'Illtcrpcriodcn. hvor hegnel sI r uden blade. er der
\æscnlligl mmdre læ l afMande mdul 15 gange hegn
shoJden. mens der l 20 gange hegnshoJde (60 m fra
hegnet) III gengæld er en "llIule mere b~. Od ubd"...edc
hegn har :I11~ en mllldrc samlet læefTekt. mcn en
mindst ligc s:l langtrækkende virkning.
I de tre følgende figurer er vist. Il\ordan læet fordeler
"lIg o\ocr marken. n. r vinden rammer del ~amme hegn 1
mere eller Imndre spldsc \mkler.

·.læ10011I3SO _ Vind'.ln'111

-I-~

O
O 2 5 10 15 20 25 30

Afstand fra læhegn I antal gange hegnshøjde

fi,l(ur 7. '''''\fn n'. 1), LilllrÅnlflg Ilt/oll ,,,~ "d I'Indre/lllflll JO på
hq{ITd
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Afstand Afstand fra Vlndha.~tl&hl.'d Procenl
X hegn!>højde hegn m 1l1. pr. sekund læ

2 6 1.28 39
5 15 1,67 21

IO 30 2.11 O
15 45 2.00 5
20 60 2.17 -d
30 90 2.11 O

Gennemsnitligt læ 2-20 X hegnshøjde: 12

Af figur 5, 6 og 7 fremgår det. at lækurvcn. når vinden
er skrA på hegnet, I1r et ændret forløb. idet punktet
med det mest intense læ rykker nærmere hegnet, mens
distancevirkningen afKortes.

Hegn fir. 7. Jagtvej. Gludsted
Trerækket løvlræshegn af sædvanlig type bestående af~

eg, elm, ahorn samt rødelog flere arter buske. Hegnet
plantet 1970. Højde 4 meter. Ikke udtyndet. ingen
beskæring.

Figur ,o. /Jegn /IT. 7 forogrofem i profi' den 4/5-/982

Figur 8. lIegn nr. 7fotograferet den 4/5-/982

Lævirkning ved bælter af rug og majs
Striber af høje, enArige planter anvendes i en vis
udstrækning i erhvervsmæs~ig dyrkning af "indfel·
somme specialafgrøder. For at sammenligne \'irknin·
gen af vimcrrug og majs til dette formAl er der i 1982
udført kontinuerte vindmålinger over agurkkulturer
på Samsø. Læbælterne bestod i den ene mark af 5
rækker Petkus·rug i et bælte af ca. I m bredde og i den
anden af 2 rækker Fronica-fodermajs med 75 cm
afstand
VindmAlere var opstillet konstant i tiden 16/7·30/7 i
60 cm højde i agurkrækkerne og registrerer altså del
gennemsnitlige læ i hele perioden og ved alle vindret
ninger. Da afstanden mellem læbælter var henholdsvis
6.0 og 16,4 gange højden, vil vinden i de største
afstande være påvirket af det eftcrfølgende bælte, og
vindhastigheden uden læ er derfor registreret i nærlig
gende marker uden lægivere.

Det sidst omtaltc læhegn er højere, men lidt mere
åbent end nr. 6. Den samlede lævirkning er som felge
heraf også mindre, men læet er også her måleligt ud til
en afstand af over 80 meter svarende til 20 gange
hegnets højde,
De ubeløvede hegns grenstruktur er, som det ses af
figur 3 og 8, endnu ikke fuldt udviklet. Med tiden og
under rimelig indvirkning af den sidebeskæring, som
der bliver behov for, kan det forventes, at hegnene f3r
flere smågrene og kviste, som yderligere kan forbedre
deres evne til at begrænse vindhastigheden.
Læhegnene har, selv i tilfælde. hyor yindefl kommer ind
i en vinkel p& omkring 40 grader, mærkbar Yirkning ud
til en ap'rond af ca. 20 gange deres egen højde. I
yi"dsiden kan læer i de flesre tilfælde mdles ud ril 5
gange hegnshojde1l. Hws læhegn derfor plantes med en
afstand, der syarer til ca. 15 gange den !onentede
højde. vil de enkelte heglIS læzoner efterMnden kunne
o\'eriappe hinanden. så Yinden intet sted p& arealer w'l
opnå sin uhæmmede styrke.

re
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Afstand Af!>land fra Vindhastighed Procent
X hegnsh0Jde hegn m. m pr ~kund læ

2 8 3,78 33
5 20 3,76 35

IO 40 4.00 30
15 60 4.78 16
20 80 5.33 6
30 120 5,67 O

Gennemsnitligt læ 2-20 X hegnshojde: 24
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Figur 9. Hegn nr. 7. Læ~'irhliflg uden 'ø~. Vifldre(f1lflg ~Iflke'rel pd
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Figur 11 LU'wkning ofltenltoldsl'/f mUjl lJg rug /6/7_13/7.
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VI~TERRUG - 130 cm høj 23/7-10/7

fIgur /I ""Ojf ~om /"1JIvt'r fi,r ORurHu/lur

MAJS - 120 cm hoj 23/7-1017
Af~talld Af~tand fra Vmdhasughcd PnlCrnt
hcgn\hoJdo: hegll m m pr <;clund læ

0.8 1.0 0.71 76
l.J 2.8 0.65 78
3.7 4.4 0.88 70
5.1 6.1 1.16 61
7.9 9.6 1,48 50

10.1 Il.l 1.72 42
13.6 16.3 I.75 41
16,4 19.7 1.79 39

Uden læ 2.94 O

V. n ~lft'''R'' 1'111'0' med ~'o',

tt'm/WrolurU''''flnmger og 't'
I..ord/Oh I.. uld,,~'oder I dt'
Ct'mfNr ef/afulgt af It·ål'u
rtnde strt'n~ og uålør"nJ..
/rvif I junuur f>r"lr!.cde. Ul
m.,m~f' le. }W'ln I '<,11- Of(

Hlåf)}lIund fil.. '~J1I/fQl

dt'Tldf' St'nl IlJl'sp1'/ng og an·
t/re symplOmf'r p<1 Il1ft!!r·
f!.aåe I ('t '>liåunl om/ang. Ul
hele IUflå\1.uha lUr præ!l("[
hera/.
"'ntl'1'n'<t'H('/ læh"f{n uj
Seljer'lI1 /oI081'<1J.'1'('/
ri..1I ). jl/III /WU
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MAJS - UO cm hoj 23/7-30/7

Afstand Afstand fra Vindhastighed Procent
X hegnsh(ljde hegn m. m. pr. sekund læ

0,8 1,0 0,78 65
2,3 2,8 0,64 72
3,7 4,4 0,73 68
5,1 6,1 0,83 63
7,9 9,6 1,10 51

10,1 12,1 1,25 44
13,6 16,3 1,21 46
16,4 19,7 1,21 46

Uden læ 2,25 O

VlNTERRUG - 130 cm hoj 23/7-30/7

Afstand Afstand fra Vindhastighed Procent
X hegnshøjde hegn m. m. pr. sekund læ

0,6 0,8 0,82 62
1,7 2,6 0,78 64
2,8 3,9 0,90 57
3,8 5,2 1,24 42
4,9 6,5 1,16 46
6,0 7,8 1,30 40

Uden læ 2,15 O

M&lingerne viser, at majs over de to uger i juli har
frembragt en lævirkning, der er betydeligt bedre end
rugens, og orforskel/en er øget med majsens forrsatte
højdeYælw. Del pil derfor være muligt al opnlJ samme
vindbeskytteJse afmarken med et mindre an/allæbæ/·
ler almajs. end hvis der anvendes rug. Dette gælder dog
ikke i forsommeren, hvor den overvintrende rug vil yde
mest læ.

Markvanding
Af Carsten Petersen.

Vandingsbehovet i 1982

Sommeren 1982 adskilte sig i nogen grad fra 1981 med
hensyn til nedbørsforholdene. I 1981 var vækstperio
den meget tør indtil først i maj måned, hvorefter resten
af perioden var præget af store regnmængder. l 1982
kom der forholdsvis megen regn først på sommeren,
men juli måned var meget tør med kun 30 mm nedbør
mod normalt 74 mm i gennemsnit for landet.
Vækstperiodens nedbørsforhold afspejles naturligvis i
afgrødernes behov for vanding. I tabel l er vist en
oversigt over vandingsbehovct i 1982 for 4 afgrødety
per. Behovet er angivet for 7 landsdele og desuden som
gennemsnit for hele landet i sammenligning med de 4
foregående Ar.
Oversigten er beregnet på grundlag af målinger af
nedbør og fordampning, udført under ledelse af Jyndc
vad Forsøgsstation på 37 lokaliteter fordelt over hele
landet. Ved vandingsbehovet forstås her den vand
mængde. det i gennemsnit har været nødvendigt at
tilføre for at sikre optimal vandforsyning til afgrø
derne. Behovet er beregnet for områdernes mest frem
herskende sandjordstype under forudsætning af, at der
vandes, når halvdelen af jordens tilgængelige vand er
brugt. Det svarer til 30-35 mm på hedeslettesand i
Midt-, Vest- og Sønderjylland og 35-45 mm i det øvrige
land.
Vandingsbchovet i græsmarkerne varierede i gennem
snit fra 110 mm på Fyn lil 300 mm på Bornholm og var
de neste steder ligeligt fordelt mellem månederne juni,

Tabel J. Gennemsnitligr vandingsbehov. mm pt1 sandjord i 1982

I G"", VI<=! Kanoner Roer/Majs
Landsdel 1M.; Jun Jul Aug Sep iall Maj Jun Jul iall Jun Jul Aug Sep iall Jul Aug Sep iall

Nordjylland O 35 65 60 O 160 O 35 35 70 O 65 60 O 125 65 60 O 125
Midt- og
Vestjylland .. O 60 60 60 O 180 O 40 30 70 O 60 60 O 120 60 60 O 120
Østjylland. O 65 60 60 O 185 O 40 30 70 O 60 60 O 120 60 60 O 120
Syd- 08
Sønderjylland O 65 65 60 O 190 O 75 35 110 30 65 60 O 155 65 60 O 125
Fyn ........ O 40 40 30 O 110 O 40 O 40 O 40 30 O 70 40 30 O 70
Sjælland og
LoU. Falster. O 70 75 60 O 205 O 40 40 80 O 75 60 O 135 75 60 O 135
Bornholm. 35 70 85 80 30 300 O 70 30 100 30 75 80 O 185 75 80 30 185

Gns. hele landet
1982 .... 5 58 64 59 4 190 O 48 29 77 9 63 58 O 130 63 59 4 126
1981 ..... 40 O 6 21 28 95 O O O O O 6 26 27 59 4 21 28 53
1980 . . ..... 61 29 O 4 O 94 34 19 O 53 O O 4 O 4 O 4 O 4
1979 . . .. . .. 5 34 58 14 O III O 34 51 85 5 32 14 O 71 13 16 O 29
1978 ....... 54 49 31 16 16 166 II 61 O 72 6 30 23 IO 69 26 28 10 64
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Pas pd n6r dn ujbræ"dts
holm' Brondskod~p6 læ·
hl.'gn og rkolbryn gf~r

gnmme sAdr f londskob~bll
ledel 08 ml.'dfim·r o/t.. !!r
sfotnmgskror SAodnne INr
undgds red omhyggtllg Ol-!!r
hold..lw offorskrifternr for
afbrænding uf hulm.

(FOlO: J. larsen Ledet)

Juh og august. På Bornholm var der dog anlednmg II!
al vande allerede midi i maj saml i begyndelsen af
september. På grund af travlhed med høsten mlede
mange ikke at vande 2 gange i augus!. inden regll\cjret
satte Ind i ugen 9.-15. august.
Vårs.'eden havde i gennemsnit for landet el vandmgs
behov på 77 mm. De ncsle sleder faldt en del af
behovet i juli mAned efter byggens skridning. Delte
giver anledning til al nævne, at under~"gelser ved
Hydroteknisk Laboratorium på Landbohøjskolen har
vist, al del kan beletIe sig al vande byg efter skridning,
n r der er behov for vand. I forsøgene er der opn el
merudbytter på 10-15 pet. efter sen vanding.
Kartonerne havde i gennemsnil et vandingsbehov på
130 mm, som overvejende faldt I Juh og begyndelsen af
augus!. Del er særlig vigligt. at væksten af spise- og
læggekanoner holdes Igang, men og~ industrikarto
ner har behov for en ~Iabil vandforsyning bAde af
hensyn lil udbytte og ~tivelsesprocent.

Vandingsbehovet i roer og majs var stort set af samme
størrelse som i kartonerne. Behovet faldl primært i juli
og den første del af august.
Del skal understreges, at de vi~le lal er gennemsnits
værdier. Der har værel betydelige lokale forskelle. som
indebærer, al situationen for den enkelte landbrugse
jendom kan have værel anderledes.

Tensiometermåling
Tidspunktel for vanding bestemmes ofte ud fra stedets
\'andbalance, d.Y.s. forskellen mellem nedboren og
fordampningen fra en fordampningsmAler. I en del
Illfælde kan del imidlertid være vanskeligt at vurdere,
hvornår afgrødernes vandforbrug er af samme stør
relse som fordampningen fra en fordampningsmåler.
Delle vil f.eks. være tilfældet ferst i planternes vækst-

penode. i rækkeafgrcder samt l nere speclalafgruder
med ringe bladfylde.
Derfor er der i 5rene 1979-81 gennemført underscgel
ser af tensiometrets egnethed til styring af vandingen.

7rnsiomner lil md/ing afjordens udlflrri"gssrad 08 be.Ul!mmelu af
~'Ulldin8slidsPIWklf/.For af opnd god kOl/lakl medjordl!n .~kul dl"
ved plaærlngen an I'f!ndes el bor afwmme dlml.'nsion som fNuiomt
flYes føler.
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Tabel 2. Sammenligning ujllandingsbeholl e/ter rensio
metre med lIandbalunceunderskud ejrer /or
dampningsmbler. Visuel bedømmelse a/ re
sulrarerne.

Ved bedømmelse af overensstemmelsen mellem tensio
meter og fordampningsmåler er der foretaget en indde
ling i grupperne » meget god», »god», Il mindre
god» samt »dårlig». I gruppen »meget god» har
både underskud og vandingstidspunkt været næsten

Med tensiometret kan man direkte måle jordvandets
tilgængelighed for planterne i den enkelte mark og
dermed jordens udtorringsgrad. Målingerne er fortsat i
1982, hvor Landskontoret for Planteavl sammen med
en række lokale planteavlskonsulenter har haft tensio
metret til afprøvning i forskellige afgrøder 39 steder.
fordelt over det meste af landet.
Resultaterne har indtil 1981 vist, at tensiometrel ser ud
til at være egnet til bestemmelse af vandingstidspunk
tet i praksis, - især hvis det anvendes sammen med
underskudsberegning ud fra nedbørs- og fordamp
ningsmåling. Den bedste måledybde i græs, kom, raps,
majs og roer har været 25-30 cm på grovsandet jord og
ca. 30 cm på den lidt bedre jord. I kartofler og
spccialafgrøder med et overfladisk rodsystem har for
søgene hidtil vist, at måledybden kun bør være 20-25
cm.
Der udføres ikke egentlige forsøg i forbindelse med
tensiometerm.ll.lingerne. For at kunne vurdere målere
sultaterne er der derfor foretaget en visuel sammenlig
ning af vandunderskuddet beregnet ud fra tensiome
termålingerne med vandbalanceunderskuddel, bereg
net ud fra nedbøren på målestedet, den lilførte
vandmængde og fordampningen fra nærmeste for
dampningsstation. Resultaterne for årene 1979-82 er
vist i tabel 2.

OverensstemmeJse mellem tensiometer og
Antal fordampningsmiler, pct. af forsøgene
forsøg 11Meget goo« llGod(( Il Mindre 800(1 'IDArlig11

sammenfaldende for de to metoder. Gruppen )lgoch
svarer til, at der har været nogen forskel på underskud
det, men vandingstidspunktet har været sammenfal
dende. I gruppen l) mindre god l) har der været ret stor
forskel på underskuddets størrelse, men forløbet med
stigning og fald i underskuddet har været nogenlunde
overensstemmende mellem de to metoder. Den sidste
gruppe, »dårlign svarer til. at der ikke har været et
regelmæssigt forhold mellem underskuddet bestemt
efter de to metoder. Ved omregning af tensiometervis
ningen til mm underskud er der anvendt en standard
kurve for hver jordtype, omend der naturligvis er en
betydelig variation inden for jordtyperne. Der kan
derfor ikke forventes en fuldstændig overensstemmelse
mellem underskuddet efler tensiometermålingerne og
vandbalanceunderskuddet.
Resultaterne viser, at 71-87 pet. af tensiomelrene i de 4
år har vist en » god)l eller l) meget god» overensstem
melse med vandbalanceunderskuddet. 9-19 pet. har
vist en »mindre god» og 4-10 pet. en »ddriig)l over
ensstemmelse.
Blandt de af årets sammenligninger, der faldt i grup
pen )) mindre god )1, viste fordampningsmålingeme ge
nerelt et større underskud end tensiometrene. Dette
skal sikken forklares ved en mindre fordampning fra
afgrøderne end fra fordampningsmåleme. Forsøgsre
sultaterne giver dog ikke mulighed for ar afgøre, hvil
ken af de to metoder, der har været nærmest sandhe·
den.
lait 5 sammenligninger svarende til IO pet. faldt i
gruppen I)dårlig». I to tilfælde fungerede tensiome
trets vakuummeter ikke tilfredsstillende ved kontrol
len efter målcsæsonen, i el andet tilfælde var årsagen til
den dårlige overensstemmelse, at der var trængt luft
ind i tensiometret. Luftindtrængning sker som følge af
kraftig udtørring af jorden, og virkningen er et brat
fald i vakuummetrets visning. Som følge heraf vil
tensiometret fejlagtigt kunne vise, at jorden er vand
fyldt, selvom den i virkeligheden er meget tør. Fejlen
ved de øvrige i gruppen »dårligl} kan være dårlig
kontakt mellem jorden og tensiometrets føler.
For korn og græs p& grovsander jord ryder drers resulra·
rer pd, at den mest hensigrsmæssige måledybde er 25-30
cm. For de øvrige afgrøder giver resultarerne ikke
anledning til ar drage konklusioner om mdledybden.
Tensiometermålingerne fortsætter og vil formentlig
blive afsluttet i 1983.

4
7
8

JO

9
12
16
19

32
32
45
40

55
49
31
31

51
43
38
39

1979
1980
1981
1982
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Kartoffeldyrkning
Af N. Møller Eriksen

Der er i 1982 gennemført ialt 43 forsøg med kartofler
fordelt på en række forskellige opga...er. 2 afforsogene
er Ikke medregnet I gennemsnittet, da forscgsresulta
terne har været usikre. Af de resterende 41 forsøg har
13 været sonsforsog med fabrikskartofler. EnkehresuJ·
taterne af disse er anført i tabel 182 og tabel 183 i
tabelbilaget. Desuden er der gennemfart IO sonsforsog
med middel tidlige spisekartofler. Enkeltresultateme
heraf fremgår af tabel 184 i tabdbilaget. Med tidlige
spisesorler er der gennemført J forsøg, hvoraf del ene
har været dels med og dels uden plasldækning.
Af godningsforsog er der gennemfart 6 med placering
afNPK 14-4-17 til fabrikskanofler. EnkehresuJlllleme
af disse ses i label 186 i tabelbilagel. Desuden 3 forseg
med delt kvælstofgodskning til fabrikskartofler. hvis
enkeltresultater fremgAr af tabel 185 l tabelbilaget. I et
enkelt forsøg med tidlige spisekartofler er anvendt
varierende mængder NPK-godning, dels udstmet og
dels placeret ved kartonernes lægning.
Derudover er der gennemført 2 forsog med nedvisning
af kartolTeltop og 3 fOTSCg med bekæmpelse af kartof·
felskimmel. Enkellresuhaterne af disse forsøg fremgår
af tabel 187 og 188 i tabelbilaget.
I samarbejde med Statens Planteværnscenter er der
endvidere gennemført 12 forsøg med bekæmpelse af
rodfiltsvamp med forskellige midler. Heri er der ikke
forelaget udbyuebcstcmmcJsc, men undersøgelse af
angreb p~ spirer og knolde. Enkeltresultaterne herafer
Vist l tabel 189 i tabclbllagel.

SortsforsøQ

Fabrikskartofler
I samarbejde med kartofTelmelsfabnkkeme er der gen
nemført 13 sortsforsog med fabrikskanofler omfat
tende 2 serier med henholdSVIS 7 og 6 forseg. Begge
serier har DianelIa som målesort. J den ene serie med 7
forsøg indgår de tre hollandske sorter Procura. Promi·
nent og Senator. I den anden serie på 6 forsøg indgår
de to danske sorter Vandel ØF 3. der har met navnet
Fecuva og Danva samt den hollandske sort Satuma.
I tabel l er vist gennemsnitsresultaterne af forsøgene
1982. Desuden er vist gennemsnitsresuhaterne af de
hidtil gennemførte forsøg, hvor de nævnte sorter er
sammenlignet med DianelIa. Prominent er den eneste
SOrt, der indgår i forsogene for første gang.
Udbyttet er angivet i hkg knolde og hkg stivelse pr. ha.

Tabel I. Sam/arn>g med /abrikskartafl" (/8]-/831

Udb. Ol
m<n>db.

1000 pl. Knold- pet. "k& pr. ha
pr. hil v-egt I luveIse knolde stivelse

7/arn>g 198]

DianelIa l7 10l 19,0 516 97.8
Procura 19 102 18,2 15 ';-I,l
Prominent 40 91 17,6 6 ';-6,1
Senator 40 112 17,9 15 .;-2.8
LSD

6/ors08 198]
DianelIa l6 100 18.8 450 84.6
Vandel ØF 3 l5 S6 IS.9 .;-7S ';-14.l
Danva 19 10l IS.7 .;- l I .;-6.2
Saturna l7 SI 16,S ';-6l ';-19,5
LSD 40 8.8

]8/arsag 1979-8]
DianelIa l6 95 18.8 437 82,2
!'rocura l7 96 18.5 20 2,2

I]/orsøg 1981-8]

DianelIa l8 10l 19,4 516 99.9
Senator 19 I Il 18.5 .;-S .;-6.1

13/ars08 198()...8]
Dillnel1a l7 95 19.1 455 87.7
Vandel ØF 3 l7 S2 20.0 .;-66.;- 10.1

4j /arsag 1977-8]
DianelIa l5 89 18,5 425 78,5
Danva l5 94 IS,S ';-10 ';-0,6

Jj /arsag 198()...8]
DianeIla l6 97 IS,9 449 84,7
Saturna J7 75 17,7 ';-4S ';-13.7

Sorternes stivelsesprocent. som også er anført, er be
regnet ud fra tørstofprocenten bestemt ved torstof l

ovn. Stivdsesprocenten er lig med torstofprocenten
minus 5,75.

DianeIla har I 1982 i senen med de 7 forsøg givet et
udbytte på 516 hkg knolde og 97,8 hkg stivelse med en
stivelsesprocent på 19,0.

Procura har i sammenligning hermed givel et merud
bytte på 15 hkg knolde. men har som følge af en lavere
stivelsesprocent. 18.2. givet 1,3 hkg stivelse mindre.
De to sorter har i 1979·82 været sammenlignet i iah 28
forsøg. Dianc1la har her givet el udbytte på 437 hkg
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Tabel 2. O\lersigt olier sOrls/orsøg med fabrikskarlof1er
(kartoffelmelsfabrikkerne og de landøkono·
miske foreninger)

sorter tæt på hinanden i udbytte, dog med en lille
overvægt til Dianel1a på IO hkg knolde. Med en lidt
højere stivelsesprocent for Danva på 18,8 mod Dianel·
las 18,5 kommer Danva ret tæt på DianelIa med et
stive!sesudbytte, der ligger 0,6 hkg lavere. Dam'a har i
Statens Planteavlsforsøg i en 3·årig forsøgsperiode
været sammenlignet med DianeIla, men har her ikke
kunnet nå dennes udbytte, idet tørstofudbyUet og
dermed også stivelsesudbyttet har ligget 7 pct. under
Dianeilas.
Danva er lidt tidligere end DianeIla og er resistent mod
kartoffelbrok og kartofTelnematod.

Saturna. der i 1980 blev sammenlignet med DianelIa
for første gang i forsøg under de landøkonomiske
foreninger i samarbejde med kartoffelmelsfabrikkerne,
var i 4 forsøg næsten på linie med DianelIa i udbylte.l
1981 var den med i 5 forsøg, hvor den blev distanceret
meget stærkt. Det samme har været tilfældet i 1982,
hvor den har været med i 6 forsøg. I gennemsnit heraf
har Satuma givet 63 hkg knolde og 19,5 hkg stivelse
mindre end DianeIla. Stive!sesprocenten var 16,8.
Der foreligger altså resultater af ialt 15 forsøg 1980-82,
hvor de to sorter er sammenlignet. I gennemsnit af
disse forsøg har Satuma givet 48 hkg knolde og 13,7
hkg stivelse mindre end DianelIa. Saturnas stivelses-

1979-81 17
1978-79 18

1981 4
1974-79 36
1977-81 31

1980 6
I 98()...81 8
1978-80 16
1975-78 30
198()...81 5

1962-80 97
1964-80 138
197()...79 78
1979-82 28
1977-82 45
1972-79 83
1975-80 42
I98()...82 15
1981-82 12
198()...82 13

knolde og 82,2 hkg stivelse med en stivelsesprocent på
18,8. Procura har i disse forsøg givet 20 hkg knolde og
2,2 hkg stivelse mere. Stivelsesindholdet var 18,5 pet.
Procura er en sildig hollandsk sort, der er resistent
mod kartoffelbrok og kartofTelnematod.

Prominent, der ikke tidligere har været med i forsø
gene, har i disse 7 forsøg givet 6 hkg knolde mere end
DianeIla, men som følge af en noget lavere: stivelses
procent, 17,6 mod DianelIas 19,0, har Prominent givet
6,1 hkg stivelse mindre end DianelIa. Af tabellen
fremgår, at Prominent har mindre knolde end de
sorter, den er sammenlignet med.
Prominent, der er fra samme hollandske forædler som
Procura, er ligeledes resistent mod kartorrelbrok og
kartoffelnematod.

Senator har givet 15 hkg knolde mere end DianelIa,
men 2,8 hkg stivelse mindre, idet stivelsesindholdet
også for denne sort har været lavere end i DianeJla,
nemlig 17,9 mod 19,0 pet. Senator har dog placeret sig
væsentligt bedre end i 1981, da den var med for første
gang og gav 41 hkg knolde og 10,7 hkg stivelse mindre
end DianelIa. lait har de tO sorter været sammenlignet
i 12 forsøg 1981-82. Her ligger DianelIa med et gen·
nemsnitsudbytte på 516 hkg knolde og 99,9 hkg sti
velse med en stivelsesprocent på 19,4, mens Senators
udbytte var 8 hkg knolde og 6,1 hkg stivelse mindre.
Stivelsesprocemen var i gennemsnit 18,5 eller 0,9 pro
centenhed lavere end DianeIlas.
Senator har store knolde, som det fremgår af tabellen,
og er ligesom de øvrige prøvede sorter i denne serie
resistent mod kartoffelbrok og kartoffelnematod.

Vandel ØF 3 (Fecuva). ] den anden serie på 6 forsøg,
hvori Vandel ØF 3, Danva og Saturna indgår, har
mAIesorten DianelIas udbytteniveau været noget la
vere. Der er her målt el gennemsnitsudbytte for Dia·
nella på 450 hkg knolde, 84,6 hkg stivelse og en
stivelsesprocent på 18,8.
lngen af de tre prøvede sorter i serien har kunnet nå op
på dette mere beskedne, men dog rimelige udbytteni
veau.
Vandelsorten har givel 78 hkg knolde og 14,3 hkg
stivelse mindre end DianeIla. Stivelsesprocenten var
18,9, hvilket er næsten det samme som for DianelIa.
De to sorter har i 1980-82 været sammenlignet i 13
forsøg, hvor DianeHas udbytte har været 455 hkg
knolde og 87,7 hkg stivelse med en stivelsesprocent på
19,3. Vandelsortens stive1sesindhoJd var i gennemsnit
20,0 pct., men med et mindre knold udbytte på 66 hkg
blev stivelsesudbyttet 10,1 hkg mindre end DianelIas.
Vandel ØF 3, der er lidt tidligere end Diane1la, er
resistent mod kartoffelbrok og kartoffelnematod.

Danva. der ligesom den foregående SOrt er fra Vande!,
har Idaret sig bedre end ØF 3 i 1982, men har dog givet
31 hkg knolde og 6,2 hkg stivelse mindre end Diane1la.
Stivelsesprocenten var næsten ens for de tO Sorter.
Danva, der tidligere er afprøvet under nummerbeteg·
nelsen Vandel YN 15. har været sammenlignet med
DianelIa i 45 forsøg i årene 1977-82. Heri ligger de to
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Normal a/groning

DianeHa
(måleson)
Kaptah
Tylva
Arnia
Procura
Danva
Posmo
Frila
Satuma
Senator
Vandel ØF 3

Nedvisner
ca. 1/9
DianelIa
(målesort)
Proeura
Amia
Senator
Posmo
Danva
Tylva
Saturna
Kaptah
Frila
Vandel ØF 3

År i
forwg

Forholdstal
Antal for udbytte
forsøg af sthc:lse

100
107
106
104
103
99
91
84
84
94
88

100
112
107
107
106
105
103
99
98
91

107

pct. stivelse
forskel fra
mAlosort

,,:-0,2
0,4

+0,1
+0,3

0,3
2,0

+0,9
+1,2
":-0,7

0,7

0,1
+0,1

0,0
2,4
0,1
0,0
0,3

+0,5
+0,7

1,9



procent var 17.7 mod 18.9 for DIaneIla. Saturna er en
hollandsk sort. der er resistent mod kartofTelbrok og
kartoffelnematod og anvendes fortfInsvIs I chipsfabn·
kationen.

I tabel 2 er givet en oversigt o\er forsøgene med
aktuelIc fabrikssortcr gennemført under kartoffelmels
fabrikkerne og de landøkonomiske foreninger i lirene
1962-82. De enkelte sorters udbyllC af ~tivelse er angi
vet med forholdstal i forhold til målesorten, og stivel
sesprocenterne er angivet som + eller -, ligeledes l

forhold til mAlesorten. Den øverste afdellllg af tabellen
omfatter de sorter. der er afpro\'ct \00 normal mod·
nmg. medens den nederSle afdeling omfatter de sorter.
der er ned visnet ca. I. september.
I 1982 er der Ikke gennemført forsog med tidlig nooVI\
nmg. og da den nedersle hah'del af ta1x:llen fik en mere
mdgående omtale i bcrclnmgcn for 1981. skal den Ikke
gentages her.

Spisekartofler
I 1982 er der gennemfart IO forsøg med middeltIdlige
spisekartofler. Heri indgår sorterne Sava. Berolina og
Hansa med Bintje som målesarI. Enkeltresu1talernc
fremgår af tabel 184 l tabelbilagel. og gennemsllltsre
sultateme er viI,I i tabel J.
I gennemsnll af de IO forsøg har BlIllje haft et udb} IIc
på 396 hkg knolde. Sava har givet et merudbytte p 32
hkg. mens Derolina og Hansa har givet henholdsvis 39
og 7 hkg knolde mllldre end Bintje.
I 9 af de IO forseg er der foretaget pro\ekogmnger på
Statens Forsøgsstation l Tylstrup. Der er givet karak
ler for kogefasthed, ~rnag og morkrarvning efter ful
gende skala: Kogefasthed 0·10 mcd 10 = helt fast,
smag l-IO med 10 bedst og mørkfarvning efter Dansk
Gæringsindustris skalaer. Illgen mørkfarvning I.
helt son = IO.
Karaktererne viser. at kogefasthcden har været god for
alle sorter. men at karakteren 9.0 for Bintje antyder en
svag melning for denne ~rt. I smag~karakteren ligger
Bintje bedst med 7.9 I gennemsIlIt og Sa'ra ret tæt på
med 7.2. mens Beroima og Han!>a kun har opn et
henholdsvis 5.8 og 5.9. Karakteren for mcrkfarvmng
placerer Bintje bedst med 2.5 tæt fulgt af Sava med 2.6
og de to øvrige ens med 2.9. som kun er udtryk for ell
svag mørkfarvlling\lenden!-.

Sava er med i de landøkonombke foreningers forsøg
p~ andet år. og der foreligger rcsulttllcr af mit 16
forseg. hvori Sava har været sammenl1gnet med Bllltje.
Sava har I disse forsag &1\ et 34 hkg knolde mere end
Bl1ltje.
Karakteren for kogefa5-thed viser. at S~l\a har værcl
helt fasl efter kogning og en meget s\·ag tendens Iii
udkogning for Bintje. I smag og murkfarvning er der
kun ildt forskel på de to sorter.
Som det også er vist I tabellen. forelIgger der i de fleste
ufforsøgenc knold\'ægtbestcmmel~r,og heraf fremgår
det, at Sava har større knolde cnd BlIltje.
Sava har over en 3-1irig periode været afprøvet i Statens
Planteavlsforsog. h\or den både l udbytte og i spl5>e
kvalitet ligger pli linie med Bintje. Sava er modtagelig

Tabel J. SortsforSDg med spisekorlOj1er (/84)

UdbY1l~Ol Karakta for
mc:rudbylt~ KOI~ mørk· Knokl·

h.ka knolde pr. h.fasthed smag fa",,-
nm. vqt.

/O forsøg 1982
Binlje 396 9,0 7,9 2.5 7l
Sava l2 10,0 7.2 2.6 84
Berolina -;-)9 9,9 5.8 2.9 75
Hansa +7 10.0 5.9 2.9 61
LSD 31

16 fo'_,og 1981-82 14 forsog

Binlje 4117 8.9 7,9 2.5 79
Sava l4 10.0 7.5 2.7 92

21 forsøg 1978--<'i2 14 forsøg
Bintje .. 409 8.8 7,9 2,5 79
Derolina +4 9.7 6.1 2.8 81

28 forsog 1975-82 14 forJog

BlIltje 392 9,0 7.9 2.5 79
Hansa +5 10.0 6.2 2.9 67

Forsøg nr. 21169

Bintje 564 9.2 8.0 2.4 IOl
Nicola. + 58 10.0 5.0 3.3 10l
Ukama +16 10.0 6.0 2.9 110

4 forsog 1980-81
Bintje 490 9.1 8,0 2,4 79
Nicola. +l9 10,0 5,8 l,O 82

Forsog nr. 14045

BlIltje 366 10.0 8,0 2.6 69
Granola 15 10,0 6,0 2.8 71

for kartofTelnemalod. men resi ... tent mod kartoffel brok
og har en meget !Il1e modlagelIghed for kartolTclskurv
og mekaniske ~kadcr samt kartoffelskimmcl såvcl på
IOp som på knolde.

Berolinn har iah været sammenlignet med DlIHje i 21
forsøg I 1978-82. Med den dårlige placering i for!ooogene
i 1982 har sarien sal el tidligere nolerel merudbyllc på
29 hkg knolde til og ligger en !lmule under BlIlljcs
udbyllemveau.
Kogefaslhedcn er lidt bedre. men I smag kan den Ikke
helt stli mAI med BlIltJe og den har en ubetydeilghed
mere morkfarvIlIng. Knoldstcrrelsen for de tO sorter er
næsten ens.
Berolina. der er af tysk oprindeJo:;e. er modiagelIg for
kanoffelbrok. men reslslent mod kanofTelnematod.
Sorten har stor modtagelighed for kartofTelsknnmel pli
loppen og middel modtagelighed på knoldene.

Hansa har været sammenlignct Illcd Bintje i 28 forsøg
1975·82 og har I disse forsøg givel 5 hkg knolde Illllldre
end 131l1tje. Som del ..es af karakteren for kogefa"lhcd.
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UdbYIIe og merudb.Ved 2. optagning kar. for
hkg knolde pr. ha kogefh. smag morkfarv.

Forsøg nr. 61143

Optagnlllgsdato 14/6 25/6

Forsøg nr. 44008
Optagmng~ato 11/6 18/6
Uden plastdækning

172 284
-i- 52 -i- 5J

2,4
2,7
2,6
2,4
J,3
2,4

2.6
2.8

2,7
2,9

2,6
2,8

2,8
J,I
J,O
2,7
2,5
J,2

2,6
2,7
2,7
2,8
J,5
2,5

7,J
6,3

7
5
J
6
5
6

J
6
7
6
8
5

7
6
5
6
5
6

J.J
6,0

7,3
6,1

10,0
10,0

10,0
10,0

10.0
10.0
10,0
10.0
10,0
10,0

10,0
10.0

10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0

10,0
10,0
10,0
10,0
10.0
10,0

137
55
6

-i-J5
50
J9

284
14

281
15

272
-i-20
-i-J

-i-8J
7

14

221
2J

-i-IJ
-i-26

46
-i-28

2. op
tagnmg
8-14 dg
sellere

72
45

-i-6
-i-22

26
22

172
J

234
8

-i-25
-i- J5
-i-17

6

146
~19

-i-4O
-i-64

4
-i-J9

I op
tagmug
tIdlig

163
8

Primula
Revelina
Ukama
Wega
Hela
Minea

Primula
Revelina
Uk?ma
Wega.
Minea
Ostara .

IO forsøg

Primula
Revelmo

Med plasldæknmg

Primula
Revelina
Ukama
Wega ..
Minea .
Ostara ..

j forsøg 1981-<J2
Primula
Ukama

5/orsog 1981-<J2
Primula
Wega.

Granola, der er en tysk middeltidlig nematodrcsistent
sort, har været 5. son i et af forsøgene, og det er første
gang, den har været sammenlignet med Bintje her i
landet. I dette forsøg har Granaia givet 15 hkg knolde
mere end Bintje. Det kniber lidt med smagen for
Granaia, men iøvrigt ligger de Io sorter rel ens.

har Hansa været helt fast efter kogning, mens den I

smagskarakteren ikke er på højde med Bintje og har en
lidt stærkere tendens til mørkfarvning. Af knoldvæg
ten fremgår, at Hansa er mere småknoldet end Bintje.
Hansa er modtagelig for både kartoffelbrok og kanof
felnematod. Desuden har den stor modtagelighed for
virus Y. navnlig virus Yn, men er kun lidt modtagelig
for kartoffelskurv.

Nicola. l et af forsøgene har Nicola og Ukama været
med som 5. og 6. sort. Her har Bintje givet så højt et
udbytte som 564 hkg knolde. Nicola har ved dette høje
udbytteniveau givet 58 hkg knolde mindre, mens
Ukama, der er en tidligere sort, er bedre placeret med
kun 16 hkg knolde mindre end Bintje. Begge sorter har
været helt faste efter kogning, men noget dårligere i
smagskvalitet end Bintje. Ukama har en højere knold
vægt end Nicola og Bintje, der ligger ens i dette forsøg.
Nicola har i 4 forsøg 1980·82 været sammenlignet med
Bintje og har heri givet 39 hkg knolde mindre end
Bintje. Også i disse forsøg har Nicola været fast efter
kogning, men mangler noget i smagskvalitet.
Nicola er resistent mod kartoffelnematod, men modla·
gelig for kartoffelbrok. Sorten har lille modtagelighed
for skurv og for kartofTeJskimmel, såvel på toppen som
på knoldene, men har stor modtagelighed for rust i
knoldene.

Der er gennemfør! 3 (arsøg med tidlige ~pisesorter ved
to optagningslider. Primula er målesorI, og i alle 3
forsøg indgår Revelina, Ukama og Wcga. Desuden
indgår Hela og Minea i forsøg nr. 61143, og i forsøg nr.
44008 indgår Minea og Ostara. Dette forsøg er endvi
dere gennemførl dels med og dels uden plastdækning.
Enkeltresultatcme fremgår af tabel 4. I IO af forsøgene
er der foretaget prøvekogninger ener 2. optagning, og
karakteren er anført for de enkelte sorler.

I forsøget med og uden plastdækning vII det bemær·
kes, at der har været store merudbytter for plastdæk
ning, både ved I. og 2. optagning. Kartonerne er lagt d.
3. april. Plasten er pålagt d. 6. april og fjernet den 14.
maj.

Tabel 4. Sorts/orsøg med tidlige spisekarlOj1er.

6/orsog 1979-<J2
Primula
Hela

5/orsog 1979-<J2
Primula
OSlara .

170 322
J J

136 243
17 44

10,0
10,0

10.0
10.0

7,0
6,6

7.7
5,J

2,7
2,5

2,4
2,9

Udb)'uc OJ merudb.Ved 2. optagning kar, ror
hka knolde pr. ha kogdh. sma, mørkJ.rv.

Revelino har været sammenlignet med Primula i IO
(orsøg 1979·82. Ved de to oplagningstider har Reve·
lina gin'l henholdsvis 8 og 15 hkg knolde mere end

Forsøg lir. 14046
Optagmngsdnto

Primula
Revelina
Ukama
Wega.

1/7

155
~57

-i-28
-i-61

16/7

265
5

18
-i-6J

8/0"øg 1979-<J2
Primula
Minea ..

169 278
-i-IJ -i-JO

10,0
10,0

7,J
5,5

2,8
J.4
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Pnmula. Illen har ':ed pro\cJ..ogmngerne fAel en lidt
lavere karaklcr for smag.
Re,ehno er resistent o'erfor kanofTelbrok og ~arlOf

felnemalod. Den anglH:S at 'ære mlddelmodtagchg for
.. kimmcl p5 top og knolde \amt for nlSI i knoldene.
men cr ~un ildl modtagelig for kartofTels~uf\

Ukama. der \ar med I for'mgene for forste gang I 1981.
er nu sammenlignet med Primula I 5 forsøg IQSI-S2.
Hen har U~ama givel hcnholdsvls 7 og 14 hkg knolde
mere end Pnmula \ed I og 2. {lptagntng. L:kamali
smagskarakter er lidt lavcre end Pnmulas.
Det forun ornlahe forsog. hvor Ukum3 har 'æret
~ammcnligllet med Bintjc villcr, al Ukama Irods den ..
tidhghed har cl1 stor rroduktionsevne. idet dem. ud·
b)tte i delte forsog nkde op på 548 hkg knolde pr. ha.
Ukama er resistent mod kartofTelbrok og kartofTclne
matod Sorten er af hnll:tnd"k opnndelse og har gult
kod.

Wega har \ærel med I dt' ...amme 5 fOf',og 1981-82 ~om

UJ..ama Men Wega har hafl en "æ<-entllg dårligere
placenng. idet den har gl\CI 52 og 53 hkg ~n(llde

mindre end Pnmula \ ed henhold"...... l. og 2. nplag
nmg. Og for denne sort ligger "mag...karaktcren lidt
la'ere end for Primula. \Vega. der er en tysk sorl. har
gull kod og er resistcnt mod kartoffelbrok og karwfTeI
ncmatod.

licia. der har været med I Cl af for.."gene I 1Q82. t'r
...ammenhgnet med Pnmula I 6 for'll'g 1979-S2 I d,,'I<.'
forsøg har Hela været rå højde med Primula i udb) tiC
både ved I. og 2. optagTllllg. I ~piscegcnsk"ber ligger de
IO Soner relnær ens. Hchl. der hgesom \Vega. er arly..k
oprindel ..c. er gulkødel og er resistent mod karlOfTel
brok. mcn modtagelig for J..artofTelnemaloo.

Ostara hur værel sammcnlignet Illed Pnmula I 5
for~øg udcn plastdækmng l 11)79-82 (};tara har l di .....e
for~g værel Primula o'crlegell t knoldudb)'1te både
\ed I. og 2, oplagnmg med et merudb)tic på henhnld..
\l'i 17 og 44 hkg knolde Dd kmber derimod lidi med
smagskarakteren. der kun er 5.3 mod Pnmulas 7.7.
Oslam er fra Holland. hur gult kod og er resistenl mod
kaflofTdbro~. men modtagelig for kartofTelnemaltxl

~tinea har I 1979·82 været \amrnenlignet med Pnmul"
I 8 forsøg uden plastdæ~l1Ing og hvon, der er foretaget
pn:"ekogninger. I gennemsllll heraf har MlIlea ved
henholds'l)) I. og 2 oplagnlllg gnel 17 og 30 hkg
knolde lTundre end Pnmulu. Som Ildligere har den
heller Ikke helt kunncl klare ..ig I 'Imllg~egen'lkabcr.

ligesom den og))å har ~t;crkerc tendcll\ (tI mm'krarv
ning efter kogning end Pnmula.
Minea er hvidkodet og reSISlent mod kafloOelbrok.
men modlagelIg for kartoffelnematod

Gødningsforsøg

Delt kvælstofgødskning til fabriks
kartofler
I samarbejde med karlofTelmehfabnkkerne er der I
1982 gennemfort 3 for....ug med delt kvælstofgod'iklllng
til fabnk"kartoner. Enkehresuhaterne er .... ISI I label
185 I labclbilaget. Gennem~m(sf(..~ultalerne cr "1St I
tabel 5. der også vher gennem))nllSrcsultaterne af de
hidtil gennemforte forsøg efter samme plan

Tabel 5. Delt kvælsrofgødskning lil fabrikskarlOfler
(/8Ji,

Udbytte Ol merudb.
((XX) pI. pet. hk, pr h.
pr. h. smelse knolde Sll\'elsc

3 [onog /982
120 N I kas for lægnlllg 30 18.4 359 66.2
SO N I kas for læglllng
~ 40:\ Ikas 15/6 30 18.0 20 2.1

160 N I kas for 1æglllllg 30 18.4 14 2,5
120 N I ka~ fm 1ægnmg

.... 40 'J I kas 15/6 31 18.1 39 b.O

9[o'Sog /98~2

120 N I ku'l for lægnmg 35 18.9 366 68.9
80 'J I kas før lægmng
+ 40 N Ikas 15/6 35 18.7 4 0.3

160 N I kas for lægrllng 34 18.9 b 1.3
120 N I kal) for lægl11ng
+ 40 N Ikas 15/6 35 18.9 21 3.9

I gellllem~llIt af de J for ..ng 1982 er der po.. lIl\t ud'llag
både for en fomgcl'C ng en dchng af dCI Il!fone
hxl... tof. 120 kg kvælslof I kalkammonsalpeler for
lægmngcn har glvct Cl udb)'tle på 359 hkg knolde og
66.2 hkg sll'else Ved en deling med 80 kg hæl\toffor
lægnmgen og 40 kg omkring midten af jUni har der
\æret et merudb)uc på 20 hkg knolde og 2.1 hkg
s!I'ebe. Sli\elsesprocenten er gåd lidt ned. 160 kg
k\ æl'ltof fur lægningen har gi"ct omtrent dct ~amme
mcrudbyltc. - lidi færrc knolde. men hdl mere '!Il\else
som felge af. at sll\cl~procenten har holdt nneauet.
En deltng af de 160 kg hæh«)f med 120 kg fm
la:gnmgen og 40 kg I midten af JUni har glvCI cl mere
marbnl udslag. Idet der her cr opnået et merudbylte
på 39 hkg knolde og 6.0 hkg stivelse. Delle kan tyde
på. al der har fundel Ilogen udvul,kning sted. Og, her
har "ll\ld~"'pr()Cenlen haf! en \Igende tcnden'l for cn
deling af kvæIstofgu<hknlngen.
lait foreligger der resultater af9 for~og 1980·82. Udsla·
gene for ell deling af 120 kg kvælstofog 160 kg kva:)<.tof
gi' et for lægningen har I gennem,nit af dl"'~C for""g
'æret meget s.må. Der er dCrlmod et ret markant
ud'llag på 21 hkg knolde og 3.9 hkg slivelse I det sidstC
lcd. h....,or der er sket en deling af 160 kg kvælslof med
120 kg fer lægIlIngen og 40 kg mIdt i jUtll Desuden
s~ ne'l ..11\ elsesprocenten I gennem\1lI1 af alle de 9
fOf',(lg ill 'ære up 'Irket af fON'8"behandlingen
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,
Svidnmg efler fejlplacering afgødning Iii kartofler.
En dd af gtJdningen er drysset ud Q"f.'r læggekarrofleme. Del
kOIl gillf:' udb)'///!Iub.

Et merudbytte for en deling af kvælstofmængden kan
normalt kun forventes de år, hvor der falder en relativ
SlOr nedbør i forår og forsommer og fortrinsvis på de
grovsandede jorder, hvor udvaskning kan påregnes al
forekomme.
Det normale bør derfor være, at kartoflerne tildeles
fuld mængde kvælstof ved lægningen, hvorefter der
tildeles ekstra kvælstof, såfremt store nedbørsmæng
der giver begrundet mistanke om nedv8skning. Hvor
man behersker vandforsyningen, er man mere frit
stillet med en deling af kvælstofgødningen lil fabriks
kartofler. Det bør dog være en hovedregel. at sidste
udbringning sker senest omkring midten af juni.

Placering af NPK-gødning til
fabrikskartofler.
I samarbejde med kartofTelmelsfabrikkerne er der i
1982 gennemført 6 forsøg med bredsåning og placering
af NPK 14·4-17 til fabrikskartoner.
Enkcltrcsultutcrne af forsøgene er vist i tabel 186 i
tabel bilaget, og gennemsnitsresullaterne er vist i tabel
6.
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Tabel 6. Forsøg med placering af NPK /4-4-/7 [il
fabrikskartofler (/86)

Udbytte og merudb.:
((XX) pI. pct. hkg pr. ha
pr. ha S"tlvelse knolde stivelse

6 forsag /982

Ugødet 46 19,3 255 49,2
75 N i NPK udstr. 46 19,4 116 22,6

150 N i NPK udstr. 46 19,1 187 35,2
150 N i NPK placeret 45 18,5 184 31,8
7S N i NPK placeret 45 18,7 123 21,5

LSD ... 37 9./

II forsag /98/-82

Ugødet 44 19,8 227 45,1
75 N i NPK udstr. 45 19.6 120 23, I

150 N i NPK udSlr. 44 19,4 195 36,8
150 N i NPK placeret 44 18.8 201 35,2
75 N i NPK placeret 44 19,3 132 24,2

Heraf fremgår, at ugødet har givet 255 hkg knolde og
49,2 hkg stivelse med en stivelsesprocent på 19,3. 75 kg
kvælstof i NPK 14-4-17 har givet et merudbytte pA 116
hkg knolde og 22,6 hkg stivelse. Ved en fordobling af
denne mængde til 150 kg N er der opnået et merud
bytte pA 187 hkg knolde og 35,2 hkg stivelse. Samtidig
er der en svag [endens til en nedgang i stivelsesprocen
tcn.
De samme mængder gødning placeret har praktisk
laget givet samme knoldudbytte. men som følge af en
nedgang i stivelsesprocenten er merudbyttet i stivelse
lavere i de to led med placering end i de to led med
udstrøning af gødningen, nemlig t, I hkg for den lille
mængde og 3.4 hkg for den store.
Nederst i tabellen er anført gcnnemsnitsreuhateme af
ialt Il forsøg, der er gennemført efter denne plan i 1981
82. Tallene viser, al merudbyttet i knolde for den
tilførte godning er lidi større for placering end for
udstrøning af gødningen. Forskellen er 6 hkg for den
store mængde og 12 hkg for den lille mængde gødning.
En nedgang i stivelsesprocenten for placeringen, om
end beskeden, påvirker også her merudbyttet af sti
velse. Det er mest udtalt for de 150 kg kvælstof, hvor
nedgangen i stivelsesprocemen er 0,6 i forhold til
udstrøningen og har medført en nedgang i stivelsesud
byllel på 1,6 hkg. For de 75 kg N er der en lille
overvægt for placeringen på l,1 hkg stivelse. De relativt
små udslag er dog ikke statistisk sikre.
Resultaterne afdisse forsøg viser, at der i 1981 og i 1982
ikke har været meget at vinde ved placering af gødning
tit fabrikskartoner. Fra praksis er der nere steder
observeret svidning efter placering af gødning til kar
toOer, mcn der er ikke indberettet om sådanne svidnin
ger i de her refererede forsøg. Såfremt man ønsker at
placere gødningen til kartoner, bør man sikre sig, at
arbejdet udføres korrekt. Det vil sige ved siden af og
under læggekartofiernes niveau. Hvor svidning er fore
kommet. er en større eller mindre del af gødningen
placeret oven i kartoflerne.



Placering af NPK-gødning til tidlige
spisekartofler
I Samsø Landboforening er der gennemfort l forsøg.
or. 44010. med placenng og udslromng af forskellige
mængder NPK 14-4-17 til tidlige kartoner. som er
oplaget d. 7. Juni. Der er i for ..øgel opm\cl merudbyuer
for og<.-dc gødningsmængder, men der er inlet yderli
gere opnået \fed placering af godningen.

Sygdomme, skadedyr og
ukrudt i kartofler
Af I/a"s Kristensen og II. Elbl'k Pedersel/

Kartoffelskimmel
I 1982 er der gennemfon 3 (orwg med bekæmpelse af
kartofTeI",kimmel. Resultatet af årets forsag saml 3
forsag i 1981 er anf~)rt i label 7.

Tabel 7. KanalJe/skimmel (/87)

% slummti

Kartoner
~ blackne Udb. Ol merudb.

uger efter % htt pr. ha
SIdste: sprøJtn. stivelse kno c sl ....else

/982 Jlorsog
a. Mancb -I spr. O 18.0 442 80,8
b. Maneb 2 spr.

Rldonul MZ 2 spr O 17.6 2 1.6
c. Maneb 2 spr.

Daconil500F 2 'rr. O 18.6 IJ 1.1
d. Dyrene 4 spr. O 18.3 2 0.6

/98/ J /""og
a. Maneb 4 ~pr. 6 20,4 381 77.7
b. Maneb 2 'ipr.

Rldoffill MZ 2 spr. 4 20,3 5 0.7

I forsøgene findes HIgen ubehandlede forsogslcd. Som
slalldardbehandhng er an'cndt 4 sproJlmnger med 2.5
kg maneb pr. gang. Forslc behandling blc\ udfon lige
for rækkerne lukkede og derntc" gentaget h\er 10-12
dag. 2 uger efler sidste sprøjtning ~kuJlc der bedømme-.
skimmelangreb på bladene, men i 1982 forekom der
ikke sldmmel. Stlvelsesprocentcn \ ar l gennemsnit 18,0
med et udbyltc på 442 hkg knolde. svarende Id 80.
hkg ~li\e1..e.

I forsogsle<! b er forelaget 2 "pmJtninger med maneb,
eflerfulgl af 2 sprøJt ilinger med 2.5 kg Ridornil MZ.
Behandlingerne har glvel samme knoldudbylIe, men
lidi la\'cre stivclsesudbync end opnået I lcd a.
lIed c er behandlet to gange med maneb. efterfulgt af 2
sproJtnmger med 2 I Daconil 500F. Ener behandllllgell
er der tendens til lidt lavcrc knoldudbyllc, men pil
grund uf lidt højere sllvelsesprocent er der opnået ca.
samme ~tivelsesudb)'tlesom l led a.
Et nyt svampemiddel. Dyrc=ne. er afpro\el med 4
sproJtnmger mcd 2.7 kg pr. gang. Behandlmgen har

Korrekt p/ucI'rlng ufgødning fil I..urlOfll'r ,.r 5-6 cm - Vt'd Siden uf
og under "('1Ur('I../)'tof1l'n~ nlW'lJU.

resulteret l samme udbytte SOm opnået encr behandlm
gerne I ted a.
I et enkelt forsøg. nr. 38020 er prøvel el nyt mIddel.
Vondo<o;tun, ligeledes med 4 sprøjtninger. Midlet har
virket på linie med mancb.
I november er der foretaget en \urdering af skimmel·
angreb på knoldene. På trods af det svage .,klmmelan
greb I 1982 er der fundet 3·4 pet. angrebne knolde I led
a. b og d. I led c er der i gennemsnit fundet 8 pct.
knoldc mcd.skimmclangreb.
fra 1981 foreliggcr resultater af 3 fo .....og. hvor forsog,
led a og b er sammenligne!. 1 1981 forekom en del
"kimmej. og der er tendens ul en noget bedre vlrknmg
encr an .. endelse af 2 sprojlnillger med muneb. ener·
fulgt af 2 sprøjtninger med Ridomil MZ end ener
maneb alene. J de 2 forsøgsled er opnået samme ud~lag

for behandlIIlgen.
2 års for!>og peger i rC!lling af. at Ridomil MZ med
fordel kan indpa\se\ I et sproJteprogram fra midten af
Juni. h..or de almmdelige kontaktrnidler. \Om bia
maneb. anvendes.

Forsøgene søges fortsat.

I 1982 har prisen på 2.5 kg Rldomll MZ \;eret ca. 310
kr. og ca 50 kr for 2.5 kg maneb.

Nedvisning af kartoffeltop
Ocr kan af forskellige r!>ager op'HIi mørkfarvn1l1g af
knoldene l forbindelse med nedvi'oning af toppen. I
1982 har der \æret ud fort 2 fOf\og med ncd .. isnlng
med natrlumklorat. Reglone og Punvel !>amt 2 SPTOJI·
nmger med henholdsvi!l Punvd og Reglollc. Der har
ikke været målt lidbytter i fon."gene, men der er givet
karakter for nedvisning. og der er foretaget en Ikdom
me1'ie af morkfarvl1lng \ed genncmskærmg af knol
dene. R~lIltatel fremg r af label 8.
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Tabel&. Ned,isning af kartoffellap (188) robel 9. Ajs..mpning mod rodjills.amp (189)

Karaltt~r for % % $pltCnedvisnirt8* %
Kartoner die< knold< Kartofler Item- Spirer m. rod-

~Jtnlng m<d sP""'" pI fill-

I 2 ""''''- planter knokl "'Unp

.g" .g" rarvnina

1982 2 forsøg Plan I

Mekanisk afhugning 6 l undersøgelser
Nalriumklorat IS kg ... 9 10 l Ubehandlet ..... 80 4,0 34
Reglone 4,0 l 9 10 l Teclo SP 100 g pr. 100 kg 73 3,9 7
Purivel 2,5 kg 8 10 l Tecla 30% 50 ml pr. 100 kg 73 4,0 11
Purivel. Reglone 1,5 kg, 3 1 6 IO 2 TOG 50 ml pr. 100 kg 71 4,2 14

198a..<J2 6 forsøg Plan /I

Mekanisk afhugning 4 5 undersøgelser

Nalriumkloral IS kg 9 10 10 Ubehandlet .. 83 5,0 22
Reglone 4,0 I .... 9 IO 8 Teclo tOP 100 g pr. 100 kg 80 4,8 5
Purivel 2,5 kg .. 5 10 3 Tecla 30'* 50 ml pr. 100 kg 77 4,8 9
Purivel. Regloncl,5 kg, 3 I 4 9 3 Tecla L45 33 ml pr. 100 kg 83 5.0 8. O 108m ~ ....,snlng IO l~ n~'lsmng

Samtidig med I. sproJtnmg er der foretaget en meka
nisk afhugnmg af toppen i forsogsJed a. Midlerne er
utbprøjlet på samme tid, og behandlingen med både
Punvel og Reglone er sket med ca. 10 dages mellem
rum. En uge efter sproJtnlng er der foretaget en karak
tergivning for nedvisning, hvor 10lal nedvisning er sat
til IO. En uge efter udsprøjtning er der opnliel den
bedste effekt efter anvendelse af natriumkloral og
Regiane. To uger efter sprøjtning er der opnået samme
effekt for alle behandlinger.
I de 2 forsøg er der konstateret kraftigSl mørk farvning
efter anvendelse af den mekaniske aflOpning. Pli de
øvrige behandlinger er der lOgen forskel.
I en 3-lbig periode foreligger der resultater af 6 forseg.
Der er opnået den hurtigste nedvisning efter anven·
delse af natriumkJorat og Reglane, men disse to midler
har ogs! givet anledmng III den største morkfarvning
af knoldene. Nedvisnmg med Punvel foregår Itdllang
somt, men efter 2 ugers forløb er der opnået en tOlaI
nedvisning, og der har ikke Ht:rel større risiko for
Olorkfarvning.

Afsvampning mod rodfiltsvamp.
Rodfih.svamp har mange ~teder værel til stor gene for
kartoffeldyrkningen. I samarbejde med Plantevæmsaf·
delingen på Godthåb er der gennemført 11 undersøgel·
ser. hvor hovedsagelig Tccto-midler, indeholdende
thiabendazol er prøvet mod rodfiltsvamp. Dels er
prøvet en pudring af læggekanonerne med el 5 eller IO
pet. pudder sammenlignet med en oversprøjtnmg af
knoldene med andre Tecto-midler. Behandlingerne er
alle udført i forbindeLse med kartonernes lægning.
Gennemsnitsresultatet af 7 af de 11 undersøgelser er
anfort i tabel 9.
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I plan I. der udgør 2 undersøgelser. er der i ubehandlet
fundet 80 pet. fremspirede planter i begyndelsen af
Juni. og der er fundet 4 spirer pr. knold. hvoraf 34 pet.
var angrebet af rodfiltsvamp.
Efter pudring aflæggekartonerne med 100 g Tecto 5P
er der fundet 73 pet. fremspirede planter med 3,9
spIrer pr. knold. Angrebne spirer er reduceret fra 34 til
7 pet. efter bejdsningen. De Io andre midler, Tecto 30
og T.O.G. er udsprøjtet på læggematerialct, og efTek·
ten har været lidt dårligere end efter Tecla SP.

I el af de to forsøg. nr. 62191 er målt udbytte den 20.
aug. Behandhngerne har ikke påvirket knold udby Ilet.

Efter plan II er der udført 5 undersøgelser. og i
ubehandlet er der I begyndelsen af juni fundet 83 pet.
fremspIrede planter med 5 spirer pr. knold og med
angreb af rodfillSvamp på 22 pet. af spirerne.
Som puddermiddel er her anvendt 100 g Tecto IOP, og
behandlll1gen har ikke mflueret på fremspirede planter
eller spirer pr. knold. Der har været en god effekt
overfor rodfiltsvamp, Idet procent angrebne spirer er
nedsat fra 22 til 5 pet. efter behandlingen.
Midlerne Tecto 30 og Tecto L45 er anvendt som
overbrusningsmidler. Efter anvendelse af Tecta 30 er
der en tendens til lidt færre fremspirede plalller. men
effekten har omtrent været som efter puddermidlet.
Tecta L45 har næslen været på linie med Tecto lOP.

Også I denne serie er der et enkelt forsøg, nr. 63130,
med udbyltcbestemmelse. Efter anvendelse afTecto 30
er der tendens lil lidt lavere udbytte, hvorimod de
andre to midler ikke har påvirket udbyttet.
I forsøg nr. 63133 er prøvet to blandinger IOdehol·
dende th13bendazol, som er sammenlignet med Tecla
30. I fOf'M)get har der Imidlertid ikke V<eret noget
angreb af rodfiltsvamp.



Tobel IO. Pro~'ede midler" kar/ojler 1981-82

0/00 eller
gr. pr. kg/ltr. VlrltJQmme stofTer

I ()()()
800
310
500
750
700

75' 560

500
50

100
300
450

300' 80

natnumchlorat
metoxuron
diquat-dlbromld
chlorothalonll
aOllazin
maneb
melalaxyl ~

mancozeb
Iprodlon
thlubendazol
thlubendaJ'ol
thlabenda:rol
lhlabendazol
tluubendazol +

hydrox)'qulllolinc
100+300 thl3bcnda701-

al11lnobutan
400 ununobutan

110 I 2JO +JO felllin3cctat +

maneb . llneb

Natnumklorat
Pun... e!
Reglone
Daconil 500 F
Dyrene
Maneb,70%
Ridomil MZ

Handelsnavn
eller nummer

2-AB 400/< W/V
VOlldostan

TBLI2-AB 10/30

RO\ral 50 WP
Tecto 5 P
Tecto IO P
recto 30%
Tecto L ~5

TOG

I fo...-.og nr. 63136 er prøvet Tecto 5 og Tecto 10P
sammenlignel med RovraL alle prøvet ~m bejdsemid
Jer. I forsøget er der konstateret angreb af rodfiltsvamp
på 24 pet. af spirerne. Der er opnåct en god effekt af
samtlige midler Slør... t har effekten været efter an\en
dejse af Rovral
I forsog nr. 4400Q er provet Tecto JO og Tecto L 45
som sprøjtemiddel ved lægnmg. Der er tcndens til, at
TCCIO 30 har virket nedsættende pli udbyttet.

Anvendte midler
I tabel IO er I alfabetisk orden og efter na... n eller
forsogsbetegnelse anført de præparatcr, ~m er omtalt
l del foregående af.<;Illt. Efter de enkelte præparater er
anført pel. indhold ..arnI virk ..omt stof.
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Grovfoderproduktion
Ved Akse/ Jacobsen og B.R. Bentha/m

Forsøg med dyrkning af
roer
I 1982 blev der under Grovfoderud\'alget arbejdet med
følgende forscgsserier i roer:

I. Såtider for fabriksroer.
2. Soner af genetisk monogerme fodersukkerroer.
3. Såtider for genetisk monogerme fodersukkerroer.

Forsøg i den første serie er gennemført i samarbejde
med De danske Sukkerfabriker AIS. Resultaterne er
samlet og bearbejdet af medarbejdere på forsøgsgården
nMaribo~~, Holeby.

Såtider for fabriksroer 1981·82
Roerne sås til forskellig tid efler en plan, hvor den I.
sålid svarer til nonnal kornsånmg. Den 2.. 3. og 4.
såtid sker ved henholdsvis tidlig, normal og sen roes.d·
ning. Den 5. såtid gennemføres, nAr roerne, sået til
normal tid. skifter blade.
I efteråret tages roerne op henholdwis J. og 20. okto
ber for at se, om J ugers ekstra væht kan opveje noget
af tabene i udbytte ved sen såning.
Resultaterne fra årets forsog svarede til det foregående
års. og gennem~nit af 2 års forsøg findes i tabel I.

Tabel l. SANder for [abn'ksroer (/90).
Gn~ 1 dr 198/-81. 14 /~

planter pr. ha ved de tidligere sAlider. Det kan tyde på
problemer med angreb af rod brand. som meget ofte
hæmmer væksten af de senest såede roer.
Roer fra de 2 seneste såtider, den 25. april og 15. maj,
havde det laveste indhold af sukker, og målt ved IV·tal
var der også her en ringere saftkvalitet end ved tidli·
gere såning. Indholdet af sukker og saftkvalittten var
ens ved de første 3 såtider indtil midten af april.
Den første såtid, 3. april. gav det største udbytte. Ved
en udsættelse af såliden til 9.. 16.. 25. april og 15. maj
blev i gennemsnit tabt henholdsvis 0.2. 0,3. 0,4 og O,S
Ions roef pr. ha pr. dag eller el stærkt tiltagende dagligt
lab for udsat såtid.
1 forhold til optagning den 1. oktober blev der den 20.
oktober i år fundet et fald i sukkerprocentcn på ca. 0,8
pet. Dette ikke helt normale forløb med et fald i stedet
for en stigning i sukkerprocentcn skyldes nok for en del
en længere nedbørsperiode i oktober. som fulgte en tor
og lun periode i september.
Årets tilvækst i rod blev ved udsat optagning ret stor
på 4 til 8 Ions pr. ha, medens tilvæksten af sukker på
grund af faldel i sukkerprocenten var fra 300 til 1.000
kg pr. ha. hvilket må anses for normalt.

Tabel l. SJlider for fabriksroer. tilvækst i oktober.
Gn~ 1 dr 198/-81. 14 /~

1000 pI. pr. ha pet. ton pr. ha Opuset l. okt. Tilvæksl til 20 OkL
SJ,lid >-4 bl opt. sukhr LV' rod Jukker pet. Ion pr. ha pet. ton pr. ha

51tid sukker rod sukker sukker rod sukket

a. 'I, 74 69 16.9 100 57,2 9.69 a. 'I, 16.9 54,1 9.15 0.1 5.0 0.90
b. 9/, 79 73 16,9 100 .;.1 .J -0.25 b. % 16.8 52,8 8.86 0.2 5.1 1.01
C. 16/4 80 74 17,0 99 d,1 0,52 C. 16/4 17,0 50,7 8,61 0,0 5.7 0,95
d. 2S/4 76 70 16,7 107 7,0 1.29 d. 2S/~ 16,7 47,7 7.95 0,1 4,2 0,75
e.IVs 78 66 16,4 116 16,1 2.94 e. 15/S 16,5 38,6 6,35 0,1 4,2 0,68

') 100 = 3.13

Det laveste plantetal på 74.000 pr. ha \00 roernes 3-4
bladstadium blev fundet ved den tldhgste såtid. Deref
ter blev det ved de senere såtider først og midt i april
øget til ca. 80.000 planter pr. ha. hvorefter antallet igen
faldL ved de sidsLe såtider.
Tabet af planter i I"bet af sommeren var st"rsl ved den
sidste såtid den 15. maj. hvor der blcv fundet tab på ca.
12.0Cl0 planter pr. ha mod et normahab på ca. 6.000
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I gennemsnit af 2 års forsøg var der en ret uændret
sukkerprocent, men en ret stor tilvækst i rod og
sukker.
Det ser ud til, at de senest såede roer også har den
laveste tilvækst i perioden l. til 20. oktober, så de roer.
der var bagefter fra tidligt forår. også forblev bagefter i
sent efterår.
Forsøgene fonsætter.



AnilIl forsøg I' 13 l4 2J "Kyros . . . . . . . . . 66 7,7 5,8 8.2 0,1
HugIIl 62 7.3 6,6 6,8 0,2
Krake 74 7,8 7.3 6,1 0,1
Monova 68 7,3 8,0 4.5 0,2

-) 0-10, 10 - ~Sl.

med 15.8 pet. og det højcste I Monovs med 21,9 pet.
Hugin og Krake lA derimellem med henholdsvis 17.4
og 19,0 pcl.
Monova, som er en sukkerroc:sort, "'ar taget med i Ar
sammen med fodersukkerroer for at belyse indholdet
af sukker i de forskellige sorter. Denne fraktion af
letopløselige kulhydrater har stor betydning for foder
værdien og for sammensætningen af den daglige foder·
raiion.
I 2 forseg i en anenterende undersøgelse bic" der i
Kyras. Hugin, Krake og Monova med et tørstofind
hold på 14.1, 15,8, 17,3 og 19,8 fundet henholdsvis 8,8,
10,0, 11,3 og 13.1 pet. sukker (glucose) i foreliggende
tilstand. Der var således lydeligvis del højeste indhold i
Monova og del laveste i Kyras.
Regnet i bruuofoderværdi blev det storste udby tie i et
enkelt forsøg målt i Kyros med ca. 170 hkg rodtorstof
og 580 hkg top eller ca. 200 afgrooeenheder pr. ha,
medens det la"'este blev på 95 afgrodeenheder pr. ha i
Mono\la.
Den slags enkeltheder fra Arets forsøg viser Ixderoer·
nes store produktionsevne, og viser den betydelige
spændvidde, der altid findes i praksis mellem højeste
og laveste udbytte pr. ha i roemarkerne.
I gennemsnit blev i Kyras og Monova høstet 146
afgrodeenheder pr. ha. Hugin gav el lidt lavere og
K rake Cl lidt højere: udby tie.
J label 4 ses en oversigt over markspiring. rodens
glalhed m.v.

Genetisk monogerme sorter af fo
dersukkerroer 1973-82
I forseg med arveligl eenkimede sorler af bederoer
deltog i år l sort af fabriksroer og 3 sorter af fodersuk·
kerroer, når sorten Kyras. som siden 1979 har været
mAIesort. medregnes.
De (ropartier, der blev brugt i forsøgene. fik spireevne,
spirehastighed og eenkimethed beslemt afStatsfrokon
trollen med følgende resultat.

~ spire- pet. spire-
Sort, land lighed evn. peC. med

7 dage 14 dage l spire

Kyros (3 n, DK) 83 84 95
Hugin (3 n, DK) 81 82 95
Krak. (2 II, DK) 91 93 96
Monova (3 n, DK) 88 89 92

Alle 4 sorter er af dansk oprindelse. ~ormalt har
mploide (311) sorter anlæg for al yde del største ud·
bytte, medens der kan være lidt usikkerhed i markspi·
ring ho!) nogle af disse sorter. De diploide (21l) sorler
har artesi kapacitet lil en meget sikker markspiring.
Både spIrehastighed og spireevne var tilfredsstillende
for alle ~orter mIlske med undtagelse af Hugin. Deri·
mod var graden af eenkimetht.'d ikke pil et højt niveau.
J forsøgene stræbes der efler, at roerne sås til blivende
bestand med ca. 15·18 cm såa land. Nonnalt bruges
ikke hllndarbejde til udtynding l sonsforsøgene.
Tidligere blev ukrudt bekæmpet med jordmidler som
Venzar og Pyramin. Det sker stadigvæk i nogen grad,
men disse midler er i oset omfang blevet anøst af
Galti,;, medens Betanal stort set bruges i næsten uæn
dret omfang.
Hvor der bllndsprojtes, radrenses en del forsøg. I nogle
fil forsog blev stort ukrudt og stok roer også borthak·
ket, uden at dette tidsforbrug er blevet målt og noteret.

rcts udbytte 111 på et højt niveau. som del ses i tabel 3.

Tabel 4.

Bederoer

Genetisk monoge,.me roesorle,. (l91)

pel. Kankler for'
mark· fnskh~ ensar· alal.
8piring i IOp lethed hed

pcl,
stok·
løbe"

Tabel J. Genetisk monogerme roesorter (/91).
GflS. 16 forsøg 1981.

",I.
1000 pl. tørstof ~pr. ha L<.

Ikdo= pr. ha i rod rod 10rstof IOP pr. ha

Kyros 67 15,8 779 123,4 4Il6 146,0
Hugin 61 17,4 IOS 6,4 7 +5,2
Krake . 77 19,0 114 2,8 48 6,6
Monova 67 21,9 219 0,6 "8 + 1,2
LSD .... 14 7,4 16

Plantetal ved optagning var 61.<XXJ pr. ha for Hugin.
medens det var 6.<XJO højere for Kyras og Monova og
16.CXX> hojere for Krake. som havde n.cxx> planter pr.
ha. Der har altid været nogle tusmde nere planter pr.
ha "ed optagmngen i sorten Krake. der således som
dlploid bekrærter sin overlegenhed med hensyn til haj
markspinng.
Det laveste indhold afl0rstofi rod blcv fundet i Kyras

Markspiring er her fundne planter i procent af mulige
planlesteder. Tællingen sker. når roerne har 3-4 blade,
og den omfatter alle planter på hele parcellen. Antal
mulige plantesteder beregnes ud fra rækkeafstand og
såafstand.
Markspiringen var hOJ med 74 pet. for Krake. noget
lavere for Monova og Kyros og kun 62 pet. for Hugin.
Det mA dog i alle tilfælde betragtes som Ct TImeligt hojt
niveau. Der var ogsA meget fine forhold for roernes
etablering i foråret 1982.
Karakter for toppens friskhed gi"'es ved oplagIlIng for
at met mAI for roernes kondition i efteråret. Kyras og
Krake klarede sig bedst. medens Hugin og Monova lå
med samme lidt lavere karakterer for toppens friskhed.
Hvis roernes topskiver befinder sig i fuldstændig ensar·
tet hojde, opnås karakter 10 for ensartethed. Kyras fik
den laveste karakter. 5.8, for ensartethed fulgt af
Hugin på 6,6. medens Krake og Monova fik hoje
karakterer for ensartethed. nemlig henholdsvis 7.3 og
8.0 af de 10 mulige.
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Bederoer t978 1979 1980 1911 1982

Tabel j. Genetisk monogerme roeSCrler.

For den meget vigtige egenskab· glathed - fik Kyros
langt den bedste karakter på 8,2 og Monova den
dårligste på 4,S tæt fulgt af Krake, medens Hugin lå
derimellem. Der er ingen tvivl om, at en høj karakter
for glathed bor betyde meget i sortsvalget. Det gælder
især på tungere jorder, og hvor der bruges et ston
roefoder.
I alle sorter blev fundet meget lave procenter stok roer.
Det skyldes, at sortsejeme om vinteren bruger vækst
huse i deres kontrol med stok1øbere, sA frøpartier med
for stor en tendens lil at løbe i srok holdes tilbage fra
salg som udsæd.
Der er ogsA god grund til at holde øje med stoklobere i
marken. nAr der dyrkes arveligt eenkimede fooersuk
kerr<>er, så de kan blive hakket om forst i augsl.
Hvis stokroer flr lov at gro uhindret, kan de mest
forgrenede nå at moone frø samme Ar. Disse fro kan i
jorden bevare spireevnen i mange Ar. Omkring 80 pel.
af planterne, der stammer fra stokroefrø bliver selv
stokroer, som kan nå at modne frø igen samme år.
I løbet af ganske fl år kan man fA sin jord stærkt
forurenet med frø fra stokroer. Det kan igen give
masser af ukrudtsroer, som alle stammer fra de tidlige
stokroer. Disse ukrudtsroer kan optræde i så sron
antal, at moderne dyrkning af bederoer ml opgives pli.
et inficeret areal i mere end IO Ar.
Opfodring afstok roer i fenner eller på stald kan give en
utilsigtet spredning af modne srokroefro på stedet og
gennem krybbeafTald og gylle.
PA et sent tidspunkt - efter midten af august - bor
stok1øbere rykkes op. fjernes og brændes.
I tabel S fmdes et uddrag fra de sidste S års udbytter i
rod og top i prøvede sorter. Udbyttet af KyfOs er sat til
100.

105 112

Der er 7 af de prøvede sorter på den danske sortsliste i
1982. De er dermed fundet egnede til dyrkning under
vore forhold.
Kun i enkelte år har andre sorter givet højere udbytte i
rodtorstof end Kyras. Derimod har Oere ydet højere
udbytter i top end Kyras, som derfor i det samlede
bruttoudbytte i marken blev overgå.et af disse soner.
Der er således nu flere gode sorter til rådighed af
arveligt eenkimede fodersukkerroer. Disse sorter dæk
ker da også efterhånden ca. 8S pet. af markedet for
foderroer her i landet, hvor Kyras udgør ca. 7S
pet..Hugin og Krake ca. 10 pet. og andre sorter resten.
Forsøgene fortsætter.

Såtider tor genetisk monogerme to
dersukkerroer 1979-82
For fA. år siden var der stor fare for at fA. en mark med
mange stok roer. hvis der efter en tidlig såning af
bederoer kom en periode med frost eller køligt vejr. Nu
kan man se borl fra den store risiko for klimabetingede
stokløbere, da arveligt eenkimede soner ikke har
denne tendens til at lobe i stok i køligt vejr.
Da det i praksis ofte ses, al de tidligt såede roer klarer
sig bedst. blev der planlagt forsøg med såtider i foder·
sukkerroer for at belyse fordele og ulemper ved en
tidlig såning.
Del l. hold roer skal sås, når jorden er bekvem første
gang. Derefter skal der sås 3 hold med 1S dages
mellemrum, så der iall går ca. 45 dage fra første til
sidste såning.
Forsøgene placeres på jord med en god struktur. som
ikke kan ødelægges af for meget eller for lidt regn i
perioden mellem første og sidste såning. På jævnet jord
skal tidligst muligt bredsprøjtes med O.S kg Venzar pr.
h•.
Efter såning af forsøgsled b. der sås ca. 14 dage efter
den J. såud. skal hele forsøgsarealet bredsprøjtes med
Betanal eller et andet egnet middel for at hindre
frøukrudl i at fA. for godt fat og bruge af jordvandet
inden såning af de 2 sidste hold.
Hvor det skønnes nødvendigt gennemføres en let op
harvning inden såning af de sidste fOfSØgsled for at
sikre frøene de bedst mulige betingelser for spiring.
I alle forsøg blev brugt Kyras sået lil blivende bestand.
Udbyttet i årets S forsøg var middelhøjt på I3S afgro
deenheder pr. ha ved den tidligste såning den 3. april.
Ved den seneste såning den 18. maj blev fundet el
bruttoudbytte på III afgrødecnheder pr. ha. Det svarer
til en nedgang i udbyttet på 24 afgrødeenehder pr. ha

100
Ta!H!/ 6- S4rider for generisk monogerme foderroer

/979-82 (/93). Gns. /7 [a.-søg
102 1000 pi hk, pr. hapet. pet.

Sldtl' pr. ha stokroer tørst. rod "00 rodllllf'§L

112 II. april 60 0,5 16.0 128 411 116,4
24. april 60 0,1 15,9 41 12 7,5

98 6. maj 57 0,1 15,8 109 "32 18,9
20. maj 54 0,1 15,8 -255 ~97 -41,8

95

102

100

100

99

96
98

100

99

100

101 109
104 109

97
100

Top

100 100

Rodtorstof

Kyros*) 100 100
Monovert·) 95 95
Salano*) .. 97 97
Hugin*) · . 101 98
Trestel*) . 103
Agrimono .. 92
Krake*) · . 97
Kimono · . 95
Monova*) .

Kyros ..... 100 100
Monovert .. 90 99
Salana ..... 88 96
Hugin ..... 106 112
Trestel .... 117
Agrinomo .. 114
Krake 102
Kimono ... 92
Monova

-) Pi dansk sortliste i 1982.
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ved al udsætte sånll1gen l 40 dage. Det er cl noget
mindre lab af udbytte, end der har været mAlt i
tidligere forsøg. Det kan i nogen grad skyldes, at
standsning af væksten på grund af tørke i juli mAned i
~r ramte de tidligst ede roer hårdt.
I gennemsnit af 17 for~og l 4 år. blev der fundet et fald i
antal planter pr. ha ved udsat såtid.
Dette tab var pli. ca. 6.000 planter pr. ha ved at udskyde
såningen fra den 24. april til den 20. maj. Ved).4 blad
stadiet var det i alle forsøgsled ca. 6.000 planter pr. ha.
Det større tab af planter på de i alt 12000 pr. ha ved den
seneste såning skyldes. at der gik et øget antal planter
tabt efter angreb af rodbrand og væhesyge, der især
generer selll såede roer.
Den tidligste såning gav flest stok roer, nemlig 0,5 pet..
medens der blev fundet 0,1 pet. stokroer ved senere
såtid. Det kan i alle tilfælde betragtes som et normalt
niveau.

Rodens tørstofprocent var næsten ens. dog med en
svagt faldende tendens ved de seneste så[ider.
Tabet I udbytte i friskvægt var ca. 3 gange så stort i rod
som i tOp..
Del mmdre tab l top I forhold til tab l rod \00 udsat
sAlld kan godt betyde. al man i marken bedømmer sent
såede roer til at være bedre. end de i virkeligheden er.
Den daglige produktion beregnet i foderenheder pr. ha
var ens i rod ved de første 2 såtider, som det Sc..'S i tabel
7.

Andre forsøg med roedyrkning
Forsøg med sorter af sukkerroer til fabrik gav følgende
resultat i gennemsnil af 5 forsøg.

Tabel 8. Sorter afsukkerroer fil fabrik. (/94).
Gn. 5 Is. 1982.

1(00 pI. pcl. I.V. Ion pr. h.
Sukkerroer pr. h. sukker tal-) rod sukker

Regent (S) 73 17.9 100 64.0 11,46
Prim.hill (S) 86 17.8 100 1.0 0.22
Kawemono (D) 85 17.9 93 3.4 0,59
Bnlt. (D) ... 92 17.8 97 -1.7 0.36
Monov. (DK) 79 18.1 100 4.5 0.67
Magnamono (DK) 84 17.9 98 1.9 0.36
LSD 2.2 0.50

Ol 100 = 3.58

På et meget hOJt udbytteniveau blev der fundet næsten
samme sukkerprocent i alle sorter. Ka",emono havde
den bedsle sukkersaftkvahtct målt 1 det laveste 1V-taJ.
Regent gav del største sukkerudbyuc. Dc laveste ud
bytter blev fundel i Kawcmono og Monova.
1 forsøg nr. 31093 og 31094 blcv i sorterne Primahil1 og
Regent prøvel froafstandene 17. 19, 21 og 23 cm med
folgende resultat.

Tabel 7. Sdrider for genetiske monogerme foderroer.
Gns. 17[.

SAtid
ProdulClion, r.e. pr. dag pr. ha

11. april 24. april 6. maj 20. maj
Tabel 9. Frøajstofld for labriksroer /982.

Gns. 2 forsøg.

Derefler blev fundet et Jævnt fald med den største
nedgang ved den seneste sAtid. I top \'ar den daglige
produktion den samme uanset såtiden
Da man på de fleste jordtyper er nødt til at afslutte
apl agningen omkring den I. november. kan udbyttet
ved den næsten ensartede daglige tilvækst kun øges
\'ed at forlænge vækstperioden ved en såning tidligst
muligt
Beregnet i bruttoudbytte i rod og top blev der ved
s.'ining II. april, 24. april, 6. maj og 20. maj fundet
henholdsvis 146, 138, 126 og 100 afgrødeenheder pr. ha.
Det er betydelige tab for hver udsættelse af såningen
med 14 dage.
Forsøgene fortsætter.

Det !)tOTste udby Ile blcv i begge ~orter fundet ved 17
cm froafstand med 90.000 og 73.000 planter pr. ha l

henholdsvis PrimahiJI og Regent. FOTOvrigt blev der
kun fundet ret smA tab i udbytte ved at oge froafslan
den til 23 cm. da der sladig ved denne Slørste frøuf
stand var over 55.<XX'I planter pr. ha.
Oplagningslider for fabriksroer blcv prøvet i forsøg nr.
31092 med sorterne Primahill og Regent, som den 21.
september ved l. optagning gav henholdsvis 8,67 og
10,01 tons sukker pr. ha. Der blev fundet en betydelig
tilvækst I sukker på ca. 3 tons for Primahill mod ca. I
ton for Regenl, ~ de 2 sorter ved den sidste oplagrung
den l6. november gav næsten sanUlle udbytte.

Primahill
I(XX) pI. ton pr. Ila

Sukkert'Oa' pr. h. rod sukker

R_t
1(00 pl. ton pr. ha
pr. ha rod sukker

10.82
0.20
0.18
0.44

7J 63.3
62 1.0
58 0.9
54 .1.3

10.88
0.03
0.44
0.21

63,5
0.3
2.0
0.6

Frøafstand
17cm 90
19 cm 77
21 cm 73
23 cm 69

39
18
57

47
20
67

50
19
69

50
19
69

Rod.
Top
lait ..
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Specielle undersøgelser
Under Grovfoderudvalget blev der arbejdet med rol
gende undersøgelser i 1982:

I. Stigende mængder flydende ammoniak til halm.
2. AmmoniaktiJsælning til helsæd m.v.
3. Fritfluers forekomst i græsmarker.
4. Omlægning af flerårigt græs ved direkte såning.
5. Ukrudtsarters spireevne efter opbevaring i gylle.
6. Rodbrandundersogelser.
7. Jordboende skadedyr i bederoemarker.

Stigende mængder ammoniak til
halm
Tidligere forsøg har vist, at ved tilsætning af 3 pet.
flydende ammoniak til halm bindes omkring halvdelen
af kvælstoffet i en løsere eller fastere form. Den anden
halvdel vil fordam~ eller på anden måde forsvinde til
omgivelserne.
Baggrunden for den nu afsluttede forsøgsserie var bl.a.
at belyse. hvorvidt det er muligt at nå en tilstrækkelig
effekt og samtidig begrænse udslippet lil miljøet ved at
nedsætte mængden af nydende ammoniak.
Desuden søgtes det belyst, hvordan den nydende am·
moniak, tilsat i forskellige mængder, fordeler sig i
halmbeholdningerne under plastfolien. Endelig blev
der prøvet forskellige tilsætningsformer og forskellige
balleformer.
Alle stakke blev placeret på plast, og de blev dækket
lufttæt med plastfolie, der blev holdt på plads af
forankrede net. De 4 stakke i hven forsøg fik til fon
henholdsvis I, 2, 3 og 4 pet. nydende ammoniak
beregnet på torstofbasis.
I 3 forsøg med almindelige halmballer i stakke med ca
100 baller i S lag blev ammoniakken tilledt midt i
stakken mellem 3. og 4. lag. Af 2 forsøg med 9
rundballer i et lag i hver stak blev hele ammoniak
mængden, beregnet til stakken, tilsat i en hjømeballe. I
I af forsøgene fik hver enkelt rundballe tilsat den
respektive mængde ammoniak fra en S-grenet gaffel på
en traktors frontlæsser. Ballerne placeredes gennem en
mobil plastholder således, at de 9 forsøgsballer lA som
en lang stang i en plastpølse.
Tilledningshastigheden ved 3 pet. ammoniak var 10
kg/min. til halmstakke og 5 kg/min. til rundballer.
Opbevaringstiden under plasten var 4 uger, hvorefter
der blev udluftet i et døgn inden prøveudtagningen.
Denne skete inden og efter tiltedning af ammoniak ved
stik på langs afde samme 20 baller pr. Stak eller af hver
rundballe med et radialt snit med et skarpslebet ensila
gebor.
Byghalmen i forsøgene i 1982 var, som det ses i tabel
IO, med ca. 19 pet. vand ret fugtig, når den sammenlig
nes med indholdet i den ubehandlede halm i de 3
foregående års forsøg.
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Tabel Ja Tilsætning afammoniak til byghalm (210)
Kvalitet af ubehandlet holm.

pct. af IOrstof' pct.af~~L

År
utal pct. Enz.. op!. in· ...IL or
f•. 'om. rlp. træst. aske org. SI. or&- iL

1979 2 84,2 4.4 43,6 4,6 22,2 21,4
1980 6 78,3 6,4 43,8 3,9 21,4 33,0
1981 4 87,1 5,1 44,8 3,9 21,4 35, l
1982 4 81,1 4,3 44,6 4,2 19,4 40,1

Flere halmpanier var i 1982 uden indhold af græs,
hvilket afspejler sig i det 18\'C: indhold af rnprotein.
Torstoffets indhold aftræstofog aske \'8f ston set ens i
de 4 år. Enzymopløselighedsmetoden viser en svag
tendens til faldende foderva:rdi gennem de 4 Ar, hvori·
mod in·vitro-metoden noget stærkere viser den mod
satte vurdering.
Som det ses i tabel II var stigningen i indholdet af
råprotein i årets 4 fOfsøg som i de foregående år.
Indholdet af råprotein i tørstoffet af den foreliggende
halm, som den lægges på fodergangen, blev øget fra 7,9
til 10.6 pet. \'ed at tilfare henholdsvis I og 4 pet.
nydende ammoniak. Resultaterne antyder, at en tilfør
sel på 3 og 4 pet. har været tilstrækkelig til en god.
jævn fordeling.

Tabel IJ. Stigende mængder ammoniak til bygholm.

pct. rlprotdn i tørstof
pet. 10rrcde balmprøver am.. UI0rret

ammoniak ubehandlet +ammon.ak ...irkning +ammoniak

Gns. 4 fs. 1982,
1 3,9 5,2 + 1,3 6,7
2 4,3 6,3 +2,0 8,6
3 4,4 7,3 +2,9 10,2
4 4,6 7,4 +2,8 10,1

Gns. 14 fs. 1980-82,
1 5,4 6,4 + 1,0 7,9
2 5,3 7,1 + 1,8 8,6
3 5,3 7,6 +2,3 10,4
4 5,5 8,0 ·2,5 10,6

Indholdet af rAprolein efter tornng af denne halm på
laboratoriet i torreskab var 7,6-8,0 pet. ved de 3-4 pet.
tilledet ammoniak. mens det var noget lavere ved 2 og
især ved I pet. tilført ammoniak. Det lyder pAt at det til
sikring af den bedste konlakt og virkning af ammo
niak, bedømt udfra indholdet af råprotein fast bundet
til halmtorstoffet, har været noovendigt afde 4 mæng·
der at bruge 4 pet. nydende ammoniak beregnel på
tørstofbasis.
I tabel 12 er vist halmens pH, der i alle tilfælde i
gennemsnit var 6,8 i ubehandlet halm. pH var ved l
pct. ammoniak 7,9 og ved de 3 øvrige mængder på 8,2 i
halmen som foder. Efter tørring og dermed fjernelse af
den frie ammoniak var pH i disse faldet til S,S-S.6.



Tabel/}, S,;gende mængder ammoniak lil byghalm.
Halmens pli. gn~ 1980-82. 14 f~

Den basiske mdnydelse på halmens oplukmngsgrad er
ikke voldsom stor og finder kun sted så længe. der er
fn ammoniak tilstede. Ifølge tallene ble\ der opnået
dcn største pånrkning ved at bruge 2·4 pet. ammo
mako
En bedømmelse af halmens forbedrede foderværdi er
vanskelig ved de traditionelle foderstofanalyser. da
trrestof- og askeindholdene er uændrede i tørstofTet før
og efter behandlingen, Ved hjælp af to laboratorierne
lader søges foderværdiændringerne belyst. nemlig ved
cellulaseenzymoplosclighed og vcd in·vitro-fordøjelig
hed. Ved enzymmctoden udsættes en halmprøvc for
påvirkning af et cnzympræparat. I 1981 og 1982 er
benyttet et nyt præparat. hvis virkning skønnes at Vise
ca. I pet. hOJcrc opløselighed end del tidligere an
vendte. Der er ikke korrigeret for denne afvigd~. Det
tidligere produkt er gået ud af handelen. Ved in-vitro·
metoden udsættes halmprovel1 for påvirkning af mi
kroorganismer i vomsafl.

pet Tørrede hllmprovt:r am.- Utørrtl
ammoniak Ubehandlel +ammorllak virkninJ +ammoniak

- .. '.
~,_i'f .......~"
:-.:,,>.~ I'"

I ........
Halmprø ...er fra forsøg med stigende mængderflydende amman;ak,
VedfO~ø8s~handlmgin l'Or halmen 1y1 gul med l'I Wlndtndhold p6
11 fXl. PNmornt", lOm Irur ftl'llllsiJl I. l, J 1114 fXt. ammOniak.. er
plore"' Yf'd ht"nhoIJp'u k.I. 3. 6, 9 og Il. Halmp",."..,ne ha' en
Idlagendr hrunfunintng indlil 3 pcl. ummorllak..
I mldun .u'S prøven af den ubehandledt" halm. dt"r nu (Ofter 3
m6neder sladlg er lys. men den er pMgE'l ufsvomprbelægmn/(er.

(FolO. s\ I:.nhcnl

7.9
8.2
8.1
8.2

~ 1.1
1.2
l.J
1.2

5.7
5.6
5.5
5.6

6.8
6.8
6.8
6.8

I
2
J
4

I tabel 13 ses, at enzymmetoden har fundet ret ensar·
tede værdier især i ubehandlet halm såvel i 1982 som i
alle 14 forsøg. Derimod fandtes ved in-vitro-mctoden
en væsentlig større forskellighed i vurderingen af de
samme halmpHwer. løvrigt viste begge metoder trin
for lrin af øget tilforsel af ammoniak den samme
tendens.

I gennem<;nit af 14 forsøg var værdierne af den behand
lede halm ~ligende i takt med de øgede ammoniak
mængder.
I forhold til ubehandlet halm øge!) opløseligheden ved
enzymmttoden med henholdsvis 4, 6. 8 og 8 procen
tenheder ved tilledning af l. 2. 3 og 4 pct, nydende
ammomak TIlsvarende cge.s lIl-vltro-fordojellgheden

/Nt er !'lgl/gt.. al halmstak-
Å~n er mdpakkl'l I~t rfter
111.'IU.'tnmg af ammomak..
Der skal ogsJ lYer(' plusI ,
bunden ufstakken. IJluslfo
hen holdes siJ:.km p6 plads
Yf'd hjælp af et struml I'ægl
/wlasm nylonnel.
Nettet be~/rker saml/dig, at
pIaslen holder tæt md III
halmen og Ikke mflrnrs elin
reYner af blæsl.
Plaslfalten skal rulles op I

SIderne I mmdst I døgn f.r
udfoJnng.
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Gns. 4 fs. 1982

I 20.9 24.2 3.3 41.1 52,3 11,2
2 19.5 25,6 6,1 42.4 58.5 16,1
3 18.4 27.3 8.9 37,2 59,4 22,2
4 18.9 29,1 10,2 39,5 59,4 19,9

Gns. 14 fs .. 198Q.-82

I 21.3 25.0 3.7 34.5 42.9 8.4
2 20.7 27.0 6.3 34.3 48.4 14,1
3 20.1 27,7 7.6 33.0 48.8 15,8
4 21.2 29.6 8,4 35.7 51,4 15,7

med henholdsvis 8, 14, 16 og 16 procent. l gennemsnit,
hvor halmens indhold af tørstor som her i gennemsnit
var 82 pct., synes den væsentligste forbedrende virk·
ning på fordøjeligheden al være opnået ved brug af
mindst 3 pct. flydende ammoniak. Anvendelse af2 pet.
har haft en rimelig god påvirkning, men l pc!. har ved
begge metoder haft for lille indflydelse.
Det er tidligere vist, at de 2 måder al vurdere fodervær·
dien i ammoniakbehandlct halm på • enzym- og in
vitro-metoderne· ikke gav enslydende svar, og især in
vitco gav meget varierende værdier for fordøjeligheden
i enkelte prøver. Derfor er det i praksis frarådet al
bruge dem til bedømmelse af foderværdien især i
ubehandlet halm. Også i bedømmelsen af fodervær
dien i ammoniakbehandlet halm giver metoderne
usikre værdier i enkeltprøver, men de kan dog godt
give rimeligt gode svar, når der er tale om gennemsnit
af mange prøver, eller nAr der f.eks. sammenlignes
halmarter eller ammoniakmængder som i forsøgene
her. Desværre findes der ikke udover fodringsforsøg
metoder til vurdering af den reelle foderværdi før og
efter behandling. Økonomien ved ammoniakbehand
ling i enkelte tilfælde kan derfor ikke vurderes på
grundlag af de to laboratoriemetoder.
Man har derfor brug for en enklere og billigere metode,
der kan vise, om ammoniakken i hvert fald har pllvir
ket halmen tilstrækkeligt og er blevet fordelt overalt i
halmen. Et udtryk herfor ms ud fra indholdet af
rnprotein i de tørrede prøver, som det er vist i tabel 48.
De bedste resultater her er, når indholdct af råprotcin
har nAet 7,5·8,0 pet. og når del er øget med ca. 2.5 pet.
sammenlignet med indholdet i ubehandlet halm. Hvis
dette er opfyldt, så har den nydende ammoniak givet
fuld påvirkning i o\'erensstemmelse med de gennem
snitlige resultater af enl.ym- og in-vitro-metoderne.

En anden måde at vurdere ammoniakkens ind nydelse
pi er halmens farveændring. øget brunfarvning bety
der øget påvirkning, som det ses på billedet side 209.
Der forekommer en mørkere brunfarvning fra ube
handlet over I og 2 til 3 pet. ammoniak.
På billedet side 209 ses. at den ubehandlede halmprøve
med ca. 80 pet. tørstof efter 3 måneders opbevaring var

pcl.
ammo
niak

Enz)'m opl. org. stof
pct. af tørstof

+ ammo
ammo- niak-

ubeh. niak vir!m.

in·vilro ford. arg. stof
pcl. af org. stor

+ aromo
amroo- mak-

ubeh. niak virkn.

stærkt præget af svampebelægninger. De øvrige 4
prøver, som blev tildelt stigende mængder ammoniak
var fri for svampebelægninger. En egenskab ved am
moniakbehandling var således, at så lidt som I pet.
ammoniak kunne holde ikke lagerfast halm fri for
svampeangreb. som det ses af billedet side 212.
Delte har i sig selv en stor værdi uanset om halmen
bruges til foder eller strøelse. Med en tilstrækkelig god
fordeling kan fremgangsmåden betyde redning også af
andre stråafgrooer, f.eks. hø, som under vanskelige
bjærgningsforhold allerede er begyndt at mugne.
Erfaringerne har vist, at kvæg sætter stor pris på at
æde ammoniakbehandlet halm. Det kan netop skyldes,
al det er ct svampefrit foder, men årsagen kan også
være dannelsen af vanilin, som giver en sødlig aroma.
Det kan gøre halmen til ct særligt velegnet, attraktivt
strukturfoder.
Ammoniakbehandlet halm har en umiskendelig duft af
ammoniak ligc efter afdækningen. I normalt tøn halm
forsvinder ammoniaklugten som regel i løbet af et
døgn efter afdækning. I store baller af fugtigt halm kan
det først være et problem at fA ammoniakken jævnt
fordelt, og derefter senere ved udluftningen kan det
også være svært at m ammoniakken luftet tilstrække·
ligt ud.
Ammoniak er en giftig luftart, som ved stadig påvirk.
ning selv i små doser kan give overfølsomhed. Derfor
bør man sørge for al udlufte ammol1iakbehandlet halm
grundigt. Hvis der opstår gener under arbejdet bør
indånding ske f. eks. gennem fugtigt gazestof.
Fugtigt halm med et højl indhold af ammoniak kan i
ekstreme situationer ved opfodring sammen med pro·
tein- og kaliumrigt foder give forgiftningslignende
symptomer, Mlm svarer til græstetani, der fremkaldes
af mangel på magnesium i dyrenes blod. Men også
kraftig indånding gennem længere perioder kan være
skadelig for dyrene.

Der har ikke været nogen forskel på ammoniaks ind·
flYdelse på enzymopløselighed, in-vitro-fordøjelighed
eller på tørstoffets råproteinindhold uanset den for·
skellige tørhed i halmen i forsøgene, der har varieret
fra 90 til 65 pet. tørstof. Når de fugtige halmpartier
ikke har udvist nogen større forbedring eller højere
fordøjelighed efter ammoniakbehandlingen, kan det
måske skyldes mangelfuld fordeling af ammoniakken i
hele halmparliet, eller at foderværdien var blevet for·
ringet før behandlingen.
Ammoniakkens fordeling i de forskellige halmpartier
blev søgt kontrolleret ved hjælp af 52 temperaturfølere
anbragt med 1-3 i hver forsøgsstak. De blev aflæst efter
1,3,9,15 og 30 minutter, derefter hver time i de første
6 timer og (il sidst en gang i døgnet.
I almindelige stakke var anbragt en føler imellem 4.·5.
lag foroven og imellem 1.-2. lag forneden. Ammoniak·
ken blev ledet ind mellem 3. og 4. lag halmballer midt i
stakken.
I rundballer i et lag på 3 x. 3 var i hver stak anbragt 3
følere, den ene i den hjørneballe, hvor hele ammoniak·
mængden blev tilledet, den anden i en naboballe og den
tredje i den diagonalt placerede hjørneballe. I stak·
kene. hvor ammoniakken blev tilsat hver enkelt rund-
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balle ved indlægnmgen aflæstes temperawren i den
midlcrste rundbaJle.

Temperatw

·C r---------------,
60

50..
:~~~~
10

OL.l--'-....,.--'-"--':--....L..--!-~~
8 15 35 2. 10 2 3

1 ....."0< ..... _I

Figur I Logarumuke /em~roturkwr'o'er I byghalm I nlndbalfer
Tem~ra/urerfle er mdl/ midt I en balle. der under samme plast
dækkeerplacerel ca. J mira den rundballe. hYOri ammoniakken er
1I1s(J/
Ned 1111 pct. tIlsaI ammOfllo~ er temperaturen Ikke hæl'('t sammen
ligne/ med omgi.Y!serne. Ved 1 pct. reglStN'redes en moderal
st/Bnmg. men l'td J og "pct. ndate tem~ralwrenop omknng 50 C
med den h"jale 'ft1rmeudviklmg 'ed 4 pct. ammoniak.

I fig. I ses en oversigt over te:mperaturforlobet i 4
fOfS"gsstakkc: a 9 rundballc:r. tegnet som logaritmiske
temperaturkurvc:r.
I stakken. der blev tilledet I pet. nydende ammoniak til
hjørneballen, som dermed fik hele am moniak mæng
den, bJev der ikke målt nogen temperaturstigning i de
øvrige baller i stakken. Deraf kan man slutte, at
ammoniakken ikke i tilstrækkelig grad er nAet ud af
tilsætningsballen. I stakken med 2 pet. blev der målt en
ret hurtig, men kun moderat temperaturstigning både i
naboballen og i diagonalballen. Det antyder, at ammo
niakken er nået frem til andre baller. men uden at nå
fuld virkning.
Ved 3 og 4 pet. tilledet ammoniak skete kort eftcr fuld
temperaturstigning midt i nabo- og diagonalbaJleme.
nemlig til omkring SO-C og højest ved 4 pet. ammo
niak. Det tyder på, at fuld virkning afammoniakken er
opnået i hele stakken.
Temperalurmålingerne i halmstakke med almindelige
halmballer viste den lidIigere beskrevne temperatur
stigning i den everste halvdc:J, medens der nederst i
stakken skete temperaturfald ul 3rc. der efler forio·
bet af 1-2 uger igen nærmede sig omgivelsernes ved 3
og 4 pet. ammoniak. Denne langsomme lemperatur
sligning viser, at der hele tiden fra den nedkølede
ammoniak under indledningsstcdet frigøres ammoniak
lil pIlvirkning af halmen.
Det gælder derfor om al holde slakken tæl lukket I

mmdsl 14 dage.
En tilsvarende nedkoling i rundballestakkene har ogsA
fundet Med i den rundballe. og kUli i den. som fik (ilsat
ammoniakken midt i.
I l forsøg blcv ammoniakken givel til hver enkelt
rundballe gennem en femgrenet garrel monterel pil

traklorens frontlæsser. Her blev m It en Jævn tempera·
lUrstigning i alle rundballer, som det blev vist i sid'Ote
drs beretning. Der optrddle her Illgen nedkølingsfa~e,

og den slørste stigning blev og<;lI. her målt ved 3 og 4
pet. ammoniak. Temperaturudslagene varede ca. 2
degn. og de var mindst ved I og 2 pet. tildelt ammo
niak. Selvom der blev målt en jævn og ensartet påVirk
ning fra ammolllakken mAlt vcd temperalurstIgningen.
så var del også ved denne metode noovendigt al bruge
3-4 pet. ammomak for at opnå fuld \ irknmg

Stigende ammoniak tiljrøgræshalm
Der blev i år gennemført 2 forsøg med stigende mæng·
der ammoniak til frøgræs. I tabel 14 ses gennemsnil af
4 forseg fra 2 Ar.

rabel14. Stigende mængder ammoniak rilsar /rogræs·
halm (2}}).
Gn~ 1981-!J2, 4 J~

pct. af terlto( flCt.. af 011. stol'
rlpr0t6n mtymopJ. in-vitro rordejeJigt

011. stof ora. stof
~ ~ ~

.S -S
~:; c

~ ~ ~
'l! :;c

~ •• ]i • .,
~~ ~ ~ ~

~ c :;
'" • ~c c

~
c

~• j S ~ ~ e • e~

" • e • • e .x • ~il. + c + +• • • • •
l 6,6 9,9 3,3 28,5 32,9 4,4 49,1 59.6 10,3
2 7.1 11,6 4,5 28,2 35,4 7,2 49,6 62,1 12.5
3 7.3 12.1 4.8 26,6 38.6 12.0 47.3 65.0 17.7
4 7.1 12,2 5,1 28.9 39.5 10.6 49.6 66.1 16.5

Ved samme mængde ammoniak Illdeh ble\ der l fro
græs bundel fra 3,3 li15.1 pet. r1\prolein mod 1.0 ti12.5
pet. l byghalm. Det lyder på. al gr~lråel i højere grad
blllder ammoniakken lil SIt lorstof. Selvom forskellen
p..'l kvælstofindholdet mellem de torrede og ikke tor
rede halmprø\'cr også kun var ca. 2 pet., var det I
beregnet råpfOtein i den foreliggende fodcrhalm hOJt.
nemlig IO. 13. 14 og 14 pet. \'ed henholdsvis l, 2. 3 og 4
pet. lilIedI ammoniak.
Llgeled~ blev der fundet en tils\'arende sligning I

enzymoploselighed og m-vllro·fordojelighed mdul ca.
3 pet. ammoniak.
Fordojeligheden lA pA et hojere niveau især mAlt \'ed
in-vilro·metoden, så del lyder på. at frøgræshalm med
særlig fordel kan behandles med nydende ammoniak.
I 2 af forsøgene blev ammoniakken tilsal hver enkelt
rund balle. i I fOfS0g till af9 rundballer og i I forsøg til
en almindelig stak.
Temperaturkur\'e:rne \Iste del samme forløb som I

byghalm. men nAede op til 6(tC eller ca. IO-C mere
end i b)'ghalm allerede ved 3 pet. ammoniak. Også I
fugtig frøgræshalm. der i ubehandlet hurtigt mugnede.
var I pet. ammoniak lllslrækkeligt til al gore frogne~

halmen svampefri. så den kunne: opbevares sund.
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I proc~nl

n. ammomak

I

L'behandlcl

Holmp,..~r m~ ~r 'l1"d·
mdhold p6 co. 10 per. f1'Q
$Qmm~ porti ~fter J mdfle
den op/Hl'Qrmg If('d
s.tuetem~ra"lT.

IN" ulNhofld/~ehalm til
h.j,., w:ar t)'d~/lg't'is iH~ Io·
ger/ost 08 bln> stærkt infil
t"ret af ~n gid sVQm~~
1æg",,,g.
H(J/m~fl lil -.ertst" blev i
august tilso' / pel. flyd~fld~
QmmofllQk, hvilkel forud~"
m.rkfonnmg IrQr med/.rt.
at den er hel, sWlmpt>/rr.

De nu afsluttede forsøg med sugende mængder ny·
dende ammoniak til halm viste:

Ol J pC/. ammoniak hOI'de for laven ejjekl lil pdl'irk
ning afjordøjeligheden.

at 2 pct. ammoniak gal' en usikker. men under gun
stige jorhold en næsten fuld effekt.

at J pct. ammoniak i defleste tilfælde var Ii!strækkelig
til en god fordeling og fuld effekt til almindelig god
halm i forskellige stukformer.

at 4 pct. ammoniak \'Or nødvendig under ugunslige
forhold feks. ti! rundballer af halm med højt og
uens vandindhold, og hYDr der Iii disse ikke sker en
tilsætning til hver enkelt bolle.

at flydende ommo"iok \'ed mindst 3 pct. øgede tørstof
fets indhold afrdprotein i halmen fra co. 5 til ca. IO
pcl.

at el indhold pd mindst 7,5-8.0 pct. rlJprotein i tøf'SlOf·
fel og en sligning p6 mindst 2,5 pC/. rlJprolein O\'f!r
indholdet i ubehandlet byghalm var udtryk for Mde
en god ammoniakfordeling og fuld virkning.

at der blev m"lt en stigende mørkfanning fra I Iii J
pct. ammoniak.

at det pd grundlag afændringer; brunfor\1ningen kan
skønnes. hvor god ammoniakkens fordeling har væ
ret.

al der ikke blel' mdlt nogen tydelig forskel i ommon;
akkeru virkning mdlt ved enzymopl"selighed, in·
\1itro-/ordøjelighed eller ved ændringer i indholdet {If
r4prote;n ved halmens/orskellige tørstofindhold. der
her var fra 90 ti! 65 pC/.

at mug· og skimmelsvampe blev dræbioIlerede ved I
pct. godt fordelt ammoniak. og at halmen holder sig
fn' for ny infektion. s4længe der er fn- ammoniak
tiIsIede. Denne egenskab ved ammoniakken er me
gel \1;gtig W!d at frembringe altnhærdigt strukturfo
der.
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at ammoniak er en giftig luftarI. og at isærfuglig halm
kræver en særlig god udlufming.

at fordøjeligheden oftørstoffet ifrøgræshalm mdlt ved
in-vitro-fordøjelighed blev øget væsentligt stærkere
end \'ed bygholm. og at behandling med J pct.
flydende ammoniak ved en god fordeling synes Iii·
strækkelig.

Ammoniaktilsætning til helsæd m.v.
Metoden med al sætte Irykfri nydende ammoniak Iii
helsæd og majs har især været brugt i Canada og USA.
Med tilsætningen kan der opnås en stigning af råpro·
lein i lørstoffel fro 8 lil 12 pct. I USA tilsættes den
nydende ammoniak vand, og derefter ledes blandingen
ind i silofylderen, men i de senere år bruges nydende
ammoniak dog også direkte tilsal ved finsnitningen.
11980 blev sidstna:vnle melode taget i brug her i landet
af en maskinstation. Efter at Tårup Maskinfabrik AIS
fremstillede en lrykregulator m.v. har ca. 50 maskin·
stationer kørt med udslyret i 1981 ved snitning af
helsæd. Lidt færre brugle metoden i 1982 efler bedste
skon.
t 1982 blev af 11 ejendomme med helsædsensilage
vurderet kvulitel og erfaringer for på den mAde at
undersøge virkningen p! helsæd tilsat nydende ammo·
niak under høstningen, som det var blevel gennemført
p! de 9 af disse ejendomme.
Mandskab fra Landskontoret for Planteavl udtog ca. 2
måneder ener ensileringen en gennemsnilsprøve af
hver beholdning. t prøverne mAlles pH og der blev
analyseret for indhold af tørstof. tnestof, aske samt
rAprotein før og efter tørring. Desuden blev der udfyldt
el spørgeskema om de almindelige forhold vedrørende
dyrkning og ensilering.
l opfodringsperioden i januar-februar blev de forskel·
lige ejendomme atler besøgt for al f1 oplysninger om
ensilagens fodervenlighed m.v, Desuden bedømtes ud·
seende og tab ved ensilering og ved udtagning.



Tabel 15. Ammomak lil helsæd. (lJ2) 1981-82 bortset fra to sleder med lorslOfindhold p 42 og 54

Antal FI.L Høst pct.•r hust. pct.
tjen- pet. dage pe" riprolC1n N fri Som et hovedindtryk blev del "kønnet hvor Slor en_.

of .fi..- tef- før ener euuk.- procentdel af ensilagen. der biel' ka~erel.
m. ."red. datO sining sto( torr. tørr. stoffer pH

lJøstet direkte
Tabel 17. Ammoniak til helsæd /98/-81

23 O 11 /, 104 30.9 10.9 10,2 55.8 4.1
Antal ejendomme

26 1.4 nh 104 32.8 12.5 11.1 54.6 4.4 Kasseret O under 1-2 2-' >-10
ensilage pet. l pct. pe" pet. pe"

SklJrlagt før snillling:
! n. a. j 5 l 2 O2 O 10/, 99 43.6 13.1 12.6 50.6 4.6

2 1.1 H,/., 92 51.7 10.8 11.3 49.0 4,6 n. a. O 5 3 2 I

Resullalerne fra undersøgelserne i 1982 warede til det
foregAende å~. og I label 52 er \'ISI gennemsnit for
1981·82.
Ifølge oplysninger fra maskinstationerne blev der I

gcnnemsnll liisa! 1,4 PCI. nydende ammoniak. Del gav
uden lørring pli. laboratoriet en forøgelse af indholdet
af råprolcm på 1,6 pcl.. hVilket svarer til, at der i
ensilagen blev genfundet ca. 25 pet. af den lIIsatte
hælstofmængde I nydende ammomak.
Det synes umiddelbart al være for lidt, '1e1vom de 2
grupper ikke kan direkte sammenlignes, da det Ikke
drejer sig om forsøgsmæssige betingelser. Metoden
kræver yderligere udvikling for at forbedre effektcn.
således at en Slørre del af den nydende ammoniak
bevare., l helsæden. end undersogelsens resultater ty
der på.
I det skårlagte materiale med et højt mdhold af torstof
blev Ikke fundet nogen forøgelse af indholdet af rå pro
tem vcd tilsælning af nydende ammoniak.
Det kan skyldes, al den nydende ammoniak van~kcligt

binder !>ig lil afgroden, når den har et højt indhold af
tOr"lOf. Ma~kin!>lationernes folk har erfare!. at jo mere
tor afgrøden var,jO mindre mængder ammoniuk ~kulle

tils..-etles for al undgå den synlige h"ide .Iammoniak·
'iky)•.
Denne svagere bmdmg i torre afgrooer ses også i tabel
16. hvor helsæd tilsat ammoniak er blevet opdel! efter
indhold af tørstof.

Tabel 16. Ammoniak Iii helsæd 198/~1

~. utet1tof
aotal pct. pr. r. rlpr. e.

pcL tent. pIOV"- tØrsL terrins lomog

Under )0 9 27,2 13.1 11.3
31-35 9 31.6 12.5 11.3
Ovcr 36 IO 37.2 11,5 10.9

Indholdet af råprotein efter tørring på laboratoriet var
stort sel ens I de 3 grupper. medens del inden t"rrlllg
var tydeligvis hOJest vcd de laveste terslofprocenter.
Erfaringer fra forseg og praksis har "lSI, at tab ved
eftergæring under opfodring blev dæmpet ved tllsæl
ning af nydende ammoniak. Der har ogsA været beret
ninger om. at ammoniak kunne holde mus og rotter
borte.
Dette sidste kunne Ikke bekræftes i undersøgelsen.
Denmod var det t)'dehgl. al der var færre vanskellghe·
der med eftergæringen. når der var tilMIl ammolllak,

Som det ses l tabel 17 var der en tendens til. al I siloer.
tIlsai nydende ammomak. var de neste tab mmdre end
I pet. Disse tab skyldes Især problemer, opstået I
forbindelse med udtagningen. Tabene hOJcre end 1pet.
skyldes især mange andrc faktorer som fugleskader,
mangelfuld ensileringsteknik m.v.
En tilsætning af nydende ammoniak direkte til helsæd
i finsnitleren gav således ikke sikkerhed mod lab ved
ensilering af torslofrige afgmder. eller når der f.eks.
var tale om mangelfuld pakning og dækning.
Flere steder blev bemærket. at helsædsensilagen blev
brunlig ved ammoniaktilsætning, og den virkede tilsy
neladende mindre tiltalende på grund af den mørke
farve, men koernes appelit var upåvirket god. Den
morkbrunlige farve viser. at ammolllakken har reage
ret med strået, som det kendes fra behandling af halm.

11 oprtI1982. Ow""nlrel fntfludorw karl før forpupnmg.
La",,1'/ er fro ri fÅud af lIabtrtsÅ rajgro!!.. Ef ulsvurtnde skud.
dl'r wndsynligl'if Indeholdtr tn la"'t tlltr en pUPfN tr .·ur W!d
Sldtn af PIaniM luer med tf gull OI~rgna~1 hjl'rltsl..ud ti

lYPUÅ bt/ltde affrttflut1uncøngrtb.
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Fritfluers forekomst i græsmarker
Undersøgelsen over fritfluers forekomst i græs blev
fortsat i 1982 med fangbakker udsat på en lokalitet ved
Låsby. ligesom græsarealer i Store Vildmose var ind·
draget.
Undersøgelsen stanede på imtiativ af Landskontoret
for Planteavl i 1979 ved et samarbejde mellem Zoolo
gisk Laboratorium på Aarhus Universitet, Plante
værnsafdelingen, Godthåb, Skanderborg, og Lands
kontoret for Planteavl.
Underwge1sen blev stanet, fordi man I de senere år l

græsmarkerne havde bemærket. at græsset blev svæk·
ket eller gik ud, medens ukrudt 111 gengæld bredte sig.
Dette skadebillede var ofte meget udbredt, og der blev
ofte iagttaget fritflueiarver i græssernes hjerteskud.
Især synes væksten i efierårsrajgræs ofte at være
alvorligt hæmmet som følge af angreb af fritOuelarver.
der især optræder ondanet i rajgræsser.
Fritfluers forekomst i græsmarker i stort omfang har
hidtil være upåagtet, da fritnuernes larver i beskrivel
seme kun har været regnet for at være en af kornmar
kernes skadedyr. Vedr. bekæmpelse. se side 90 i over
sigten.
For nænnere at belyse fritfluers forekomst og udvik
ling i græsmarker blev opstillet fangbakker og et ston
antaJ klækkefælder m.v., som det er beskrevet i de 3
foregående års beretninger.
Indholdet af de mange tømmnger af fangbakker er
blevet optalt og vurderet til bel)'sning af forekomst af
aner og deres biologiske kredsløb m.v. De foreløbige
rapponer fra arbejdsgruppen foreligger i det følgende.
Fritfluer indgår nu ivarslingstjenesten.

Undersøgelser over fritfluers forekomst I græs
marker 1979-82
Af Lise Bronberg Nielsen og Boy Overgaard Nielsen.
Zoologisk Laboratorium. Aarhus Universitet.

Den i tidligere oversigter omtalte undersøgelse o":er
frilfluers forekomst i græsmarker er nu afslunet. og det
meget Slore materiale er færdigbehandlet. Indsamlin
gerne er foretagel dels ved hjælp af blå fangbakker
placeret i marker, hvor kraftige fritflueangreb har
været registreret, dels ved hjælp af klækkefælder. der
især har værel anvendl på græsningsarealer i Store
Vildmose. lait er indsamlet et materiale på ca, 150,000
fritfluer, der efter bestemmelse af art, køn og alder
giver følgende hovedtræk af fritfluemes forekomst og
sæsonaktivitet:
De to vigtigste skadevoldere i græsmarker i Jylland er
OscinelIa frit og Oscinella pusilla. Planter angrebet af
disse to aner frembyder samme karakteristiske skade
billede. O. fn', har flere fly ...eperiooer i tiden inden
æglægning. Den kan fly...e hojt og transponeres langt
med vinden. Fra luften kan den opsøge egnede ægiæg
ningspladser, d. v,s. marker, hvor flenallet af planter er
i samme attraktive stadium. Nysåede græsmarker og
græsmarker, hvor der netop er tagel slæl, er derfor
stærkt udsatte for invasion af o. frit. såfremt planter
nes udvikling indtil 4-bladstadiet eller slættidspunktet
falder sammen med en periooe af høj fritflueaktivitet.
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Kornmarker angribes Især af O. /rlt, f.eks. skyldes de
...'oldsomme angreb i \·interh ...ede i efteråret 1982 næ
sten udelukkende denne an.
O. pusilla er især knyttet til græsarealer med vedva
rende græs. den er mere stationær end o. frit og er i
græsvegctation med planter i forskellige vækststadier
uden tvivl bedre i stand lil at finde planter egnet til
æglægning. o. pusilla er dominerende på græsningsa
realer, men kan også oplræde i stort tai i flerårige
slætmarker, hvor den ofte udgør den faste bestand,
medens antallet af o. frit varierer efter planternes
vækststadium. Navnlig efter slæt vilD. frit som nævnt
kunne Invadere marken i betydeligt antal.
Frilfluen o. frit kan i Danmark i løbet af væk t.sæso-
nen gennemføre to komplette generationer samt en
paniel 3. generation, hvis individantal afhænger af
hele sommerens temperalurmæssige forløb.

----- 'C- '-,
".... ~-_ .. -,

-- f
......... 13,.- ---,ni

r\ 7III

/ l\.../~
A ~ - ~, ...

maj jurn juli aug. sepl okt.

Figur 1. Sasonaklivjtet 1101 fntfluen Qscjnellø fnt i re/otion ril
"ormoltem~rotUf'tn (nt). A: penoder med moderat til h~fntf1ue
akri.'itet. rt ... .$. risiko for angreb.

Fig. 2 viser del omtrenllige forløb af fritfluens sæso
naklivitet i en teoretisk sommer, hvor temperaturen
følger normahemperaturen.
De første individer af forArsgeneralionen viser sig i
fangbakkerne i 2.-3. uge afmaj, men først fra sidste uge
i maj er der risiko for et større antal æglæggende
hunner, I næsten en måned er antallet af fritfluer stan,
derefter klinger risikoen af. 6-7 uger efter æglægningen
klækkes næste generation, sommergenerationen. Den
er på vingerne og invaderer egnede marker for æglæg
ning fra 3. uge i juli og 3-4 uger frem. Æg, lagt i første
halvdel af denne periooe. vil ved normaltemperaturen
klækkes og gennemløber larve- og puppeudvikling på
ca, 6 uger, således at de første fluer af 3. generation.
efterårsgenerationen, klækkes omk.ring l. september.
Da temperaturen på denne årstid falder uge for uge, vil
udvikJingstiden blive længere og længere, og de sidste
fluer når ikke at klækkes inden temperaturen i begyn
delsen af oktober synker under 7°e. PA lune dage i de
første uger af september lægger efterlrsgenerationens
hunner æg, der klækkes i løbet af ca. en uge. Larverne
udvikles til 3. stadium. i hvilket de overvintrer. Ikke
aJle hunner nAr dog al moone og l~e æg, og 3.
generation af voksne fluer vil siledes i en del tilfælde
være en blindgyde.
Da hele udviklingen fra æg til puppe påvirkes af
temperaturen. vil ovennævnte sæsonrytme kunne for
skydes. når middeltemperaturen afviger væsentligt fra
normaltemperaturen. Norske undersøgelser har vist,



Flg J U~('nt!lJ{ m,dddtC'm~rQ/uT (mt) og moderal t,1 h"J
fntflu~a"wvim fA}, 1979. 80. 81 og 81..""oTma/tC'mpera'u"n
(nt) og frujluffJlamt(·, v('d nu,mu//t'mpUatufen (An) eT mdJlJt
til sammenl,gmng (jfr. fiK. J). Æglægning oph"Te, ved U!mp.'fU·
tureT undeT Il C (stiplet ~wnatuf vl'd A og An): larwaktil'ltC't OH
forpupnIns forekommeT ku" ~wl f('mperotUft'f O~\'T 7 C.

at I Sydnorgc krævcr udviklingen af en komplet frtl
nuegcneration felgende graddage (middeltemperatur x
antal dage):
middehemp: 14"C ca. 720 graddage (= 51 dage).
mlddehemp: 18°C ca. 650 graddage ( 36 dage).
Dis~ tal pa~~r nmellgl godl med de dan"ke obsef\ a
Ilone r
Cndersogels.cspenoden 1979-82 har omfattet 3 kølige
og regnfulde somre (1979. 1980, 1981). ~om del fremgår
af figur J.

•,
""..f ',,,
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,_o.....

Undersogclsen~ resultater tyder på. al del må \ære
muligt at forudsige riSIko for angreb af o. fri!. når I.
generation~ maksimum kendes (f.eb. regi ... lreret \fed
fangbakkefang..,t). og temperaturforlebcl felg.e'). o. pu
sillo klækkes senere end o. frit og har I Danmark kun 2
general ioner om 11rel. Da o. puslIlu er mere stationær
end o. fm. og derfor fanges I fingere antal, fangba~

ker. må andre md)3mhngc;metoder, f.eks. ketcherpm·
... er, tages I an ... endelse . navnlig I gm:smarker - for at
vurdere bt:stallden af o. pusi/lo og lIod\lendlgheden af
bekæmpc I"c\foransl il 1111111 ger.
Et væsclllllgl problem i frlfluebekæmpebcm "'Iår
endnu tilbage, nemlig defin11IOn af skadetærskel. El
prOjekt til belYSning af dette problem forsøges gennem·
fort i ~mmerell 1983.

Fritfluens flyveaktivitet kan kontrolleres
i blå fangbakker
Af Søren /101m. (>lanteværnsafdcllngen. Godthåb.
Skanderborg.

FiSUT 4. j d~ jlyW!kUfW!T owr fntfluu du ~ffans~t f fansbokkef
fro 50mmt lolwlUtl med fOfd~udlas, TUJKfct!!l. !h, MS lyd~llSt at
flyvniffgf!n Opdf!lt'T SIS I J ~"odef med VIdt fo~ktlllS flJ'W!læthed.
Ufegelmæsslg flY~'nlffg fra lekJ.. use fll uxe skylda sl'lnsnlffger ,
~'f!Jrllge"

7

Da frilfluer kan udVikle 3 generationer om året er der
7 tilsvarende 3 mere eiler mindre adskilte flY\lcperioder.

der. som del sc~ i figur 4, SIOrt set falder samtidIg hvert
år.

7

7

13

13

13

13

1980

aug. sept okt.juli

A+-__
An

maj juni

ml

Een sommer karakteriseres \cd ct par meget varme
perioder. J de tre knllge somre klækkede. "ommerge
neratlonen en uge ')enere end I "normaisommerenn,
derved blev også efternr\generatlOnen forsmket, og
kun mOuer nåede al komme p \ingerne. 11982 skete
der en voldsom og koncentreret klækning af sommer·
generationen omkring en uge efter varmeperi<xlens
mdtræden Ijuh. l første uge af august khngede riSIkoen
for angreb af. og efter11rsgeneralionen klækkedes alle
rede fra 3. uge af augu~1 som \ is! ... ed A. Det er derfor
ikke o... erraskende. at der netop I efterAret 1982 er
regi~trerel ..tore fntflucangreb I vinlerh ... edc.

Derimod \arierer 31H31 fruOuer (Oyveucthed) meget
IIldenfor den enkelte periode. og det har stor mdfly
del'>e på. h"or krafllgt et angreb bhver.
DI'isc perioder. h"or del har særhg Interesse at folge
ny" ilingen. er især fra 25. maj III 15. JUIll, fra 15. Juli ul
5. august og undtagclsc~vis fra 20. august III IO. sep
tember.
En anden vigtig forudsæll1mg for angreb er, al plan
terne har en udvikling, der byder frunuen gode mulig·
heder for æglægmng, og at larverne kan arbejde c;ig ind
, hjerteskuddene.
I mah. havre. finstråede græs..er og i gen ....ækst efter
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• ().IO. IO = fuld virknmg.

Tabel/B. Omlægning o/varigt græs w!(i dlrekle s4ning.
/982. Gru. 2 forwg

Tabel 19. Omlægning afgræs .'ed direkte sdning. 1982.
Gns. 2 forsøg

Oktober

41 ........ 8 7 7 7
21 7 7 7 7
Ol . . . . . . .. S S 4 3

April

41 ........ 7 7 6 6
21 ........ 8 7 6 6
Ol S S 3 4

7
8

7
8

9
10

9
IO

Bestand af kulturgr~r·
Fræsnml Direkte
tromling. sArung
slruna Vredo

ON .50 N ON .50

VirknJng pi al bestand-
Oktober April

ON SON ON SON

mea~t tæl bestand• ()'1O. IO

Roundup
I pr. b.
12. aUlU$l

2 I 12/8 ...

4 I 121M

Mælkebøtter overlevede behandlingen med Roundup.
Krybende ranunkel overlevede 21. men klarede Ikke 41
Roundup pr. ha.
Virkningen af 2 I Roundup pr. ha nåede næsten, men
ikke helt, \irkningen af 41 Roundup pr. ha både efternr
og forår.
I efterAr og forår blev bestanden af kuhurgræsser
vurderet med folgende resultat.

I forhold til såning uden at bekæmpe den gamle
bestand blev der mAlt pæne karakterer for den ny
bestand. der var ens efter 2 og 41 Roundup pr. ha. Der
var en svag antydning af, at fra::sning, tromling og
såning havde en svag overvægt overfor direkte såning
med kraftigere, men tyndere bestand, men forskellen
var lille. Efter Vredo.såning forekom især mange ny·
spirede planter af mælkebøtle og eenårig rapgræs.
I gennemsnit af de 2 forsag, hvor der kun blev taget
slæt efter 4 l Roundup pr. ha. blev følgende udbytter
målt i den I. slæt.

meget \ 19U9t for at sikre en god fremspinng efter
direkte såning, at denne ned visnede græspels fjernes.
Der er blevet sået en rajgræsblanding uden klcver.
Ukrudt er blevet bekæmpet med mechlorprop med 2
kg aktivt stof pr. ha. Skadedyr bekæmpes med fellitro
thion, ni\r græsset har mel 2-3 blade.
I gennemsnit af forsøg nr. 56097 og nr. 56098 blev målt
følgende virkning overfor den gamle græshcstand. Spe
cielt var der god virkning overfor kvik. engrapgræs og
engrævehale.

Roundup
pr. ha

I. Såmetocle.
a. Fræsning, tromling og sålllng.
b. Direkte såning med Vredo.

2. Gødskning:
s. Ingen -gødning.
b. 50 kg N pr. ha ved sånmg.

3. Roundup-behandling.
x. 4 l Roundup pr. ha i august.
y. 2 l Roundup pr. ha i august.
z. O Roundup.

Efter sprøjtning med Roundup, som skal foregå efter,
at marken har han en passende hvileperiode, vcntes i
ca. 8 dage, og nAr gulfarvning er sket, fjernes hele
gnespelsen fra alle forsøgsled. Det har vist sig al være

Omlægning af græsarealer ved
direkte såning
I de sidste par Ir har der været anlagt forsag med
omlægning af græsmarker ved direkte såning, efter at
den gamle græ:spels var blevet sprøjtet væk med
Roundup. Arbejdet havde form som iagttagelser. og
gav både positive og negative resultater. Men erfarin
gerne fra dette undersøgelsesarbejde var baggrund for,
at de første forsøg med omlægning af græs blev anlagt
efter planen:

slæt kan lar\ierne angribe hJeneskuddene. n r plan
terne har 1-4 blade.
Flyvetælhedens sammenfald med en modlagelig plan
teudvikling er således afgørende for. om en bekæm
pelse bør sæltes ind. I så fald er det bedste sprojtetids
punkt. når planterne har 2-3 udviklede blade.
Modsat kan angreb forebygges ved så tidlig såning, at
havre og majs når at udvikle mindst 3 blade inden ca.
25. maj.
For rajgræsser. der sætter et betydeligt antal skud. kan
angreb efter slæt forebygges noget. hvis der afsættes en
lang stub i de kritiske perioder, hen'ed dannes færre
skud. som kan angribes.
I nærværende underscgeise er fly\etætheden bl.a. kon
trolleret i blå fangbakker. Bakkerne opstilles i afgrøde
niveau (aldrig i bunden af en høj afgrode), da fritnu
erne orienterer sig efter den blå farve. Det ret enkle
fangst udstyr kan etableres af gennemsigtige plastic
eller glasbakker på mindst l dm 2• og anbringes oven på
blå eller blåviolel melalrolie. Fangbakkerne tilsættes
vand og 11 dråber sulfo, der forhindrer fritnucrne i at
forlade bakken ved egen hjælp..
Hvis bakkerne tilses og tømmes cen gang om ugen,
skal de være mindst 6 cm hoje og mindst halv fyldt
med vand for at undgå udtørnng eller o\'erlob. Ved
daglig tilsyn kan naturligVIS aO\endes la..ere fangbak.
ker.
Fritnuemes aOlal på bunden af fangbakkerne skønnes
eller tælles. De små sone fritfluer på 1.5 mm kan være
vanskelige at kende. De udgør kun en lille del af store
og små insekter i bakken.
Fangbakkerne kan muligvis bruges i praksis. En inten
tion i det fortsatte undersøgelsesarbejde er at finde en
praktisk anvendelig metode lil bestemmelse af fritnuer
i en given mark.
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Tabel 20. Omlægning afgræs ...ed direkte sdn;ng.
/982. Gn, 2 forsøg

Bebandling pct. pc'. hk. pr. ha a.e.
efierlr torst. ripr. 101'$1. rlpr. pr. ha

O N Fræsning. 17.4 11.2 58,1 6,5 46,3
Direkte sån. 18.5 10.4 1,7 0,3 1,4

50 N Fræsning. 17,3 13,8 1,0 1,4 0,9
Direkte sån. 17,9 12,2 1,6 0.4 1.2

Der bic" fundel samme udbylIer. uanset metode. El
tilskud af kvælstof II! de Roundup-sprojtede arealer
har kun haft indnydelse på råprotcmindholdet.
Forsogcl1c (onsætter.

Ukrudtfrøets spireevne efter op
hold i gylle
En arbejdsgruppe under Biogasho\edpJanens Projekt
F 13. som bl.a. omfatter ukrudtrroets o\'crlc\'clsescvne
i gylle. ha\'de som deltager fra landskontoret for
PIanieav) B.R. Benlholm som sagkyndig på området.
Ukrudtsfrø af de valgte arter blev stillet lil rådighed af
KVL, Tåslrup. Spiringsanalyserne blev foretaget på
Statsfrokonlrollcn. Lyngby. Arbejdet ble\' foreslAet af
cand SClenl. Susanne Hansen. Teknologisk Institut.
Tåstrup.
Til unden.ogelsen blev udvalgt frø af de arter, der især
kan optræde som ukrudt l roemarker. hvor der anven
des meget gylle.
Frøene blev lagt J små poser af finmasket nylonstof og
nedsænkel i kvæggylle l hojlsolerede forsogstanke med
5 I rummdhold. FOl'ogene med biogas blev gennem
ført ved 2. 20 og 35°C Po~eme ble\ tagel op efter 4.5,
10.5.21.5, 38 og 53 dage. og fmene blev lagl til spiring.
Resultaterne findes I tabel 21.

Tabel 21. O~erlt!l'(?1sese~"e af ukrudr~fr" Qpbel'oret i
k~'æggylle i forskellige tidsrum og ved for
skellig temperatur. pC/. le\'ende frø.
1982. Gns. l forsøg

Opbevarinp- Ayve-- Son Nat- l_ Hvidmd. R.ps
Itd, dage havre skyggc Nældc Olsefocl

'Pbel'u ringslemperu tur: 2 C
4,5 92 93 58 93 100
10,5 96 87 91 87 94
21.5 96 90 76 84 71
3 87 77 60 49 2
53 67 74 75 38 O

'Pbnuringsremperorur: la c
4,5 77 83 84 87 30
10,5 51 81 85 82 8
21.5 o 68 80 56 2
38 o 6 2 47 o
53 O II O 46 o

Ved 2°e. der kan svare ul \'lnlergylle. havde raps
mistet spireevnen efter 40 dage. medens spireevnen hos
nyvehavre. sort natskygge, liden nælde og hVldmclet
gåsefod kun var blevet svagt reduceret i 53 døgn.
Ved 20°C. der er t..t=nkt sammenllgnct med .M)mmer·
gylle. havde dcnmod raps og n) \eha\re mlstct spIree"·
nen efter 20 dage, Ilden nælde efter 38 dage. medens
der "Iadig \'ar levende fro tilbage efter 59 dage l son
natskygge og hvidme1et gåsefod
Temperaturen l gyllebeholdninger er normalt et Sled
mellcm disse to yderomr~der.

Ved 35°C. som ikke er vist her. var flyvehavrcfm og
rapsfro dræbt efter 4 dage, sorl natskygge og liden
nælde efter 10 dage og h\ ldmelcl g:'i.scfod efter 38 dage.

Der er planer om at fonsa:ttc unders<lgelsen med
andre ukrudtsarter.

Rodbrandundersøgelse 1981-82
For tiden foregår en undcrsogelse over udbredelsen af
rodbrand og \'ællesyge I bederlX:r. Arbejdel blev startet
p initialiv af De samvirkende dan5lke Sukkerroedyr·
kerforcninger, og det foreslås af medarbejdere på Sia
lens Planteværnscenter, Lyngby, med stud. agro Niels
Udsen Mikkelsen som projeklmedarbejder.
Landskontoret for Planteavl deltog også I ell kortlæg
nlllg af udbredelsen og SI) rken i angreb af rodbrand og
\ æltcsyge l marker med foderroer
l marker med angreb af rodbrand og \ æltesyge udtog
planteavlskonsulenlcr l JUni m ned jordprøver. dels I

områder med sunde. og dels i omr:'i.dcr mcd syge
roeplanter.
Jordens tekstur ble\ bestemt. ligesom den" reaktions·.
fosforsyre- og kaliumtal ble\ analyscrct. Pro\'ed~bden
\ar 10·15 cm, og pro\en er ble\et laget s.~ tæl ved
roepIanierne ...orn muhgt.
Der blev desuden indhentet oplysninger 0111 antal år
med rocr i de ... id'\te 4 ~r. "idste kalknmgslar og procent
delen af marken med angreb af rod brand og va.:ltesyge.
Desuden blev optalt antal planter i sundc og syge
områder af marken. Dette blcv sammen med vurdering
af udbyttcl fra 1981 omregnet til et forholdstal med
normalt udbytte sat til 100.
Undersøgelsen blcv i år gennemført I 31 marker. hvor
der i forhold til årct for var ret svage angreb af
rodbrand og vællesyge. Resultaterne fra de 2 Ars
undersøgelser er blevet regnet sammen i de følgende
oversigter.
I tabel 22 ses en oversigt over pro\estederne. opstillet
eftcr faldende reaklionstal i den del af markerne, som
var angrebet af rodbrand.

l gruppen med reaktionstal over cu. 6.5 var der Ikkc ret
stor forskel på Rt fra områder med ~unde og områder
med syge rocplanter. Ved lavere RI var forskellen
større. men del gav samme angrebsgrad af væhesyge.
Der blev dog i takt med faldende RI fundet et svagt.
men lydeligt fald I det udbytlenl\eau I markcrne. som
~·a.r blevct bedømt i Juli m~ned.
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Tabel 25. Jardboende skadedyr; bederoer. 1982 (214)

Springhaler blev fundet overalt, men nåede i antal
sjældent over skadetærskelen på 10-15 dyr pr. roe·
plante. De kan bekæmpes med granulater nedfæl
det ved såning.

især er aktive ved højere tcmperaturcr og fugtighed,
medens andre har det omvendt. Dertil slutler sig
jordslruktur, reaktionstal, gødskning m.v.
De 2 års undersøgelser over rodbrand og væitesyge
viste en tendens til:

l. Springhaler (eol/emboler) er små, hvide dyrearter.
som lever hele deres liv nede i jorden. De æder
henrådnende organisk Slof. men kan også angribe
levende plantevæv.
Springhaler blev fundet i 146 af 147 prøvesteder med
følgende procentvise fordeling:

over Il

3

6-10
II

0-5

86

Antal springhaler
pr. roeplal1le
pet. af markerne

at de største skonnede tab i udbytte blev fundet ved de
laveste reaktionstal.

at angrebene ~'ar mest udbredte på lette jorder.
at der ~'ar den samme angrebsgrad næsten uanset. om

bederoer blev dyrket hvert dr, hvert andet dr, hvert
tredie &r eller med længere mellemrum. når Rt var
mindst 6.5-6.6.

Jordboende skadedyr i bederoer
På initiativ af De samvirkende danske Sukkerroedyr
kerforeningcr blcv i 1980 begyndt cn undersøgelse over
jordboende skadedyr i bederoer. Undersøgelsen. der
omfatter dyrenes forekomst, skadevirkning og bekæm
pelse, blivcr foreståct af med,ubcjderc på Zoologisk
afdeling af Statens Planteværnscenter, Lyngby, med
cand. seient. Lars Monrad Hansen som projeklmedar.
bejder.
I 1982 blev undersøgelsen. der især har beskæftiget sig
med fabriksroernes forhold. udvidet til også al omfatte
foderroer. I områder fordelt over Jylland og det nord
lige Sjælland anviste plantcavlskonsulcntcr navne på
landmænd, som var interesserede i at få deres roernar·
ker undersøgt for antal og arter af jordboende skade
dyr.
De enkelte landmænd udtog eller fik udtaget jordprø
ver på roernes 2-bladstadium. Prøverne skulle (ages ca.
35 steder på et område af 2-3 ha. Et særligt udformet
jordbor blev sat ned over de små roeplanter og banket
ca. 10 em ned i jorden. så der i prøven kom det jordlag.
der var nærmest omkring roernes rødder. Hver prøve
blev lagt i en lille plasticpo)e, som blev lukket så
lufttæt som mulig. Prøverne skulle opbevares, så de
var friske ved afhentningen. De blev ved ankomsten til
laboratoriet snarest undersøgt for indhold af følgende
arter af jordboende skadedyr:

I"'- {l11. for

•• Anl.'r vlletl(:syge udbytie
P". ,,1.01 Jun· moI~, idm 100_

", ...d.. ol< 'Yle 1978-81 'Jac deJ normal

0-5 29 6,3 6,3 1.4 32 56
5-10 .... 28 6.5 6.3 1.0 21 48

10-15 .. 20 6,6 6,2 1,2 19 49
Over 15 6 6,9 7, I 0,6 14 64

Tabel 22. Angreb af rodbrand og væ/tesyge (213).
Opstillet e/ter reaktionstal i syge del.

P" ThI. for

" AnI ir VR':It($)'Jt udb)1te
RI i AnI,] lun· moI_ i den 100_

5YIC del ...do< ol< ',ae 197&.81 5),F dd normal

Over 7.0 II 7,3 7,5 1,0 16 68
6.5-6.9. 15 6,8 6,7 1.1 26 50
6.0-6.4 .. 31 6,4 6.3 1.2 25 49
5.5-5.9. 20 6.1 5.7 1.4 22 42
Under 5.4 .. 8 6,1 5,2 1,0 24 41

t tabel 23 findes en oversigt over virkningen af el øget
antal år mellem roer.

Tabel 23. Angreb af rodbrand og væltesyge.
Opstiller efter antal iJr mellem roer.

P". fbl. for
AnI.Ol RI Ant. ir vælcesygc udbytte
Ir mclkm AnlHI w,- med roer ,dm 100=.." Sledcr " ',ae 1978·81 fyge del normn!

O 22 6,6 6,2 1.4 23 51
l 17 6,6 6.5 1.9 22 49
2 15 6.6 6.5 1.0 21 49
3 17 6,2 6,1 1,0 31 43
4 og mere .. 12 6,6 6,4 O 20 62

Tabel 24. Angreb af rodbrand og lIælresyge.
Opstiller efter pct. ler i syge del.

Med det stigende indhold af ler steg Rt og angrebsgra
den for væhesyge faldt. Del antyder, at de største
problemer med rodbrand findes på sandjord, hvor roer
følger roer med mår imellem.
En opstilling med såtider og angrebsgrad viste, at selv
betydelige forskelle i såtider ikke havde nogen indfly
delse på sværhedsgraden af rodbrand og væltesyge.
Undersøgelsen viste igen, at det næppe vil være muligt
at finde nogle mårsager til, at roer bliver angrebet af
rodbrandsvampe. Det skyldes især, at der er flere arter
af jordboende svampe, som giver rodbrandsymptomer
på roerne. Dee kan være Phoma, Pythium, Aphono
myees og andre. som ikke har helt samme krav til
omgivelserne. Også klimaforhold som temperatur og
nedbør spiller en rolle, da nogle af rodbrandsvampene

Der blev ikke fundet nogen forskel i RI. angrebsgrad
og udbytte, uanset om der var mere end 4 år mellem
roer, eller der var roer hvert år.
I tabel 24 er resultaterne opstillet efter stigende pro
cent ler i den del af marken, hvor de angrebne roepIan
ler blev fundet
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2. TUSindben. syrnfyler (en slags IU"imdben). smælder·
lanwog runkelroebiller blev Ikke fundet i nogen af
de 147 undersegte marker

3. Trichodorus (migrerende nematoder) er små fntle:·
vende nematoder. der lever hele deres ilv nede I
jorden. De angnber alle planlC<trIer ved at suge
næring af n)'dannede rodder. Planterne suger at
danne nye fødder. sA disse flr et skægget udseende
ved stærke angreb. De fritlevende nematoder op
træder bær på S3ndmuldede jorder. hvor de lettest
kan be\ ægc: sig rundt i jordporerne ved passende
fugughed. Hen på sommeren går de dybere i jorden
De blev fundet med felgende procentl'iike fordeling:

Tabel 16. Jordboende skadedyr i bederoer. 1981

I. StIgende mængder kvælstof ul slælgræs.
2. Stlgendc mængder hælslof III I-Angt kluvergræs.
3. Rodklø\-er og almindcllg rajgræs lil slæt.
4. Slætblandmger.
S. Bygsorter \om helsæd.
6. Udsædsmængdcr og rækkeafstande 1 helsæd.
7. Græsarter efter helsæd.
8. Stigende mængder kvælstof lil g)'lIegcxl.et majs.
9. Stigende mængder NP 11-23-0 til majs.

10. HoslIIder for majs efter frost.
ll. Majssorter
12. SAd)-bder for majs.
13. Forenklet gro\foderproduktlon.
14. Bælgplanter uden og med græsIblandmg.
IS. Udb) t1ebeslemmelscr I maj"

Skade(æf\klen ligger ved ca. 10 dyr pr. rocplante.
Skaderne vi..er sig lidligt med vækststandsIlIng l
uregelmæssige partier af marken. hvor mange roe·
planter er helt små mellem f3 normalt ud\lklede
roer
De kan bd..æmpes med granulal nedfældet \-ed
s nmg.

4. Roenemaloder lever en del af deres 11\ l roernes
sIderodder. hvor hunnerne ender wm cyster De
ble\ fundet med følgende proccntvt'C fordelmg:

Antal lrichodorus
pr. roeplante
pet. af markerne

o 1·10 11·20 over 21

58 38 2 2 Stigende mængder kvælstof
til slætgræs, 1980-82
Forsøgene blev planlagt for al 111 belyst, hvilken indny·
delse 3 århge slæl og stærk godskIlIng med kvæbtof
har på grrcstørsloffets foderværdI.
De 3 slæl ønskedes pro\et sammen med en gradueret
ulforsel af k\ælsto( med de storste mængder i foråret.
fordI pnsen pr ha for bjærgnmg af de enkelte slæl er
steget slærkt l de senere år. Det \-llle derfor være en
stor fordel. om samme udb)lIe kunne nås med færre
slæl.
Forsogene placeres i be<\tående græsmarker og godes
med kvælstof eftcr planen:

Tabel1l. Jordboende skadedyr i bederoer. 1982

Forsøg med dyrkning af
græs, helsæd og majs m.v.
I 1982 ble\' under Grovfoderudvalgct arbejdet med
følgende forsogsscrier:

Rocnematoder kan skade meget. Her l under'iiøgel
sen er anlal larver af havrenemalOder og rocnemu
tooer opgivel som I tal, da der skal bruges en særlig
teknik for at skille de to arter fra hlllanden. De
lindes i f3 marker i et stort antal og kan bekæmpes
med granulat nedfældet ved s..l\ning.

Undersøgclscn vi:-.tc. at der ikke kan være tale om
nogen udbredt I) roet nel hed ». da del var ret få marker
med bederoer, !)Om var inliceret med skadedyr i et Mori
alllal.
Til at linde de f3 stærkI mficerede marker I tide kunne
cn proveudtagnmg og egnedc laboratoncmCloder \-ære
III afgørende hjælp.

En rigelig forsynmg med kalium til alle slæt søges
~ikret ved al grundgøde I tidligl forAr med 1000 kg PK
0-4·21 pr. ha og ved al bruge NPK 21-4-10 som
kvæl'\tofgoonillg.
I tabel 28 er vist en oversigt over udbyttet af grønt.
tørslof og rå protein fordeh p! kløvergræs med meget
klover. med en middel kloverbcstand og i ren græs
blandmg.
I klo\ergræs var terstofprocenten hUjest ved I. N·lrm.
h\oreflcr den faldt svagt I takt med stigende tilførsel af
kvælstof. Den samme Imie med faldende torstofpro
cent fulgtes og\å I græsblandmgen. men her fra førsle
til <;ldste trin I h'ælstofgodskmngcn.
Medens lIldholdet af råprolem i græsblandingcn steg
fra I. N-trin til det sidste. blev der i kløvergræs mAlt et
fald i indholdet I råprotclIl ved ISO kg N pr. ha. Delle
'iik)'ldes for en del. at kløveren blev reduceret ikonkur·
rencen med græsset. Tabet af kløver var her så storl, at
den tilf\)fte m::engdc kvæl'ltof Ikke kunne opveje det.

kg N pr. ha
tidligt t:Rt:r cf'tt:r
fodr t.s~ 2. sløet ialt

O O O O
75 50 25 150

150 100 50 300
225 150 75 450
300 200 100 600

e .
d.

a..
b.

e...

Forsøgsled1-100 over 100

49 2

o
49

Anlal roenemetode
larver pr. roeplante
pet. af markerne
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Tabel28. Kvælstofgødskning afkløvergræs og græs til
ensilering (195) 1981·82.

For- pet. pet. af lørstof hkg pr. ha
S0gsled tørst. rApr. tørst. aske gronl tørst. rApr.

K/øvergræs. k/øverrigt (7 Is)
a. 15,7 16,7 26,3 10,7 68S 10S,S IS,3
b. 17,5 13,3 29,7 9,5 79 26,5 ,0,2
c. 17,3 14,9 30,3 9,4 168 40,7 2,9
d. 16,6 16,5 30,2 9,3 237 46,0 6,3
e. 16,5 18,2 29,8 9.5 283 52.6 10,0

Kløvergræs. middelt klø~'erindhold (19 fs)
a. 19,5 12,9 28,0 10,6 492 95,S 12,4
b. 20,9 11,2 30.1 9,6 121 3D 2.0
c. 19,7 13,2 30,0 9,8 250 50,7 7,0
d. 19,5 15,6 29,8 9,6 286 55,9 11,3
e. 18,5 17,0 29,3 9,7 345 59,1 14,0

blev målt næSlen samme udbytte uanset kløverbestan·
den, nemlig ca. 16 tons tøfstof pr. ha.
Forholdene ved udbyttet af råprotein var næsten til
svarende.
l kløvergræs blev kløverindhold og plantebestand vur
deret med følgende resultat i tabel 29.
Kløverprocenten steg for hver slæt, hvor der ikke blev
gødet med kvælstof.
Ved kvælstofmængder på 300 N pr. ha og mere var
kløverbestanden på samme niveau i begge afdelinger.
De tilførte N-mængder skadede således kløverbestan
den mest i forsøgene med kløverrigt græs.
Bedømmelser af bestandens tælhed omfattede både
kløver og græs. Bestanden blcv svækket mest i forsøg
med midde/god kJøverbesland.
I tabel 30 ses en oversigt over karakterer for lejesæd
samt over udbyttet af beregnede afgrødeenheder for·
delt pr. slæt og ialt pr. ha.

Tabel 30. K~'ælslofgødskning af kJø~'ergræsog græs til
ensilering, /981·82.

KJøvergræs (7 fs.) kJøverrigt
a. 2 O O 35,4 28,1 20,S 84,0
b. 3 I I 10,6 2,9 -d,1 12,4
c. 5 3 2 12,8 6,0 2,4 21,2
d. 6 4 2 14,8 7,6 4,2 26,6
e... 6 4 2 14,6 11,0 7,6 33,2

K/overgræs (l9/s)
a. l O O 34,3 20,0 IS,S 69,8
b. 2 l O 11,5 7,6 0,2 19,3
c.. 4 2 l 15,0 13,5 4,3 32,8
d. 5 2 2 15,2 16,6 7,3 39,1
e. 6 3 2 17,7 17,1 8,5 43,3

Græsb/anding (18 Is.)

a. 2 O O 28,6 12,3 S,4 49,3
b. 4 I O 13,6 14,7 4,8 33, I
c. 6 4 I 18,3 20,3 11,5 50,1
d. 7 5 2 19,3 23,2 15,5 58,0
e. 7 6 3 21.5 24,4 18,0 63,9

Lejesæd Afgroottnhed~r pr. ha
I. 51. 2. 51. 3. sJ. ll. juni I, aug. 9. okt. ialt

Forsøgs
lod

Græsblanding (18 Is)
a. 24,7 9,8 29,0 9,9 281 69,4 6,S
b. 22,0 10,7 29,9 9,2 253 48,1 5,8
c. 20,1 13,2 29,7 9,9 423 71.8 11,9
d. 18,9 15,8 28,9 10,2 506 79.2 16,7
e. 18,8 17,0 28,6 10,7 543 85,7 19.5

Det højeste indhold af råprotcin blcv på alle N-trin
fundet i kløvergræs med en stor kløverbesland.
Afgrødernes indhold af træstof var højt og ret upåvir
kel af kvælstofgøetskningen.
Indholdet af aske var i gennemsnil lavt. t kløvergræs
blev målt det højeste indhold i grundgødet forsøgsled,
hvorefter det forblev næsten ens 'led stigende kvælstof·
tilførsel. l græsblanding tiltag indholdet af aske fra
første til sidste N-trin.
Udby tiet af tørstof var i de 3 grundgødede forsøgsled
jævnt faldende fra kløverrig over middel kløvcrbesland
til græsblanding, mens merudbyttet for kvælstof
gødskning liltog fra små merudbytter i kløverrigt græs
til store merudbyttcr i græs, så der 'led 600 kg N pr. ha

Tabel 29. Kvælstofgødskning af kJøvergræs lil ensiJe·
ring, 1981·82.

FOfS0gs.
led

pct. kløver
I. sJ. 2. sJ. 3. sJ.

Phmtebestand·)
l. sI. 2. sI. 3. si.

Kløverrigt kløvergræs
a. . . . 57 50 74
b. 16 8 19
c. . II 5 9
d. 9 3 6
c. 9 4 3

Middel kløverbestand
a. 36 50 61
b. 21 19 21
c. IO 9 17
d. 9 4 3
e 542

.) 0-10, 10 = meget læt beslalld.

IO
IO
IO
IO
IO

9
9
9
9
8

IO
10
IO
IO
IO

9
9
8
8
8

IO
10
9
9
9

9
9
8
7
7

Foderværdiberegningen er blevet gennemført på basis
af indhold af lræstof og organisk stof, så indholdet af
træstof og aske flr stor ind nydelse på, hvor meget
rørslof der medgår lil l foderenhed.
Der blev fundel mest lejesæd i den I. slæ!, hvor og~
tilførslen af kvælstof var størst, og der blev ikke målt
nogen forskel mellem de 3 græsmarkstyper. Lejesæd
bør begrænses mest muligt i græs til ensilering, da det
kan fl betydning for ensilagens kvalitct, herunder også
indholdet af sporer fra smørsyrebakterier.
Det ser ud til, at der kan gødes med ca. 150 kg N pr. ha
til I. slæt, ca. 100 kg N pr. ha lil 2. slæl og ca. 75 kg N
pr. ha til 3. slæt eller iah lidi over 300 kg N pr. ha uden
al f1. lejesæd med karakterer over ca. 4. Dctte niveau
svarede også lil del mest rentable merudbytte især i
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græsblandtng og ved middel klo\'erbestand. medens en
lidt lavere mængde kvælstofs\arede sig bedsl i klover
rigt græs.
Forsøgene fons."Ctter.

Stigende mængder kvælstof
til 1. års kløvergræs 1982

gen fra 1980. og som det fremgår af leksttabelJerne.
Forsøgene anlægges i 6 blokke. hvoraf de 3 gødes med
300 kg t pr. ha og 3 godes ikke med kvælstof.
Markvanding efter behov sikrer væksten.
Del gunsuge klima for kløverens trivsel gav så god
vækst. at der blev høstel efterafgrøete i 3 forsøg. t label
32 er 3 års resultater visl i gennemsnit af 7 forsøg.

Tabel 32. Rødkløver og almindelig rajgræs til slæ/.
elrers/ær 1/96). GItS 3 r /980-82. 7/s.

kg pr. ha
Rød Alm. pct. pet. hk& pr. ha
kj. rajar. tarst. riprot. grønt tøm. rlproc..

De senere års stærkl stigende priser på ha:lstofgod
ning har gjon del nodyendigl at undersøge I forseg, om
det er bedre at glye mindre mængde kvælstof ad
gangen, men at tIIfore oftere.
Desuden stIlles der fra hægbrugerne ønsker om et
letfordøjeligt græsfoder til de højtydende dyr. Da det
altid er lettesI al bevare hVIdkloveren l kort græs, blev
disse ønsker efter forslag fra Ribe Amts nordre Land·
boforening, Varde. udmønlel i følgende forsogsplan:

3 - 15
9 9

15. 3

16.9 18.0
15.8 19.4
15.1 20.1

144 24,4
35 3.9
31 2.0

4,4
1.1
0.9

a. Grundgodel
b. 75 N pr. ha, 15 kg N af gangen.
c. 150 N pr. ha, JO kg N ad gangen
d. 225 N pr. ha, 45 kg N ad gangen
e. 300 N pr. ha, 60 kg N ad gangen

Forsøgene placeres i I. års hvidklø\'ergræs med en tæt
kløycrbesland. og afgrøden hostes hver 4. uge eller i 5
årlige slæt.
Forsøg nr. 63023 og nr. 63024 blev gennemført efter
planen. J tabel 31 ses el gennemsnit af resultalerne.

Indholdet af tørstof faldt og mdholdct af råprolein SI eg
med øget indhold af rødkløver i blandingen.
Det laveste udbytte blev høstet. hvor der var mindst
rødkløver i blandingen.
låreIs 3 forsøg i l. år blev høstel udbYllcr som i det
foregående år. Resultaterne er indregnet I gennem~nit·
tet fra 9 forsøg i J. års rødkløvergræs i tabel 33.

Tabel 33. Rødkløver og alm. rajgræs 'it slæt. (/96).
GItS. 2 d, /98/-82. 9/~

kg pr. ha
Rød Alm. pct. pct. kg tont. hkg pr. hl
kJ. rajgr. tørst. rApr. pr. r.e. grønt tørst. riprt.

Tabel JI. Stigende mængder hælstof Iii I-drigt ON
kløvergræs. Gns. 2 Is. 1981. 3 + 15 17.2 17,1 1.23 607 104,3 17.8

kgN pct. pc1. af tantof hk. pr. ha a.e. 9 + 9 15.5 18,4 1.21 148 12.7 3.7
pr. ha IØrsL rlpr. IOBt. 1"'"' lorst. ripr. pr h. 15 • 3 13.8 19.3 1.21 190 15.8 5.4

O 19.2 17.7 22.3 271 52,1 9.2 45.4 300 ,\'
75 19.5 16.8 23.2 44 9.2 1.1 6.7 3 - 15 17.1 16.4 1.29 263 44.3 6.6

150 19.0 16.5 23,7 100 18,4 2.4 13.4 9 • 9 16.2 17.8 1.27 300 42.5 8.4
225 18.2 17.3 23,8 169 28.1 4.7 21.8 15 - 3 15.8 18.9 1.24 305 39.9 9.4
300 17.8 18.3 23,5 227 36.3 7.0 29.1

I ndholdet af tørstof var ret høj!' af råprOlem meget
passende og af træstof rct lavt, hvilket viser. al der var
tale om el let fordøjeligt græsfoder.
Udbyttet var dog på el ret beskedent lllveau både uden
og med hælsloftilfnrsel. Der blev hoslet mesten
samme udbytte p ca. 9 f.e. pr. kg N ved Inen Irin af
den tillagte mængde på de 75 kg N pr. ha. Del var et
rentabelt merudbytte op til 300 kg ~ pr. ha. sehom der
skete en tilsvarende reduktion af kloverbeslanden. der
I gennemsnit ved O. 75. 150. 225 og 300 kg \ar hen
holdSVIS 54, 41. 23. 16 og 10 pc!.
Forsøgene fonsælIer.

Rødkløver og almindelig rajgræs
til slæt på vandet jord 1980-82
Rødkløver og almindelig rajgræs udlægges i bygdæk
s."Cd i forskelligt blandingsforhold som vist i berelnin·

I begge afdelinger - uden og med kvælstOfgodskmng .
faldt indholdet af torstof til et lavI niveau ved øgcl
andel af rødkløver i blandingen, medens indholdet af
rAprolein steg. De 300 kg N pr. ha gav lørstoffet et lidt
lavere indhold af dprotein.
Også den beregnede foderværdi ændrede sig med en
svagt faldende mængde lorstOf pr. foderenhed. Tilfor·
scl af kvælstof på de 300 kg N pr. ha medforte, at der
medgik en oget mængde tørstof pr. foderenhed. især
\ed det laveste indhold af rodklover.
I afdelingen uden tilforsel af kvælslof sleg udbyucl af
tørslof jævnt i takt med øget udsæd af rødkløver. hvor
især de 6 kg fra 3 til 9 kg pr. ha gav stort merudbytte.
Tilførsel af 300 kg N pr. ha gaven betydelig forøgelse
af udbYIlet. og der blcv fundet et faldende merudbYlte i
lakt med øgeL udsæd af rødkløver.
I tabel 34 ses karakter for indhold af rødkløver samt
den beregnede foderværdi fordelt på de enkelle slæt og
iall pr. ha.
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Tabel 34. Rødkløver og alm. rajgræs Iii slær.
Gns. 2 de 1981·82, 91'

kl pr bil
Rød-Alm. KM. r kP) Afarwdeenheder pr. ha

kJ. fJIt. t. si. 4. si. I. Juni 5. Juli 16. .ug.14. okt. ialt

ON
3 + IS 4 4 27,4 17,1 23,5 16,9 84,9
9 + 9 6 7 5,8 1,3 4,1 0,2 11,4

IS + 3 8 8 5,7 1,7 6,3 1,0 14.7

300 N
3 + IS 3 2 10.8 8,2 6,3 5.4 30,7
9 + S S 4 11.8 6.5 6.9 5,6 30,8

IS + 3 S S 10,6 7.2 8,5 5,5 31,8

-) ~IO. 10 = !tn klø\·tr

Uden hælstof steg karakterer for kloverbestand med
oget udsæd af rødkløver. Dc 300 kg N pr. ha gav lavere
karakterer for kløverindhold, men tendensen var den
samme med stigende karakterer for kloverbestand i
takt med oget udsa:d af rodklover.
Merudbytter blev målt ved oget udsæd af rodklover.
Kvælstofgødskningen med 300 kg N pr. ha gav også
merudbytter, men de tilfone mængder var kun renta·
ble med en udsæd på 3 kg rødklover pr. ha. Hvor
udsa:den var henholds\'is 9 eller 15 kg rødklo\er pr. ha.
kunne det ikke betale sig at gøde med 300 kg N pr. ha.
Forsøgene fonsæner.

Frøblandinger til slæt 1981·82
I de officielle forslag til frøblandinger i 1559, medde·
leise, 1980 fra Statens Plantea\,!sforsøg. findes 5 forslag
til blandinger beregnet til $lærk kvælsrofgødskning og
slæt. Blandingerne er græsrige, og kløver indgår kun
med små mængder.
Dc 5 blandinger udlægges på forskellige jordtyper og
høstes efter planen i 2 år for at f1 belyst udbytte og
foderkvalitet.
Der blev i le brugt folgende sorter i de 5 blandinger:

FO"Øgsled a, blanding nr. IO (29 kg pr. ha)
3 kg rødkløver. Krano

10 kg italiensk rajgræs. tetraploid, Gero
IO kg alm. rajg~, tidlig, tetraploid, Tonga
6 kg hundegræs, Amba

Fo"ogsled b, blanding nr. 11 (24 kg pr. ha)
2 kg hvid kløver. Huia
I kg hvidkløver, Milka
5 kg alm. rajgræs, middeltidig, Sisu
5 kg alm. rajgræs, sildig, Borvi
3 kg timothe, Topas
6 kg engsvingel, Rossa
2 kg rødsvingel. Rubina

Forscgsled c, blanding nr. 12 (24 kg pr. ha)
2 kg hvidkJ0\'er, Huia
1 kg hvidkJo\'er, Milka
5 kg alm. rajgræs, middeltidIg, SISU
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4 kg rodsvingel, Rubina
6 kg hundegræs. Jesper
6 kg hundegræs, Baraula

FO"Øgsled d. blanding 13 (22 kg pr. ha)
5 kg alm. rajgræs, tidlig, Gremie
5 kg rodsvingel, Rubina

12 kg hundegræs. Amba

FO"Øgsled <, blanding 14 (28 kg pr. ha)
6 kg alm. rajgræs, tidlig, tatraploid, Tonga

16 kg alm. rajgræs, middeltidig tetrap)oid, Tove
6 kg alm. rajgræs, sildig, Borvi

Efter planen udlægges blandingerne i bygdæksæd, der
ikke høstes forsøgsmæssigt.
Efter høst gødes i udlægsåret med 75 kg N pr. ha, og
der hostes l slæt først i oktober.
I Il forsøg i år var udbyttets størrelse og forholdet
mellem blandingernes udbytter stort set som Aret for.
I tabel 35 ses i gennemsnit af21 forsøg udbyttet i l slæt
efter høst af dæksæden.

Tabel3J. S/ætblandinger. eltmlær i udlæg<drtt (/97).
Gn. 2 de 1981..]J2, 21 I'

Fe. pct. pct. af tento( hkg pr. ha Le..

bland. tef'St. tlpr. t/tBI. grmn terst.. tip!. pr. b.

r. 10 14,0 16,9 24,9 224 31,3 5,3 23,8
Nr. II 15,6 17,7 27,1 -;-53 ..;..4,7 -;-0,6 -;-4,0
Nr. 12 15,8 16,9 28,8 -;-48 ..;..3,5 ..;-0,6 -;-4,2
Nr. 13 15,8 16,9 28,3 -;-63 -;-5,9 -;- 1,0 -;-5,5
Nr, 14 15,2 16,5 26,8 -;-37 ..;..2,9 ..;..0,6 ..;..2,7

Indholdet af tørstof var lavt og la\'est i blanding nr. IO.
Dee forskellige indhold af træstof har indnydelse på
beregning af fodervterdien. Det største udbytte blev
mAlt i blanding nr.lO.
I gennemsnit af 12 forsøg blev i l. års forsøgene høstet
hoje til meget høje udbytter af tørstof, som det ses i
label 36.

Tabe/36. Frøblandinger til slæl. J Ilr (198)
Gn. 12 I•. 1982

Fro- pc'. pct.•f lersto( hk. pr. ha
bland. tørst. tlpt. terst aske grønt lersl. tipt.

Nr. 10 16.4 17,3 26,8 11,4 935 153,1 26,5
Nr. II 16,8 17,7 26,2 11,8 -88 +11,0 1,3
Nr. 12 16,5 17,2 29,0 11,5 IO 3,1 0,4
Nr. 13 17,1 17.1 28,9 10,8 +32 1,1 ~O,I

Nr. 14 15,8 17.6 26,0 11,3 +9 +6,7 +0,7
LSD 5.9

Det skyldes i nogen grad. at 7 forsøg af 12 blev
mark\'andet.
Indholdet af tørstof var ret ens, og det var også
tilfældet for tørstoffets indhold af råprotein. Et ret
stort indhold af hundegræs er uden tvjvl årsag til det
lidt højere indhold af træstof i blandingerne nr. 12 og
13.



Tabel 39. Bygsorrer til helsæd med efterajgrodr!T. {/99}
Gns. ] år, 1981-82, ]3 Is.

en kvælSlofmængde af mindst denne størrelse. der må
regnes med som grundgodskning i form af staldgød
ning. ajle og gylle i ct nonnalt kvægbrug.
I åreL~ forsog var udbyttet af helsa:den lidt storre og
udbytiet af efterafgrodcn lidt lavere end i det foreg:t
ende :tr, men forholdct mellem M>rteme var næsten det
samme.
I tabel 39 ses udbyttet i gennemsnit af 23 forseg.

lIelsæd
Mona 1,6 275 85,7 8,4 23,2
Ida 2,2 10 7,2 0,3 \,2
Nery 2,6 +1 4,5 +0.4 3,8
Gula 3,0 2 5,0 +0,3 2,8
Aramir 1,7 16 9,0 +0,0 3,7

Efterafgrode

Mona 279 40,6 8,2 9,3
Ida " . ~21 03,0 +0.4 +0,7
Nery .. +27 +3,2 +0,5 +0,8
aula + 17 +1,4 +0,3 +0,4
Aramir ~c 37 +3,9 +0,6 ,0,9

Blanding nr. II og blanding nr. 14 gav i I. år et lidt
lavere udbytle end de øvrige, der lå på samme niveau
renI udbyttemæssigt.
I tabel 37 er den beregnede foderværdi vist fordelt pr.
slæl og iall. Beregningen af foderværdien er foretaget
på basis af indholdet af træstof og aske.

Tabel 37 Froblandinger lil slæt. J. dr
Gn< /] /S 198]

F,.. Af~nhedcrpr. ha
blanding JO. maj S. ju i 16. aug. IS. okt. iall

N,. IO ... 44,1 21,9 26,2 23,0 115,2
Nc. II. 2,9 +3,9 1,4 ..:..1,3 +6,7
Nc. 12. +3,9 . 2,5 1,4 1,2 +3,8
Nc. 13. 0,9 +3,7 +0,9 0,1 3,8
Nc. 14. J,J + 1,9 0,6 0,3 +2,3

Blanding nr. IO gav det højeste udbytte i afgrødeenhe
der pr. ha og nr. II det laveste udbytte. De øvrige
blandinger gav samme udbytte på et lidt lavere niveau
end blanding nr. IO.
I tabel 38 ses en oversigt over karakterer for bestand i
forår og lejesæd i alle slæt.

Tabel 38. Frøblandinger til slæt. I. 4r
Gn< l] /S, 198],

Lojosa:d
hkg P" ha

tørstof riprot. trato!

F,.. Karakter" Lojesæd
blanding f. hest. for r l. sI. 2. sI. 3. si. 4. si.

N,. 10 .. 7,7 3 O 2
N,. 11 .. 7,9 5 l 2
Nc. 12 . 8,4 2 O l
N,. 13 .. 8,7 3 O I
N,. 14. 8,4 5 l 2

') 0-10, 10 =- meget læl bestand

Blanding nr. IO og II havde e([er karaktererne al
dømme den svageste planlebestand i det tidlige forår.
Kun j den l. sJæl blev fundet lejesæd i noget omfang.
Blanding nr. II og 14 var mest blodstrået med karakle
rer på 5 i gennemsnit mod 2-3 i blanding nr. IO. 12 og
13.
Forsøgene fonsætter.

Bygsorter til helsæd 1981-82
Der har været en stigende interesse for at høsle byg
som helsæd 3-5 uger efter skridning. Det kan være som
dæksæd for udlæg, som grovfoder med italiensk raj
græs som efterafgrøde eller som grovfoderreserve,
I den anledning blev anlagt forsøg på kvægbrug med
slråslivc bygsarter for at belyse deres egnethed til
helsæd med efterafgrøde. Sorternes egenskaber er ud
førligt omtalt i afsnittelom bygsorternes dyrkningse
genskaber i beretningen på side 26.
I forsøgene i år blev gødet med husdyrgødning og
handelsgodning på et niveau af 125 kg N pr. ha. Det er

Sonerne Mona og Aramir var mest stråstive tæt fulgt
af Ida, medens Nery og Gula var mindst stn\slivc. Alle
sorter gav et slørre udbytte end Mona med Aramir
som den højest ydende sort.
Monabyg var mest skånsom overfor eflerafgrøden tæt
fulgt af aula, medens sorterne Ida. Nery og Aramir
svækkede eflerafgrøden næsten lige meget.
I tabel 40 findes en oversigt over bygsorlernes og
efterafgrødens egenskaber som foder og udbyttet i
brUltofoderenheder pr. ha beregnet efter indhold af
Iræslof og organisk stof.

Tabel 40. Bygsorter til helsæd med efterafgrøde.
Gn< ] år. 1981-8], ]31<

IXL pct. fif tersto! kg tørst. a,,,
Bygsorter torstof rApr. trIeSt. aske pr. [c, pr, Ila

Helsæd

Mona 31,2 9,8 27,1 7,1 1,36 62,9
Ida 32,6 9,4 26,3 7,0 1,35 68,9
Nery 32,9 8,9 29,9 6,9 1,45 62,1
aula 32,7 8,9 28,7 7,2 1,41 64,2
Aramir 32,5 8,9 28.4 7,1 1,41 67,0

Efterafgrode

Mona 14,6 20,2 22,9 13,8 1,20 D,8
Ida ..... 14,6 20,7 22,9 14,1 1,20 31,3
Nery .. 14,8 20,6 22,7 14,4 1,20 31,2
Gula 15,0 20,2 22,7 14,3 1.20 32,7
Aramir 15,2 20,7 22,9 14,2 1.20 30,6
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Kolbeud~iklingen i majs
s~igrede p6 de letteste sand
jOrder. men pd alle andre
jOrdtyper fik. majs et gex/J dr
med tidlig blomstring ag
kofbesærning. Del lune.
frostfrie ef/erdr ga~ hilst af
grønne majspla/lter med en
høj tørsrofp~nt.

Helsæden indeholdlover 30 pet. tØrslof. Der var ingen
afgørende forskel mellem sorterne. Indholdet af råpro
tein og aske var lavt og uden forskel mellem sorterne.
Der blev fundel en variation i indholdet af IræslOf, som
igen betyder nogen forskel i kg tørstof til I foderenhed,
hvor Mona og Ida begge var under 1,4 kg tørstof pr.
foderenhed.
I efterafgrøden blev fundet el ret lavt indhold af tørslof
på ca. 15 JX,:1. og el højt indhold af råprotein på ca. 21
pet.
TørstofTets indhold af aske på ca. 14 pet. var ret højt.
Da græs nonnah indeholder 9-10 pet. r:\aske. viser det
en forurening med sand på 4·5 pct. Det er ret meget.
men svarer sikkert ret nøje til forholdene i praksis.
Denne forurening med sand kan derfor også være een
af årsagerne til, at efterårsgræs er blevet ret lavI
værdsal som råmateriale lil ensilage.
Indholdet af træstof var 23 pet. af tørstoffet og ens.
hvilket også viste sig i, at der j alle forsøgsled gik 1,20
kg tørstof til I foderenhed.
Det samlede bruttoudbytte i helsæd plus efterafgrøde
blev i Mona, Ida, Nery, Gula og Aramir henholdsvis
97, 100, 93, 97 og 98 afgrødeenheder pr. ha.
Stråstivhed er en megel vigtig faklor, når byg skal
bjærges som helsæd, da svær lejesæd kan kvæle udlæg,
give et stort lab ved høst og øge faren for ell stærk
eftergæring i ensilagen under opfodringen. Desuden
kan der med den øgede forurening med jord ved
lejesæd med strået slæbes Oere sporer af smørsyrebak·
terier med ind i siloen til stor skade for ensileringens
forløb og slutresultat.
I denne serie har der kun værel fl forsøg med stærk
lejesæd. I tabel 41 ses gennemsnit af 4 forsøg, hvor
karakter for lejesæd var 4~7. højest for Gula. Nedersi
ses gennemsnit af 4 forsøg med den laveste tilførsel af
kvælstof. Der er i opstillingen ikke taget hensyn til
forfrugt og en evenluel forfrugtvirkning.
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Tabel 41. Bygsorter som helsæd.
/98/-82, 4/s. i hver gruppe,

Afgr0d~llh~cr pr. ha
efter-

Bygsorter Lejesæd helsæd afgnxier ialt

/72 N

Mona 4 67,9 22,4 90,3
Ida 5 5,0 "3,7 1,3
Nery ... 6 +1,6 +6,1 +7,7
Gula .. . . . . . . ... 7 +2,3 +3,8 ~6,1

Aramir 5 5,0 ~7,S ~2,5

/07 N
Mona . . . . . . . . . . O 53,4 29,0 82,4
Ida . . . . . . . . . .. O 8,7 "1,3 7,4
Nery O 3,7 "1,5 2,2
Gula . . . . . . . ... O 8,1 0,3 8,4
Aramir . ........ O 9,7 -.;..2,2 7,5

Ved et almindeligt kvælslofniveau på 107 kg N pr. ha,
hvor lejesæd blev undgået, var det mindst fordelagtigt
al bruge bygsarterne Nery og Mona. Hvor der var
gødet stærkI med kvælstof eller med 172 kg N pr. ha,
og der blev målt lejesæd, var del en fordel at bruge
sorterne Mona og Ida. Af de prøvede sorter klarede
sorten Ida sig pænt i begge afdelinger.
Forsøgene fortsætter.

Udsædsmængder og rækkeafstande
i helsæd, 1982
En ret tyndt sået dæksæd har i tidligere forsøg givet
det størsle samlede udbytte i helsæd + efterafgrøde,
hvor helsæd havde ca. 150 kg N til rådighed pr. ha.
For al belyse. om man kan sikre sig både et højt



udb}t1e af helsæd og Cl læt og godt udlæg under
llllen"',"C forhold med meget bæl"'loftl1 rådighed. ble\
der pa alle jordlyper pla(,'erel f(}f'l(lg ener folgende
r lan '

u. 75 kg b)guds..-ed. 12 l..'m ræHcafsland
b. 75 kg b}gudsæd. 24 cm rækkeafsland
c. 150 kg hyguds::ed. 12 cm rækkeaf<;tand
d 150 kg bygudsæd. 24 cm rækkeaf<;tand

I alle for ...og blev brugl Idllbyg ~om udsæd. meden~

cfterafgrodcll var udlæg efter for'iog~...ærtell~ 'm'ikc.
Forsogene hehandles som den ovrige mark. Eflemfgro
den gudc'J med 100 kg N pr. ha pr....Iæl.
I label 42 ~es udbyltet af gWnI. lorslof, r~prolein.

Ira...... lof og afgrodecnhcdcr pr. ha beregnel på ba"'l~ af
torslofl'el\ IIld hold af træslof og organisk ...1Of.

Tabe/ 42. Udsædsmængde,. og SlJajsland I helsæd
(l(}())

Gns. /0 Is. /981.

Udszd Ol hk. pr ha a.e,
wf taod gronl torst rlpr. træslof pr. ha

J/e/sæden

75 kg. 12 cm lSO 85,6 7.8 21,7 65.3
75 kg. 24 cm IO 3.4 0.0 1.1 2, l

150kg.12cm 9 2.7 0.3 -0.4 2.1
150 kg. 24 l.:1Tl 13 2.6 0.0 2.8 0.3

Efrerafgrooell
75 kg. 12 cm 203 27.9 5,8 6.8 21.8
75 kg. 24 cm 14 1.9 0,3 0,5 1,)

150 kg. 12cm 2I 3.2 U,7 -0,1 2.2
150 kg. 24 cm I 0.2 0.1 0.3 0,1

Der blc\ fundel Ieje.....nl I I af IO for...ug. ~IH)m der i
gennem"'1lI1 pr. ha 111 hd...æd ble\ gudet med ca. 100 kg
"\ I g)lIe + ca. 70 kg l' I handebgodOlng.
J beregnet fodenærdl ga\ nlllg med 12 cm I forhold
III 24 cm n.l;:~keafsland d lidt ...t~~rrc udh~lte H:d håde
75 og I50 ~g ud::.a-d pr. ha.
Dclte merudbyttc blc\' <;al over slyr 1 efterafgrodens
lIdb~tte....a del s..1mlede udbytte l helsæd og efleraf
grode bic .. henholdsvl'-' 87. 86. 87 og 88 afgrodeenhe
der pr. h:.l eller SaUlITlC udhyltc I ulle f{)~og~lcd.

F()r~ogelle fort'iætter.

a. 18 kg ltaiJensk rajgræs. 2 n, Pnma Roskilde
b. 25 kg Italien'ik rajgræs. 4 n. ~inak

c. 15 kg hybrid rajgræs. 4 n. Augusla
d. JO kg Westerwold il. rajgr.. 4 n, Tewera
e I Mkg alm. rajgræs. 4 f1, Tonga

Sorter og arter med 2n er dlplolde med eilIormall
alllal kromosomer. meden'i 411 er lelraplOldc med dob
bell anlal kromosomer
I forhold td sidste år er mængden af uds:\.-d blCH't ogcl
mcd J·lO kg pr. ha l el for\og på at slkrc enjtc .. n og l ..cl
he~lalld i alle forsøgsled.
Ilybndrajgræs l forsogsled L: er en art\kryd~l1Ing mel·
lem almindelig rajgnl;:~ og lluhcn~k rajgræs. Sorter af
denne nye af menne...ker ...kabte art har rel god \ mier·
fa"'lhcd og kan holde i nogle år under vore forhold
\\blcrwold ilaliensk rajgræs l forsøgsled d er el1 M)ln

Illcr·cenårig an. der afslutter 'ilt livslob med fn"lxl·
mng l label af cen \æk ... lperiode. Arten \'okser megel
humg med en ')Iærk '-'længeldannelse og en fras..'t'tnmg
p ... idcskuddene h\'er 4-5 uge. I byg til modenhed ~an

fmene nå at m<XInes sammen med bygkernerne. Dette
fro er meget .-,plld5tOmt og kan be\'are spireevnen I

re\ I'" I jorden. planlen kan komme 111 al optræde
'iom ukrudl Iandre afgroder end fodergræ:s. Derfor må
Westerwold rajgræs kun bruge'> som udlæg ul efteraf·
grude. h\or man er helt 'ilkker på. al dæksæden skal
hu.. tC'> som helsæd. Dette frosplld kan også opSlå. h\l'"
afgrodcn kommer 111 al stå på o\'erlld. h...., der Ikke
kan kores på jorden på grund uf nedbor.
De"udell ser det ud til. al fritnuerne forel rækker at

lægge æg på W~lerwold itallen ... k rajgræs. Derlil kom
mer. III sorten ikke kan ovcrvmtrc under vore forhold.
Det kan derfor godl være. :11 man bor overvCJC at
reducere Westerwold ita!icll"k rajgræs l brug som cf
lerafgrøde.
Som helsæd bruges for.-."g.-.\i.t:rlens egen sort. der
gocl~ og behandles efter normen og h"ste<; for-;og....
mæssigt
Efter planen godes efterafgroden med 100 kg pr. ha I

SPK 2)·3·7 pr. slæt.
I 3reh forwg efter planen "ar udbYllel I hel~ hdl
hUjere cnd i det foregående år. men de forholdsw5c
udby lIer \ar næsten ens.
I label 43 ses udbyuet I helsa,.'d og efterafgr<XIe I forsog
gc:nllemfon efter planen.

Tabel 43. Græ.wrler som efterafgrode efter helsæd.
(101).
Gns. 16r /98/-$1. l/ l.

Il. Taj., 2n . 286 91,7 8.5 337 52,0 10.4
II. raj .. 4n . JO 0.1 0.0 61 2,8 0,7
l-Iyhraj.An 2 2,8 0,3 9 J, l 0,2
w. wold .. 4n IO 2.2 0.1 13 0.1 0,7
A rajg.. 4n . 17 0.2 0.1 83 12,0 2,0
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Græsarter som efterafgrøde
efter helsæd, 1981-82
I for\ogene måles udbyllcl afforskclilge græsancr. der
hOSles som efterafgrode efter b}g "om helsæd.
Fnlgende gr~l....arter og \()rtcr udlæggc~ med de næ\<nte
anlal kg. pr ha

Græsan

hkg pr. ha
Helsæd Efter11fgrøde

grlml IIUS!. rApr. grønt IBlSl. rApr.



Tabel 45. Græsarter som ef/era/grode. efter hel·
sæd.g",. 2~, /981--'12. 21!'

Afgrooeenhedtr pr. ha
helsæd efterafgrøder

H/J ll/'l 1l/1I1 iah

Det ser ud til, at tetraploid italiensk rajgræs, hybridraj
græs og Westerwold italiensk rajgm.."S øgede udbyttet af
tørstof i helsædcn noget. Det var således de mest aktivt
voksende arter. som groede op i dæksæden.
Som efterafgrøde gav tidlig almindelig rajgræs et me
get lavere udbytte end dc øvrige. hvoraf tetraploid
ilaliensk rajgræs klarede sig bedst.

Byg som helsæd og de enkelte græsarter har et noget
forskelligt indhold aftørslof. råprotein og aske. Det får
også betydning for den beregnede foderværdi, som det
ses i tabel 44.

Græsan

Ital. rajgræs, 2n
Ita1. rajgræs. 4n
Hybridrajgræs. 4n
Wcsterwold rajgr.. 4n .
Alm. rajgræs, tidl., 4n

68,4 26,9
1.0 2,3
2,1 4.8
1.2 1.2
0,2 8,8

18,3 113,6
1,2 4,5
0.7 2,0
4.1 1.7
2,5 II, I

Tabel 44. Græsar/er som e/tera/grøde.
Gn, 2 ~, 1981--'12. 21 f'.

Gr-.csart
pcl.lenilof

helsæd elierafsrøde
t. sI. 2. si.

pet. rApr. i 10rsl.
helsæd eHerafgrooe

J. sI. 2. s!.

Del største samlede udbytte p~ 118 afgrødeenheder
brutto pr ha blev målt med lelraploid italiensk rajgræs
som efterafgrøde. Del lavcste udbylte på ca. 103 afgrø·
deenheder pr. ha blev fundet i helsæd udlagt med lidlig
almindelig rajgræs.
Forsøgene fortsætter.

It. raj .. 20 . 32, I 17.2 13.3 9.2 17,8 23.6
It. raj., 4n . , 30,9 15,2 12.0 9.2 17,9 23.9
Iiybraj., 4n . 32,8 15,7 12,5 9,2 18,4 24.0
W. wold,4n. 31,7 17,0 11,9 9,1 16,2 23.5
A. raj., 40 . 34,2 17,8 13,9 9,0 18,9 23,5

pct. aske l lorstof kg 10rs!. pr. f e

It. raj., 2n . 8.1 13,5 17,9 1.34 1.13 1.16
It. raj .• 4n . 8.1 13,6 17,0 1.32 1.13 1.12
Hybraj., 40 . 7,7 15,1 18.0 1.34 1.23 1.14
W. ",0Id, 4n 7,6 12,5 18,8 1.35 1,25 1.20
A. raj., 4n . 7,9 15,2 18,6 1,34 1.20 1.16

I helsæd var indholdet af tørstof på 31·34 pet. I
græsarterne høstet som eflerafgrode var indholdet af
tørstof lavt til meget lavt i den 2. slæt. Der var en
tendens til, at de tetraploide sorter af italiensk rajgræs
havde de laveste indhold sent på året i 2. slæt.
I de enkelte 'llæt var der ingen for~kel på torstolTets
indhold af råprotcin. De enkelte slæl visle et normalt
og lavl indhold af råprotein i helsæd. et middelhøjt og
passende i eflerafgrøelens J. slæt, medens det var meget
hojt og for højt i den 2. slæt i efteråret. Der blev nok
efter planen brugl for meget kvælstof. når der først i
september tilføres 100 kg N pr. ha - selv i gunstige år
som 1982.
Indholdet af aske l tørstoffet var lavt og normalt i
helsæd, der nok, foruden majs, må betragtes som den
afgrøde, vi kan høste med del laveste indhold af sand.
Derimod blev der fundel et højt til meget højt indhold
afsand i efterafgrøden. hvor et normalt indhold af aske
vi I være 9-10 pet.
Ud fra indhold af træstof og organisk stof blev bereg
net kg tørstof lil I foderenhed.
I helsæd gik der i frisk afgrode 1,32·1,35 kg tørstof til I
foderenhed, medens der i efterafgroderne gik 1,12-1,25
kg tørstof lil I foderenhed.

I label 45 findes en beregning af udbyttet i afgrødeen
heder pr. ha ud fra de nævnte faktorer.
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Stigende mængder kvælstof til
gyllegødet majs 1980-82
Det er en almindelig erfaring. al majs kan tåle og
måske også udnytte store mængder husdyrgødning.
For at undersøge, om det også er tilfældet med kvæl·
stof i handelsgødning, blev anlagl forsøg med sligende
mængder kvælstof i kalkammonsalpeter. Forsøgene
blev placerel i majsmarker, som i forvejen var gødet
med mindst 100 tons gylle pr. ha.
Majs på forsøgsarealet plejes som normalt for den
øvrige dcl af marken.
I årets 3 forsøg blev majs såel i tiden 22. til 26. april.
Del gennemsnitlige udbytte i grundgooet var på 136
hkg lørstofpr. ha. og der blev måll ret slore merudbyt·
ter for tilførl kvæl!\tof.
I tabel 46 sc:..'S gennemsnit af 15 forsøg i 3 år.

7'abe! 46. Stigende mængder kvælstof lil gyllegødet
majs (202).
Gn, 3 ~" 1980-82, 15!,

planl. ",l. hkg torst. pr. ha ..~

k, N pl. leje- kolbe- ",l. Sl+ pl.
pr. ha m' "'" torst. tOrsL kolbe bl. h.

O 8.0 i,J 56 25 66,2 52,4 104,5
50 8.1 i,J 56 26 4,0 2,8 5,9

100 7.9 1,5 56 26 4,7 2,9 6,9
150 8,0 1,8 57 25 6,0 1,2 6,9

I efterår, vinter og forår blev grundgooet med gennem·
Sllltligt 98 IOns gylle og 35 kg N pr. ha i nydende
ammoniak.
Antal piallier pr. m2 var ens uanset mængder af
kvæl!\tof i kalkammonsalpeter.
Der blev fundet en svag tiltagende tendens til lejesæd
ved ogede mængder tilfort kvælstof.



rabel 47. Sfige'nt/e mængder SP-gødf1ll1g 11-13-0 fil
mUlt.
Gn< 4.,1979-81. 171'

Grundgodcl 8.3 57.4 58.9 5.0 4.9 102.7
100 NP pia\:. 8.8 ~0.6 0.6 0.0 0.0 +0.\
200 NI' plac. 9.0 1.5 2.7 0.3 0 .. 3 J.6
JOO NI' plac. 9.\ 0.0 2.5 0.0 0.2 \.9

" 0-10. ID 1l11111hl luldcrå~lrlcl

KolbelONolTcl .. andd I del ~mlcdc udb) lte \ar uæn
drel pa C'I 56 pc!.. og også lor"lOfprocenlcn \'.lr
uændrel
~'lerudbyttd for IlIfml k\æblOf \;Jr ~Iorst I kolbel"'
..Iof. og dct \ar 'ltur..l for de for'ile 50 kg ~ pr. ha.
fm'l{'lgem" har 'd'it. at maj" kan l;'Ile 'llore mængder
hælstof uden al gå l ICJ!: dier på anden måde ændre
'ialllllJl:ll~a:tlllllgI de deJe. der bel yder nogel for foder
va:nJien.
Forsogene fortsætter.

De gcnncm"llIthge ~aral..terer for kuldep \Irknmger I
for3rct anl)der. at maJ<;planterne har haft fordel af
~P-gndlllllgcn I foråret. og og de mllld<;le mængder
har haft ..m mdn~dche. Del har dog Ikke VI~t 'ilg rcl
meget l dct c.'ndclig,e udbytte. hvor der kun ble' fundet
':011111 merudb) tter for de ~lIgendemængder NP 11-2.1·0.
Den nu".crcnue for...ug<;<'enes re'illltaler alll)'der. at
\ Irkningen har \'æret ..hlrst i ar med lange kolige
reflodcr. mcn Cl .."dan riglig koldl ilr har endnu ikke
\æret med.
Forsagene fort ....-etlcr

Tabel 48. Hostlider i maJs eff('T fro.H.
G",. 3 ,,,, 1980-81. /I Is

HOSI- pet pcl. hkg pr. ha
dalO u~rslof rlprocan .....1 IOrstol' rlpTOlC1n

3. O~l 24.6 8.2 552 135,8 11.1
\6. ol..t. 27.6 8.\ 43 4.9 0.3
30. okt. 28.8 8.3 89 2.3 0.0
\1. no' .15.0 8.7 \63 0.2 0.7

Høsttider i majs efter frost, 1980-82
Under normale forhold \ il der \ære fl ~ledcr her I
landet. h\or der p ud~tle sleder Ikke kommer nane
fro"'l fur.1 i oklober eller Ildhgerc.
Fur al belyse nogle af de nrklllllger. fro"'l kan h:l\e på
maJs. ble\ der planlagt fon.<lg mc...'d hOMtidcr I eftcr:\rcl.
første gang hn.. le-. der efter fro~tskadeeller sene,;,1 den
l. oklnber. Derefler hostes med 14 dage.. mellemrum
endnu] gange. s!\ der iall går 6 uger fra føn,lc lil 5idslC
hØsltidspunkt.
I IIlde\ærende r kom der nallefroM meget sent. nem
lig fOr'lIC gang den 1 no\embcr l de områder. h\or
forsogene "ar placeret. I de f<l~te 14 dage af no"ember
\ar der naltcfro..t n~len hver nat
L'dbyltel I årets 2 forseg nr 24026 og 710-1-0 \ar p el
rel hOJt Illveau med et udb) Ile på 165 hkg torslof pr. ha
\ ed hO\t medi<l oklober. Majsplanterne fik samme
karaklerer for fnskhcd ved de forste 2 h0StlldspUllkler.
I tabel 48 er Vist ] lir., udbytte af grønl, wr~lof og
råprotein.

Tabel 49. /IDslIIder i majs efter fros/o
G", 3 .,. 1980-81. /I Is

En udsætlelse afhwHliden fra.l. oklober lillI. novem
ber hævede indholdet af tørstof fra 25 til 35 procent,
meden.. indholdet af råprotem ..ar uændret.
Udbyttet af grant \oar jævnt faldende. Det ogede Ind
hold af lørstof og rllprotetn op\eJede dog delle. så
udbYIlet af lørstof og råprOlclll pr ha blev næ'lten ens
\cd de 4 hm,ltider.
I label 4q 'oe" karaklerer for leje-.;ed m \

H0St· Le"e- Frost- pc!. torst hkg IOrsl pr. ha ..~.
dalO ""d skade") i kolben kolbe Slæng blade pr. ha

3. ol..t- O \0 34 69.0 46,0 20.8 122.2
\6. ok!. 2 6 38 5.8 0.\ 0,8 5.2
30. Ol.I 3 4 4\ 7.0 7.4 1.9 0.5
\\ nm 4 \ 45 8.7 9.8 1.3 1.5

• ) o-I(). IO Ingen froo.t~bdc .

Tenden'ien III aget leJellloojehghed \ed ud5.a1 hO'iwd
\ar t)dellg. Karaklerer for fro.. t..kader .. ed en "Idste
.. læt den Il. nmember \iste. at planterne hll\'dc met
nedvl..nl.xle blade.
I ndholdel af tør..tof I kolberne var rcl lavt og ':oleg klin
trevent III 45 pet. ved slæt den II. november. udbYlICl
af kolbewr.. tof tdlog J<l:\llt fra I 111 4. hosttid.
~æ.. tcl1 \l1'ovarende \ar tabcl af tur..lOf i "'Iængkrne.

hkS pr. ha
tørstof r'protan L e.

kolbe Slftngd kolbe stllengd pr. ha
Kar. f
kuldp"Godsknms

Stigende mængder NP-gødning
11-23-0 til majs 1979-82
Den \andoplo~ligek\ælstof-fosforgoonmg ~p 11-2.1
O er kend I for at hjælpe maj..pl11nlcr i \anskehge
l>efloder. De har i'):.cr beho\ for hjælp l køligl vejr I
!-plringsfa..cn og lugernc hge dereflcr.
MaJS dyrkc'i for lidell Ole'" på k\ ægorug, hvor der
OflCSI gode.. med slore mængder kv~dstof og fosfor l

hu ..dyrglxlning.
F<lf'll'gene anlægges med stIgende Jlltl.:llgder NP 11·23
O på glhde. hvor der lIormah gode.. med mind'it 100
Ions gylle pr. ha for al belyse. om del også under de
forhold har .. :erdl for maJs at mplaceret :-';P 11-23-0
\c.:<I ..anmg
Som fOf'>og5.afgrode har \ærel brugt ..orterne Fromea.
Brutus og Edo. Der ble\ lUe funde1110gen forskel I de
enkehe \Ortef\ reaktion merfor P 11-2]·0 Indenfor
dd ...amme år
L:krudlsbekæmpelse nu. på for'iog,;, .... realel gennemfn
res som på den m·rige mark.
Åre l!'! forM'lg lir. 21094 gav Cl pænt udbyttc p5 143 hkg
l"r"lof pr. ha i dCI grundgodede for.,og ... led.
I label 47 S~<; gellllelmnll af 17 for ...ng I -lo år.
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medens tendensen var usikker med hensyn til bladtør
stoffets tilvækst.
Alt dette medførte. at den beregnede foderværdi var
næsten ens fra først i oktober til midt i november. når
den beregnes på tørstotbasis.
Ved de seneste høsttider blev der givet lejesædskarak
terer, som viste, at en høstning i praksis ikke kunne
gennemføres uden betydelige tab. Dette tab blev ikke
synligt i forsøgene, hvor alle piallIer bjærges. Resulta
terne ved høst medio november må derfor siges al være
bedre. end de kan opnås i praksis.
Forsøgene fOrlSæller.

Majssorter 1974·82
I forsøgene måles udbytte m.v. af nye sorter af majs.
som har været prøvet i mindsl I år i sortsforsøg ved
Statens Plameavlsforsøg.
Der måles udbyue i grønt. tørstof, råprotein og i en
beregnet foderværdi pr. ha, samt noteres om lolerance
overfor kulde i foråret, standfasthed, blomstringstid
m.v. Der søges ad disse veje en vurdering af. hvilke
sorter der vil være bedst egnede til dyrkning under de
stærkt varierende forhold. som gælder i praksis.
Sorterne prøves overfor den samme målesar!, som
siden 1974 har været Fronica.
Det er fonsal hensigten at udskifte de prøvede sorter
efter en J-Arig periode, efterhånden som nye VII være til
rådighed.
I forsøgene i 1982 blev prøvet de sOrter. som ses i
følgende oversigt. Navn og oprindelsesland er laget fra
EF-sortslisten 1982 eller er oplysninger fra afprøv
ningsvirksomheder for majssorter her i landet.

1000
Han· Tidhgh~ Spir~\lne kom

Sort. land Hybrid blomst DK') 7 dage i gram

Bor« (D) ... S ~0/7 8 100 291
Joran (F) T 30/7 7 99 307
Euros (F) T 'I, 7 98 295
Sanora (USA) T ulf7 6 100 279
Ass (F) T 'I, 5 100 331
Anko (NL) . T 3f, 5 96 208
Fronica (USA) T JI, 5 99 315
LG Il (F) T JI, 5 99 296
Silac (F) D 'I, 5 94 297
ForJa (D) T JO/7 98 308
Accord (F) 'I, 100 322
Blizzard (CH) T 'I, 99 272
Viva (USA) 'I, 98 279
GLG 139 (F) 'I, 98 295
Ken (F) T 218 99 342
IrJa (NL) JI, 100 280
Aria (F) 'I, 98 310

') Q.1O, 10 = t1dligsl

Hybridernes benævnelse $, D og T stammer fra EF-
sortslisten og betyder enkehhybrid. dobbchhybrid og
trihybrid. Langt de neSle sorter er trihybridcr eller
trevejskrydsninger. Disse typer blomstrer under al-
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mindelige forhold over en rcl lang periode. hvilket
skulle betinge. al del også under vanskelige forhold er
muligt at rn en god bestøvning og kernesætning.
Karakterer for lidlighed var for første gang med på
den danske sortsliste 1981/82, hvor lidlighed bliver
bedømt ud fra indhold af tørstof i majskolberne ved
normal høsttid for majs lil ensilering. Majssofteme
Fronica og LG II er placeret i den middeltidlige klasse
med karakteren 5. De øvrige klassers bredde er ±2 pet.
tørstof. De øvrige sorter indplaceres efter deres ind
hold af tørstof i kolben.
Spireevnen. der her angiver pcl. fremspiredc normale
planter efter 7 dage. har været høj for alle sorter.
Mandskab fra Landskontoret for Planteavl har sået de
nesle af forsøgene. som alle er blevet såel på 75 cm
rækkeafstand og med en afstand, der gav ca. 10 kerner
sået pr. m2•

Ved såningen blev placeret cn. 200 kg NP 11·23-0 pr.
ha.
Frøukrudt bekæmpes fonrinsvis med alrazin snarest
efter såningen. Andre midler kan bruges efter behov
senere i væht perioden.
Bekæmpelse af angreb affritnuelarver skal ske. når der
konstateres æglægning på planterne.
Høstning med I maskine foretages af mandskabet fra
Landskontoret for Planteavl. Det har været ensbety
dende med en ret lav kapacitet, så en del forsøg er
blevet høstet med lokalt materiel i år.
Gennemgående blev ukrudt bekæmpet godt, hvor for
søgene var placcret i en majsmark. I en del forsøg. der
lå for sig selv. blev fundel rigelige mængder kvik.
Denne forurening medførte oftest lave udbytter af
majsen i forsøgene.
Der var ikke bemærkninger om angreb af fritnuelarver
i forsøgene. så den almindelige tendens til svage angreb
af fritnuer i foråret 1982 kom også til at gælde her.
Såningen blev gennemført i tiden fra 20. april til5. maj
med et enkelt forsøg såel den 12. maj. Det var en meget
tidlig og ensartet såperiodc, som uden tvivl har haft sin
betydning for de pæne udbytter. der blev målt i forsø
gene i år.
Høstningen skete i tiden l. oktober Iii 29. oktober med
størst vægt på tiden midt i oktober. Det var efter årets
forhold tidligt, da der ikke var nogen natlefrost bortset
fra de meget udsatte steder.
Høsttiden søges normalt tilpasset, når der er ca. 25 pct.
tørstof i målesarten. Del må betragtes som et rimeligt
højt indhold under vore forhold. Det vil betyde, at man
kan undgå tab ved saftanøb ved ensilering i langsilo

Tabel 50. Sorter af majs. plan l (203)
Gns. /0 Is. /982

"',. pct. a.f tørst. hkg pr, ha
Sort lørst. rApr. frat. grønt tørst. råprot.

Fronica . 25,5 9,0 20,2 521 132,9 11,9
LG II 25,9 8,8 20,2 ~8 0,1 +0,2
Silac 26,1 9,0 19,8 "55 11,2 .;-.0,9
Aria 24,6 8,9 21,3 17 0,5 0,1
Irla 24,7 8,8 21.6 9 2,1 0,4
LSD 23 7.6



dlc=r 'itak. Med hcnsyn til foderværdien ønske" gerne et
hOJere mdhold af tørstof. da det bel yder færre ~g III I
foderenhed - og det bet~der og et hnere tab \ed
en'>llenngen, Dc ca 25 pet. ,,,,stof er ledes del
lave.te indhold. som ønskes I maJs III ensllenng.
I label 50 ses re~ulta{erne af fOJ"',nS c=ftcr plan I med
I1llddeltidllge ...mler.
Forfrugt har været maJs. græ~, korn og roer 1 hen
holdsvis 40. 30, 20 og 10 pet. af forsøgene.
Alle sorter lIldeholdt ea. 25 pet. lørstof. I udbyttet af
Hlr.. 'of gav Fronu.:a ca. 133 hkg lig~om LG Il. Aria og
Irla. meden!'!> Sllac gav ca. 122 hkg IOJ"',tof pr. ha. Det
\'ar I alle ulfælde o"'er et normalt udbytle.
I tabel 51 ~ en O'verslgt o\er standfasthed m \

Tabel 51. Sorter af majf. pia" I.
G". IO j •. 1981

1'"
Plant~r KarJ. kolbe hkg turst pr. ha "-

So" pr. ml I,,,, Ulrslof kolbe sI. + bl. pr. ha

Fronica . B.6 1.5 50 67,0 65,9 115,0
LG " 9.2 1.0 52 2.1 2.0 0.1
Silac 7.6 0.9 56 0.9 12.1 8,6
Ana 8,) 1.0 50 0.2 O.) ).6
lrla 8.8 0.9 51 0.3 2A 5,8

I Sllac blev fundel under 8 plaIlIer pr. m~ tæt fulgt af
Aria med 8.3. frontea med 8,6. IrJa med 8.8 og LG 11
med 9.2 planlt:f pr. rn~. Re'iiultaterne med under 9
planter pr. m! tyder p probkrner med etabknng og
\l:cksl i splflngfa'>cn. En hOJ mark"'piringsprocent er
meget vig lig. da maJS l forhold til bederoer har en nnge
evne til at udnyltl' den eksln.l plads. der kan oP!o.t" ved
..pring inekken
Alle <;orter li~ en god karakter for <.,tandfaslhoo. og l
alle !o.ofler blc\ m 11 mer 50 pet af udby Ilet l kolbetor·
I)tof. der belragtcs som det mC\l \ærdlfuldc af ma)'..
planten ul ~ \ægfoder.
I beregnel foderværdi på ba.sl~ af Indholdet af træstof I

Inr<;tofTet ble\ I Fromca og LG II måll et udbytte på
115 afgrooeenhedcr. men<; Ana, Irla og Sllae ga\ hen
holds\is III. 109 og 106 afgmdcenhcder pr. ha
I tabel 52 finde<; resultaler efter plan II med Ildlige
:>.nrlcr.

{abel 51. SOrf/!r af majs. plan /I (204)
Gm_ 9 j<. 1981

1'" rbt.•r tøf'St hkg pr. h.
So" tøf"SIO( pro. trrslof gront tørstOr rlprot

Fromca. 25,8 9.6 20,9 491 \26.8 \2.2
Borce 2 .6 9.2 19.) 97 14.2 1.8
Sanora 27.5 9.1 21.-1 8 6.1 0.1
Joran 2H,4 9.0 20.) 65 5,8 I.J
Forla 28,6 9.2 19.) 117 19,8 2,4
LSD 36 9.4 0.8

Forfruglcn ... ar Ol<JJ" og korTl 1 henhold.. , I" 78 og 22
pl't af forsøgene.

Alle ,arter b.!\de o ... er 25 pet. tur.tnf, hvor Fmmca var
la\t~<;t med 15.8 pet. ",r..lOf. I udb)1tel af Ulf'llOf ga\'
Fromea 127 hl..g. Borcc. Sanora. Joran og }-orla hen·
holds\ls 113.133.121 og 107 h~g tøfStofpr. ha. h\lll..el
for nae af ,onerne \ar el udbytte o...er normalen
I label 53 scs over~lgtcn over standfasthcd Ill.V.

Tahel 53. Sorter af majs. plan II.
GIIS. 9fs.. 1981

1"'.
Planl~r Kar.f. kolbe hkg tørst pr. ha a.e.

MaJS pr. ml kJeS. IØrsIO( kolbe SI + bl pr. ha

Fromca 8,0 O,J 46 58.8 68,0 107,7
Bore< .) 0.2 55 2. 17.0 8.0
SalHlra 9,7 0.4 50 8, I 2,0 ).8
Joran 8.4 0.6 54 6.6 12,4 J,)
Forla . 7,0 0,2 57 2.6 22.4 1),0

I Forla blev fundet 7.0 planter pr. m!. derefter fulgte
Fronica med 8.0. Boree og Joran mcd 8.3 og 8.4,
medens Sanora gav 9.7 plaJller pr. m~. Bort ..cl fra
Sanora var del luve lal.
Karal..tcrcr for standfasthcd var "t. gode. at de alle fik
under 0.6 eller stort set ha\de alle sorter oprette
planter \ed hO\t
BOrlo,et fra Frolllca ha\'dc de mngc sorter mer 50 pc!.
af udby tiet l kolbelørstof med Forla p" hele 57 pc!.
I beregnet foderværdi ga\ Frolllca IOS. Boree 100.
Sanora 112. Joran 104 og Forla 95 afgrodeenheder pr
ha.
I tabel 54 finde<., resultater fra plan IH med tidlige
!'!>oner.

rabel54. Sorter af majs, p/an /II (205)
G". Il j •. 1981

p<l ~t aft"rst hkg pr h.
So" torstof pro. trrslo( gmnt tøntof rlprol

Frolllca 26,8 8,9 20,1 493 132.1 11.8
BIlLzard 26,9 8.8 19,9 27 6,6 O,H
Accord 28.5 8,8 21.7 49 5,4 0,7
Euros 29,) 8,8 19,7 11.1 20,9 2.0
A.. 27,J 8.2 22.6 18 2,J 1,2
LSD 41 8.3 0.8

Forfrugten var maJs. græs. roer og korn i henholdSVIS
40. 40. IO og 10 pet. af forsogene.
Alle SOrler blev hostet med o\er 25 pet. torstof. h\'or
Euros havde den hOJcste på 29.3 pet. og Fromea den
lavesle med 26.8 pet. I udbytte af tørstof gav FrorJIca
132. Bhzzard 126. Accord 127. Euros 111 og AI)'> 130
hkg pr ha. Del \-ar bortset fra Euros udbytter o\er
normalen.
I label 55 "e'ol t::n O\-CNgI O\er "landfasthed nu.

I Bhl.lard blev llI~d IL 7 optalt det højeste antal plantcr
pr. m~. mcden .. Euro~ havdt:: del lav(.-'Ste med mcd 7,4.
De oHlge sorter \·ar placerct derimellem.
De pw... ede ..oner ha ... de alle en hdt mindre "Iandfa,>l-
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Tabel 55. Sorter af maJs. pia" III.
Gns. 12 Is.. 1981

pcl
Planlrr Kad kolbe hkg IUrst pr ha "Son pr. ml ]'J'S- tørslof kolbe SI + bl pr h.

Fronlca 8.J 0.9 50 66,1 66,0 114,6
Bhzzard 8.7 I.J 54 2,2 8.8 5.2
Accord 8.6 1.5 54 2.8 8.2 9.1
Euros 7,4 lA 57 J.I 17.8 17.1
Ass ..... 8.5 I.J 52 I.J J.6 8.9

rnåleM>rlcn Fronil'u. og de fik alle gode karakterer.
Bortset fra de 49 pct. ho... Keo ha\de alle de o\nge
~r1t:r O\er SO pet. af udb)lIet i kolbelørstof.
I beregnet fodef\'ærdl ga\' Fronica 115. Vi\a 114. Anko
110. Ken 104. medens GLO 139 ga\ Il)<) afgrodeenhe
der pr. ha
I tabel 58 rtndes i OVCf'lte halvdel en samlet O""Crslgt
O\er r~ultater fra forsog med sorter af maJs I 1982. I
nedeNe hah'del findes resultaler af sammenlignlllger
mellem Frol1lca og de -.orter. \Om Siden 1975 har været
med I Olllld~t IO forseg.

hed end Fronica. og de fi" næsleR samme karakler for
ICJetJlboJellghcd.
Alle provede sorter ha\-dc o ... er 50 pel. af udb~ ttet som
kolbelOl"'.!Of.
I beregnet foden-ærdl ga\ Frolllca liS. Blizzard 109.
Accord og A~~ 106 og Euro<; 98 afgrodeenheder pr. ha
l tabel 56 find~ resultalcrfra fOf\.Og efter plan l V med
tidlige sorter

Tabel 56. Sorterafm0l'" plan n'(206J
Gns II [s. 1982

pcl ~I .r lØnt hkg pr. ha
Maj' tørstof r pro. Irr,tor gront (".....tof liprot

Fronica 26.8 8.9 20.4 499 133,6 11,9
Vi\'3 27.6 8.5 22.2 I 4,5 0.2
GLG IJ9 29.8 8.5 20.6 70 5.8 1.1
Anke 28.4 8.5 20,3 55 7.6 1.1
Kea. 25.1 8.7 22.4 9 6,1 0,8
LSD 23 7,3 0,7

For h\Cf afprmet sort finde<. i ~mmenligning med
måle-.orten Frol1lca fra "enSIre mod hOJre: Antal plan
ler pr. m'. ~arakler for lejeulboJehghed. wrslofpro
cenl. udby lIel pr. ha i kolbe- og stængeltørstof samt
beregnel foderværdI. Her cr brugt formlen: y = 0.55
..,.. 0.03 \; pet. tfæstof l tørslof. hvor y er kg lørstof pr
foderenhed Den gennem"lllthge procenl lræstof i tor·
'!itotTe! og det gennem ..mtltge udbyne af lorstof pr ha
er ble\.t:1 brugt III bcregl1lngeme af fodenærdien. der
er ct udI ryk for bruttoudbyttet fundel l fOf'\ogene.
1 liret ... fON'S hle\ fundet et udbYIIe på ca, 115 afgmde
enheder pr ha. h\ ilkel er det hidiii højeste gennem
...nltiJge udbytle l sort ..for..og med maJs. ~m har værel
gennernfurt efler ~amme retningslinier \lden 1975.
Dette hur cnndro. når del ses. al kun Sanora )'dcde
mere end m:\lcsorten. meden~ LG II lå på lillie. og
Vi\a lå meget tæl på del samme udbylIe.
I kolhclllr"lOf findes ell lang række soner. som i !'ir
ydede betydelIgt mere end målesonen. Det gælder
Sanora. Joran. VlVa. GLG 139. Borec. Accord og

Tabe/5l. Sonerajmajs. p/an /J'
G/lS lI[s. 1982

Viva hu\de 9.2 og GLG 7A piallier pr. 01 1• og de
ovnge wrter \ar placere! Imdlem dl"'''C yderpunkler
Alle soner havde mc...len <;amme ..!andfa..thctl ..om

ForfTugt \'ar maJS. korn og rocr i henholth\i~ 67. 22 og
11 pet. af forsøgene.
Indholdet af tnrstof var fra 25 pet. l Kco lil 29.8 peL i
sorlen G LG 139. alt ...Apå el pænt til højt niveau.
I udbytte af IClr'ilof gav Fronica 134. Viva 138. GLG
139. Kco 12 og Anko 126 hkg lor"'lOf pr. ha. Dette er
nogel af en rekord og ':lkylde. nok. at 67 pet. af
for5.0gene havde maJS som forfrug! ng dermed har
værel placeret h~ landmænd. der var kendt med
dyrkmngen af may.,.
I label 57 ~ en O\e.....lgl O\oer ... tandfaslhed n1.\

"

V E 1982 2417
Norma 2448

FIQ 5 Malsv.rrneeheder i 1982

115.0
1.4
5.6
V

10.6

64.0
0.1

10.J
7.4
1.5

52 69.6
54 4.6
58 4.5
55 0.2
4g 7.6

pcL
kolbr hleg 10rst pr ha a e

100;10( kolbe I + bl pr ha

0.6
OA
0.6
O.g
0.6

8.1
9.1
7A
7.7
8.8

PJanla Karf
pr. m1 J~

Fromca
Viva
GLG 139
Anko
Kro

Son
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Tabel 58. Somlet o~'f!Tsig( OI'f!T majssoner 1975-82

Udbytte og merudb) tiC l:db)ltc og mcr-
AnI.1 pI Tonlor hk,lonlof pr h. udb}IlC.• c

pr. m~ "'_ PC'
pr ha

Antal Kolber Stæn8ler
AntalMBJ5. ,,,
fo",," c

~ ~ " C • C ..
rOrs08 c ~ C C

~
C

~ ~
~

~
C ~

~~ " ~ " ~ ~ " " ~ "! > § § -e e ~ § ~i ;;;; e ;;;; ;;;; o i .E ;;;;.. ::; .. ::; .. ::; .. ... .. ::; ..
rrolUca 100 100 100

Fonogsor IWJJ

AI.:cord h2 12 8.J M 0.9 1.5 27 29 bb.l 2.8 104 bb.O ~L~ H8 ll4.b '1.1 '12
Allko H2 Il 8.1 7.7 O.b 0.9 27 2 b9.b 0.2 100 1>4.0 7,4 8H 115.0 4.7 'Ib
Ana 82 IO 8.b 8..1 1.5 1.0 26 25 67.0 0.2 100 65.9 0..1 100 115.0 .1.6 '17

A" 82 12 lU !'l,5 0.9 ],J 27 27 66.1 ],J IO:! b6.0 .1.6 95 114.6 8.9 9'
Bllllard 82 12 ~U li,7 0.9 1.3 27 2: 66.1 :!.2 10.1 66.0 8.8 87 11M 5.2 95
UNl'e 82 9 H.O H..1 0..1 0.2 26 2'1 5H.H 2.~ 105 68.0 17.0 75 107.7 K.O 93
Euro'> 82 12 8..1 ',4 0.'1 1.4 27 29 66.1 .1.1 95 66.0 17.8 7.1 114.6 17.1 85
Forla H2 9 8.0 7.0 0..1 0.2 26 29 58.8 2,6 104 68.0 22.4 b7 107.7 1.1.0 HR
GI.G 1.19 Hl Il H.l 7.4 0.6 0.6 27 JO 69.6 4.5 lab 64.0 10..1 R4 115.0 5.6 95
Irla Hl IO R.6 H.R 1.5 0.9 26 25 67.0 0 ..1 100 b5.9 2,4 % 115.0 5.8 95
Jllrall 82 9 R.O R,4 0.3 O.b 26 28 58.8 6.6 III b8.0 12,4 H2 107.7 J.J '17
Kl'n R2 II 8.1 R.• O.b 0.6 27 25 69.6 7.6 8'1 64.0 1.5 102 115.0 10.6 'Il
LG Il 82 IO H.6 Q.2 1.5 1.0 26 26 67.0 :!.I 10.1 b5.9 2.0 '17 115.0 0.1 ](Xl
Sanora 82 9 8.0 Q."" 0.3 0,4 26 28 58.8 R.l 114 68.0 2.0 97 107.7 .1.R ](}4
SI13l' R2 IO R.6 7.6 1.5 0.9 26 26 b7.0 o.q lal bS.9 11.1 R2 115_0 8.b 9.1
Vl\a R2 Il R.l '1.2 O.h 0.4 27 2R 69.6 4.6 107 64.0 0.1 100 115.0 1.4 99

Fflno8xar /975-Jt/
Edo 75 Hl 201 tUl ~U 1.4 2.-1 2.~ 27 -1.1.0 lA lOb 59,4 l .2 69 4.b ]J.l 85
Uura\ 7881 81 9.1 \j.7 1.5 LO 21 2:! -17.0 1.8 104 61.7 4.7 92 88.b 1.6 9.
hlrla 71).8 I J<2 b2 R.7 l\.3 1.0 2.1 23 2b 51.q 1.2 \02 64.1 LUS 80 97.0 8..1 91
AllJOll 75 77 62 i.Q !'l. 2 1..\ 2.2 24 lJ .'8.0 .'.h 91 55.7 0.7 99 78.5 2.5 97
A ..'l ~0·82 .16 8.6 1'\,1'\ 1.3 1.9 25 25 62..1 ],J 102 62,4 1.5 9R 105.1 b.l 94
Ilru!ll" 79 RI 5.\ 8.R IJ,4 1.4 I.h 22 22 52.7 -1.2 10H 64.8 1.0 102 97.1 1.1 101
Epolla . 79 RI 47 R.q lJ ..' 1.4 1..1 2.' 24 52.8 1.1 102 61.1 5,6 'Il '15.0 {),4 9.\
Euro'l RO-R2 41 ,.7 R.h 1.7 1.7 24 2b 60.7 1.0 '18 63.5 11.7 R2 10.1.5 IO.J qO
i1an ... ;J. ... 7S.XO.~1 54 Q.J ~U 1.7 -I.J 22 2b 50.5 0.'1 102 60.9 16.11 74 91.0 12.~ R6
IlIt 79 81 52 S.q S.l ],J 2.q 22 2-1 -17.1) 1.2 97 SQ,8 12.\ iO 8.7 ll.h 87
LG Il ~O· l'i2 _~2 ~.7 '1.-1 2.0 1.7 2-1 25 6.1.1 2.~ 104 63.2 .1.1 95 IOb.7 0.1 100
SI 131.: .79.80.82 -16 S.7 K.8 1.1 0.8 2.' 22 50.6 0,4 101 02,'> 5.0 91 95.7 3.6 96
Accord 81 82 22 8.6 K.l i.7 1.1 17 29 6lA O. 101 60..1 8.1 R7 læ.l 9,7 91
IJeke ~O XI 1-1 l).O t-iA 2,4 2..1 2.' " 58.6 .1.0 95 61.2 .2 87 '18,6 7.6 'Il_.'
Bhl"lard ~I ,X2 22 R.b ~.6 1.7 L~ 2~ 17 bH 0.8 99 6O.J '1.1 ~5 læ.l R.5 q2
Ilorl't: ~1-~1 19 8.-1 h.h 1.4 0.8 26 29 ()J.~ 0..1 100 61..1 12,5 80 105.7 6.7 9-1
Pnmeur 78 27 q.~ 9.1 1.5 1.8 21 20 -lO.O 1.5 10-l 62.6 15.6 75 82,4 12.2 85
fau 81 15 9.1 Q,.~ i.7 J.5 :.!.~ 25 h.1.l I.J % 5b.8 5,2 91 98..1 6.1 94

andre nævnl , r:..:kkcfolgcn Illc:d CII ... ladig 11I1lulrc nok lil kolbcllll.\. og deut: lll\'l::au blev nåel ra 0c:rnc og
O\l.:nægl (l\crfor målc..orten. i dCI ~ydligc JyllanJ.
OH'p,lgten o\er nere år, fOr'i"g \1"'1.:1', al I...un fa \oncr For...ogenc fOn'l..Cllcr.
~der mere end m<1It::...onen frOl1ll'a. n.1r de sammenllg·
Ile... pa bai... ;J.f hl'n:gllt:1 fodc=r\.t:rdl, Illell og.,a andre

Sådybder for majscgcn ...k;J.her ..om ... tandfJ\lhed. lur"'lofindhnld og kollx'-
lldl:l~ Ile txlr {l\ ('nCj'" I ..on ..\ algc! Del cr oflc "'CI \cd dyb ...alllng af maj... al \lOlIcmd·

derne Il...ke er k.ommel lil ud\ Il...hng DCI kan mihkc
I fig. 5 ses antal \arm('cnhcder bcrl'gnct p. grundlag af gl\ e en "gel ICllden~ lil \i.t:ltnlng under \ an,kellgc
m;1llnger p<1 de enk.elte meleorologl\ke ..,lauoner forhold
Summen af maj"l\armeenheder h'H \ærel rct hOj o\er Llgeledr" kan jordtcmpc:ralllrcll ug dermed frcm"'pI-
hele landet. ;\l"orlll:tlt rt:glle\ under \ore forhold l11ed. r1t1gshaStlghcdcll \ariere efter ...:1dybdc. hge"lom dcr
al 2JOO maj~\'arllleenheder er Ilok III dl modne sllom;lJ" mih.ke kall ... ke fro"'lskader \cd for overfladIsk \ål1lng.
ul el passende lIldhold lIftorSlOfvcd normal hw..llid. og T,l bcly...nlllg af fordele og ulcmper ved for..kcllJg
tlcl bl~\ målt mel' hele landel 0('1' må regne<- med ')ådybde blev planlagt for"'(lg p:i alle jordl)'pcr efter
mllld.. ! 2.500 maJ'\:trmctnhctler III Jt modne kolberne planew
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a, sådybdc 3 cm
b. sådybde 5 cm
c. sådybde 7 cm
d. sådybdc 9 cm

Sådybden er her afstanden fra trykrullens unden.ide til
kernen I s. nilen. I alle for\Cgsled skal P 11-23-0
placeres ca. 5 cm under dybden.
I inde\'ærende år blev gennemført l forsog ener pla
nen. Det var nr. 56016. der ble\ sået den 29. apnl.
Fremspinng for dybde 3. 5. 7 og 9 cm \ ar henholds
VIS IO.. 14.• 21. og 26 maj. h\llket mA betragt~ 'ioQm en
stor forskel
Som folgende oversigt \ Iscr. ble\ stollerodder noget
mangelfuldl ud\lklede på majsplanter ~et på de stor
ste d~bdcr

M.J' Kar.f le,,· hkg pr. ha a.c.
ddybdc lour .) """ grønt tørstof ripr. pr ha

a. J cm IO O 554 140.9 11.8 !l8.3
b. 5 cm 9 O 5.2 1.0 5.5
c. 7em 8 O 7 0.9 0.0 0.6
d. gem 7 I 2 7.9 0.5 8.0

.) 0·10. IO \dud~ikledC' 'll'llt'wdut'T

Det laveste udbytlc ble\ målt \ed 9 cm <;åd}bde. og det
bedste resullat ved 5 cm s. dybde.
Forsøgene fortsætter.

Forenklet grovfoderproduktion
Blandl kvægbrugere findes et stærkt ønske om al ro
forenklet produktionen af grovfoder. Del ...kal være
med el forbedret eller uændret udbytte. Desuden skal
del pr. enhed \'ære med en lav mdsats af tekmk og
mandskab - b de i mark og ... tald.
I den anlednmg søges I en række planlagte ned.rige
forsøg og tllkn)1.lede undersøgelser blandt andel al
belyse .4 afgrooers udbyHerelauoner på forskellige
jordt) per og under forskellige klimaformer på ca. 20
forscgssteder fordelI o"er hele landet. Afgrooerne er
de vlgtlg~le gro\foderartef; Bt:deroer. maJS. helsæd og
klovcrgræs.
Delle forwgsarbejde foreslåS af plantcavl\kom~ulen

leme i området.
De sammenlignende forsag placeres på t..:K-brug (Cd
\ idet kHdgbrugsreglstrenng). h\or der I fonejen fores
kontrol med forbrugel af gro\foder m.\ Desuden
findes der her mulighed for en slikpro\'ekomrol af
udbyttet fra arealet med gro\foder \00 \ejnmg af læs
på eleklromsk væg!. Gennem fodcrbudgetlCl i efterårel
bestemmes de:t opmålte udbytte. Ved den udvidede
fodringskonlrol kan beregn~ nettoudb)tlel af de for
skellige grovfoderafgrodcr
Denne del af arbejdet foresl s af k\ægbrugsk(ln..ulen
lerne i omr' del.
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At! di'i!>e Veje \11 del på ~amme ejcndom \ærc multgt al
få cl kvalificerel Udlr)k for:

l BrulloudbYller I for,og.
2. Brulloudbytlcr I mark.
J. Opmålte udbylle:r
4. NelloudbYllcr I krybben.

Dct vII ikke \<.ere: muligt al f3 en detaljerel unders<>-
gel~ o\"Cr kilder til tab fra mark lil \Iald. men del "II
bli\e 5.Og1 al ro så Slor klarhed som muhgl o\cr åf')3gen
III lab.

Bruttoudbyttet i forsøg
Forsøgene med gro\ foder anlægge... ">Om rækkeforsog
ef1er planen:

A. Bederoer. K)rO\.
B. ~lajs. Fromca.
C. Ildsæd med efterafgrooe. Idabyg + italiensk raj

græs. Ninak.
O Slætgræs. nuværende 1 års mark.

De ble\ I år anlagt I en l. Ars gr<e>mark ...ed at ploje
eller fræ~e parcellerne A. B og C. Parcellerne C og D
bh"er delt i 3 sm:'ipan:c1lcr a. b og c ullre kvælstofni
\eauer.
G"d'kllll1g. 'lånmg. pleje og pasnmg af afgrøderne l

forsøgcnc 'iOge\ gjort bedst muligt ener de meo;l avan·
cerede prinCipper. som bl.a. er bekæmpelse I Ilde af
ukrudt og skadedyr med bedst egnede midler. Host og
bja:rgnillg skal ske p~ afgrødernes bed'il mulige udvik
IiIlS'lrin.
I 1982 blev anlagt for...øg på II ejendomme fordeli mc."d
8 I Jylland. I på Fyn. I på Bornholm saml I p.~

Sjælland.
Afde 8 jydske forsøg var de 2 på lerjord med 9-12 pet.
ler. medens 61<1 p jord med 3-6 pet. ler eller sandmul
dede jorder. som kunne marhandes. Del kunne forsø
gene på lerjord Ikke. Forsaget på I3ornholm lå p<1
lerjord og på Fyn plIlel sandjord. Begge disse fON)g
kunne marhandes.
Der var 5 forsøg med reaktIonstal under 6.5. der på
alle jordt)'~r må betragtes som et ønskeligl nl\·eau.
h\IS skader fra angreb af rodbrand skal kunne holdes
på el la"l niveau. RC"'len af forsøgene havde reaktion·
lal fra 6.8 III 7.1, h\ilket m ..kønn~ at \ære hejt nok
III alle grovfoderarter
Fosfof"\)retal \'ar - borisel fra I for!)Og - alle o"er 6.5.
hvilkel er et nmehgl hUjl nheau.
Kahumtal var I 5 forsøg under 10. medens resten havde
kahumtal fra 15 III 25. I de 5 fOT">Og med kalium tal
under 10 \II der lel kunne opslå mangel på kahum på
hOjt udbytlem"eau. og del \ II Is..-er reducere udb)'llel I

den grovfoderarI. som virkelig er slorforbruger af
kalium. nemlig ISlætgræsset.
Grundgodskning af forsøgsarealerne var på et ret la\'l
mveau. idet 6 forsøg fik 30-60 kg 1\ pr. ha I orgalllsk
godmng. Del ble\ suppleret med handelo:;goomng. så
der mit blc\ godel med 100-125 kg N pr. ha i 5 forseg.
og l resten blc\ gl\et 30·70 kg N pr ha. hvilket må
betegnes som en bc')kcden tildeling.



Bederoernes udvikling
Bed~rol:rue ble\' ..liet l tidell fra 13. 111 JO. apnl med 22.
april '0111 gcnncm"nil. Dr.: bIc\' l~gCI op fra 11. oktober
td 4. november Ill<..'d 17. oktober som gCl1ncmsrut, så de
ha\de en "oksepenode på 178 dage med 168 dage 1;0111

Io.orle--.le og 199 dage '-<lin den læng..lc rw:riode.
Ocr .. ar en del gcngrocl græ\ I nogle rå fOr'log. Del blc\
~amm('1l med hIk beJ..æmpc! med "'from og lidi hånd
hal..lIl1lg.
Angreb af .,bdcdYf hle.. bekæmpet efter for:-kriftcrnc.
111::'i .. kc l nogle Illfælde p!\ ct senl licbpunkl l angrebet.
Bederoerne havde gennemgående Cl godt ,'.d.slår I
fn ......"gt'ne.

Majsens udvikling
Maj" ble\ -Jiel l Iltlel1 21. april til 5 maj med den 26
apnl som gCllncm..nll I 2 fon,,,g bIc" hc... lundell af maJ.,
ødelagt :tf råger. Onl'~:'I.ning ...kele '1I..!"l 1 maj Hø"l af
maj'" fandl sted fra 11 oktober 1114 lH)\cmbcr mlxl tC)
oktober ...om tnlddddalo Del ga'v en \æ~'ltpcnode pil
176 dage lait fra 15q III 190 da~c:. ,om <-lort set var
frostfne I erter:hel. meden .. der f"r'l I maj var mange
d:..tgc: med nattemperaturer under o'e
Del blev bemærket.:..tl nogle enligt liggende for'iOg l 1\.r
Ikke fik kolber udViklet med fuldt kc:rrlelal. måske på
grund af sVIglC'nde ~to\ ning. Dl....e fONlg lå ofte
mange kilometer fjernede fra nærme..te maj~mar~c:r.

Dc har derfor huft for lidi pollcn til rl'dighcd for
stovfangene. Det hllver II()~ mxhelldlgt under de for
hold med langt til andre maj..planlc:r al omgl\e majs
par~ellernemed en noget senere "ort for :..tt ..,ilre pollen
nok 111 ~IO\ I1lng over en længere penode.
Ocr blcv ikke fundel :--kader af angreb af fntOucr.
Ukrudl ble\ med held bekæmpet. :--:'i maj:-- l alle forsøg
var holdl fn for ukrudt på Cl nmellgl lIl\eau.
Dc lUe omsåcdc maj' havde gennclIlgaende et godt
\.t:~ ...t~r I fOf""genc

Helsæd og e/terafgroders udvikling
Byg og cfterafgrodc bIc\' sået fra 2. apnl ul 22. apnl
med IO. apnl som genncmsllll Byg blev hoslet som
hebæc.l fr:..t 1·10. jll!llJl 27. juli IlIc:d 22. Juli MJI1l gennem
..,mt. alls.~ en normal h'~tlld fur hel'æc.l. I en 'væk<.t1id
på 103 dage bk\ produceret 8.8 ton\ tnr')lof pr. ha i
gennemsnit
I de nC'ote for""g ble' <;projtet mod angreb af fntfluer
efler h"", af hd ...cdcn. Eflaafgrodcn ud .... klede sIg på
ct rimeligt hØj1 I1lvcau og bic\" h"... 1cl mcd 2 ~læl i 7 af
10 forsog.
Helsæd og eftcrafgrooe ha'de en god udVikling, både
hvor den ble' mar~'andet. og h ... or efterafgroden
måtte ~Iare '-'Ig uden mar~'andlllg Tilforsel af 100 og
200 kg N pr. ha \)gede udb} tiet betragleltgt.

Slætgræssets udvikling
Slælgræsset var I. ~r:-- grel::-- i 8 for~og. medens 2 blcv
anlagt i ældre græsmarker med en rel god bestand. I .3
Illfælde ... ar be"landen s'vækkel så megel af ,interska
der. at dc blc\ ener et med blandlllg IO.
Den l slæt blc\ ho"'et fra 15. maj tI! .. jUnt med 30.

llIaj '\0111 gellllcnl'otlll. Den sidsle ,Iæl blev huMel fra II.
oklober til 25. oklnOcr med 15. okloOcr "'011I middd
dalo. I 9 for<;,'g blcv h"... tct 4 ... Iæt og 3 ,Iæl i I fo(.\,,&.
I nogle 11 forsøg p~ s3ndmuldcI jord blev lIdbyllct 1

... Ia:tgræs holdt nede afmangel på ~allUl1I. fordljorden ..
rc-.cner af kalium bic v (l'er' urdereL
Udbyttel af slætgræs må belegne.. <-om godt med et
'lori udslag for de tiIforte mængder ~ \.e1slOf på 150 og
300 kg N pr. ha.

label 59. Udbylfef ofgrol/oder fil l'iflferfodrrllK (207).
Gas. IO [ors08 1982

Gro"fodenn og pcl pct. hkf pr h. .. ,
N gødskning Iontor riprotem tonto rlproceJn pr. ha

Roer, rod 15.6 6,5 118.5 7.8 107.7
Roer. top lOA 16.4 46.6 6,7 )1, l
MHj,kolber JJ.9 10.0 67.8 6,8 67.8
Maj...... længlcr 19.6 8.8 59.) 5.2 45.6
Hclsæd 29.9 10.5 88A 9.J 68.0
Efl.fg. O 17.) 14.7 22.5 J.J 16.1

100 N 14.6 17.3 J5.) 6.1 27.7
200 U.8 18.6 41.4 7.7 JU

Græs 0/\ 16.5 15.8 99.7 15.8 77.8
150 r-.: 16,8 15,7 12.1,J 19.) 94.6
JOO N 16.) 17.1 1.17,2 2.1.5 105.1

I label 59 ses 10 forsøgs udbYIler I gcnncm<;nit for de
cnkelte afgroder. Den beregnede foderværdi længsl III
hCjre er ble,et beregnet ud fra turslolTets llld hold af
træ<>tof og aske efter formler. som "'ammer fra Staten"
1)lanlea' Isfon,og. hvor fordojeligheden af orgamsk stof
ble\' bestem I på Ødum Forsøgs~tatlon ved at fodre f1Ir
med de forskellige grovfoderafgroder. Oflesl ligger der
nere hundrede undcr~ogc1sesre<,ullalerbag de brug le
formler.
DeT\'ed er blevet lost del næsten uo,er~ligelige pro
blem. der altid for har 'æret med at beregne foden ær
c.llen. når nere arter af grovfoder ble\ sammen11gnel I

markforsøg. I resultaterne her er alle grovfoderarter
sal på samme fod I beregningen af foderværdien.
I det folgende ses et sammendrag af de 10 forsogs
ud b} Ile af gront. torstof. r~protel1l ...amt fodcnærdi.

label 60. Bruttoudbyttet iforsøg medforenklet gro\'!cr
derprodukfion
G"s. 101<.. 1982

",.. ",.. Kglers!. hkg pr. ha u.
Afgrød~ lørsl. rip. pr. f~. gront lorsl. pr. ha

Roer. ISO l J.7 8.8 1.19 1208 165 U9
MaJS. ISO N 25..1 9.4 1.12 50J 127 113
lIe1s ...
eft.. 250 N 21.8 l J.1 1.29 596 1.10 100
Gnc,<,. JOO N 16.9 17.1 1..11 814 1)7 105

I roer og majs medgår I gennem~nu 1.10 kg lurstof til l
foderenhed. medens der l helsæd og efterafgrode samt I

slælgræs går ca 1.30 ~g tørstof til 1 foderenhed.
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Det samlede gennemsnitlige udbytte i afgrødeenheder,
brutto i forsøg, var på et middelhøjt niveau med 139,
1131 100 og 105 afgrødeenheder pr.ha i henholdsvis
bederoer, majs, helsæd + efterafgrøde og slætgræs.

Bruttoudbytte! målt I marken
Hver mark dyrket med grovfoder på den enkelte
ejendom er blevet opmåJt.
Ved bjærgningen eller ved slæt vejes 5 læs i træk på
elektronisk vægt, idet man søger at ramme midt i
arbejdsprocessen.
I roetop, majs, helsæd, efterafgrøde eller slætgræs
tages 1·2 håndfulde af det høstede materiale, der læg·
ges i en tæt plasticpose, opbevaret i skygge. Hver aften
tages en gennemsnitsprøve, der holdes i dybfrost, indtil
ensileringen er blevet afsluttet, hvorefter det samlet
sendes til analyse for indhold af tørstof, råprotein,
træstof og aske.
Derefter kan foderværdien beregnes efter de samme
formler som ved udbyttet i forsøgene. Det beregnes i
foderenheder pr. ha for de enkelte marker, hvis areal
bruges som vægte, nAr gennemsrutsudbyttet af afgrø
den beregnes.
Det har været meget svært at f1 beregnet udbytter i
marken og det opmålte udbytte. Det skyldes bl.a., at
dyr blev meget længe ude i efteråret i det usædvanligl
fine vejr. Derfor dækker de sidste opgørelser af græs
markernes og efterafgrødemes udbyuer ikke alle ejen
dommene.
I tabel 61 ses en oversigt over samhørende udbytter i
tørstof og afgrødeenheder pr. ha målt i forsøg, måll
ved markens høst og opmAIt udbytte i roekule og
siloer.

græsarealet er for en stor dels vedkommende beregnet
som neltoudbytte.
liebel af næste år vil beregningerne over udbyttet mAlt
i marken, det opmålte udbytte og nettoudbytterne
blive afsluttet De vil blive offentliggjort sammen med
udbyttet målt i forsøg og i marken.
Forsøgene fortsæuer.

Kløver og lucerne uden og med
græsiblanding 1980·82
Med de nuværende prisrelationer i grovfoderproduk.
tion og kvæghold har det stor inleres.lie jævnligt at
afprøve udbytteniveau og udbyttefordeling af de nyeste
sorler fra de mest dyrkede kløverarter og lucerne.
l Norge, Sverige og Finland bliver også gennemført
forsøg efter samme plan, som findes i berelning 1980 og
i label 62.

Tabel 62. Kløver og lucerne uden og med græsiblan·
ding. (2080)
Gas. 2 4r 1981-82. 2 f<. 2 brugsår.

pct. 1"'. hkø pr. ha
terst. repr. grønt lersl. rApr.

a. Hvidkløver . 13,9 22,9 491 68,2 15,6
b. Lucerne 19,0 18,5 279 78,0 11,5
c. Rødkløver .. 13,9 18,0 187 26,3 1,4

a. Hvidkl.+græs 17,2 17,5 182 47,8 4,7
b. Luc. I græs ... 19,7 16,3 320 91,4 10,4
c. RødkL+græs 21,9 12,2 195 81,8 2,7

Tabel 61. Forenklet gro,foderproduktion, 1982. 1208)
Udbyttet afgrovfoderarier ''forsøg, i mark og
opmdll eJler afgræsset

afgrod~nhroer pr. ha
Forsøg .. 107 35 142 104 71 37 106
Mark 99 25 124 100 60 15 69
Opmål! 89 20 109 71 42 14 58
Antal 8 2 5 8
ha iah . 86 22 64 164

l alle grovfoderafgrøder blev på ejendommene målt de
højeste udbytte i forsøgene. De målte udbytter i mar
ken var også på et ret højt niveau.
Det opmålte udbytie, som dannede grundlag for plan
hegningen af fodring, blev her måll med de største tab
ved ensilering af roetop og helsæd. Under det opmåhe
Udbytte i græs er også blevet indregnet resultaterne af
afgræsning på de enkelte ejendomme. Delle udbytte af

Gnes
Beder~r Majs Hdsæd si. +

rod IOp iall dæ.ks. dtg. afg.

Afdelingen med græsiblanding, som er 5 kg timothe +
5 kg engsvingel pr. ha, tilføres iah 300 kg N pr. ha
rordell ad 3 gange med lige store mængder.
I tabel 45 er vist gennemsnit af2 forsøg i andet brugsår.
Uden kvælstofgødskning gav hvidkløver irenbestand
del laveste og lucerne det højeste udbytte af tørstof pr.
ha. Også rødkløver gav et noget højere udbytte end
hvidkløver.
I den kvælSlofgødede afdeling med græsiblanding blev
der i forhold lil hvidkløver irenbestand h0Stet det
største merudbytte i lucernegræsblanding ret tæt fulgt
af rødkløvergræs og med hvidkløvergræs igen på del
laveste udbyttetrin.
De nu arsluuede forsøg viste, al hvidkløver i renbe·
stand og i græsblanding var lavesi ydende i både J. og
2. år.
Rødkløver klarede sig i I. år på højde med lucernen,
medens der i renbestand i 2. år blev høstet udbyuer,
der kun var lidt højere end hvidkløverens. Ved kvæl·
stofgødskning af rødkløvergræs blev opnået udbytier,
der var betydeligt højere end hvidkløvergræssets.
Lucerne gav i l. og 2. lir det største ydbytte bAde i
ren bestand og i blanding med græs. Lucernen påkalder
sig også på grund af disse forsøgsresultater fornyet
inleresse som grovfoder under vore forhold, når den
dyrkes som her i forsøgene både i renbestand og i
blanding med limOIhe og engsvingel.

139
86
74

48
19
17

hkg tørstof pr. ha
118 52 170 115 93
109 32 161 J05 77
98 26 124 82 59

Forsøg ..
Mark ...
Opm!Jl ..
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Udbyttebestemmelser i majs
Igen i år blev ved normal høsltid for maJS målt udbyt
ter af kolbetørstof pr. ha i beslående majsmarker.
I h\er mark hostes på 5 repræsenlatlve steder fordelt
efter en diagonal.
PA hvert målested afbrækkes alle kolberne fra plan
terne I 2 rækker il 5 meter, og svøbet lages af kolberne.
som tælles og vejes.
NAr kolber fra de 5 pmvesteder er vejet, udtages 20
repræsentative kolber. som er uden svøb. Kernerne
skrabes af spmdlerne. og kerner og spmdler vejes hver
for sig. De forsendes delt. men l samme pakke ul
analysering.
Stængler. blade og kolbesvob bjærges for sig. vejes. og
der udtages gennemsnll"prover III analysering. Efter
bjærgningen af kolberne vil stængler. blade og svøb
normalt blive findelt og pløjet ned. Det er dog et
biprodukt, som med noget ekstra be<;vær kan bruges
som kvægfoder til kvier, overvintrende ammekoer,
gold køer, lavt ydende malkekøer o.l.
I år blev majskolberne uden svøb delt i kerner og
spindel, og de blev analyseret hver for sig.
Kolbemix, der er en blanding af kerner og spindel, kan
høstes fra ca. SO pet. tørstof. men indholdet af tørstof
ønskes gerne hOJere. Efter en findeling kan produktet
ensileres i keresilo under omhyggelig sammenpakning
og opbevares under lufttæt dække. Der sker da en
normal ensJienngsproces med dannelse af mælkesyre
og lignende.
I stålsiloer med bund- eller topudtagning kan kolbemi.x
opbevares, som del foreligger fra hø<;tmaskinerne. og
senere efter udtagning findeles og blandes inden opfo
dring.
Kolbemix kan bruges som foder til fedesvin. søer.
fedetyre og malkekøer.
I gennemsnit af 10 målinger med høst den 19. oktober
blev fundet følgende:

Tabel 63. Udbyrtemd"ng i majs til ko/bemix. (209)
Gns. IO steder. 1982.

pc1 pct. af tørstof hkg pr. ha
tørst rtpr. "al tørst. rtpr. trøest.

Kerne 59 11,6 3,6 61,0 7,1 2,2
Spmdel 34 4,0 3I.5 12,4 0,5 3,9
lall og gns. 52 10,4 8.3 73.4 7,6 6,1

Indholdet på ca. 52 pet. tørstof var højt nok til. at
høstOlng kunne begyndes. I forhold 111 kernerne inde
holdt spindlerne mindre tørstof og råprotein. men
betydeligt mere træstor.
Det samlede udbYIIe pr. ha afkolbemlx ble\ på 73 hkg
lørslof med en \'anatlon fra 61 iii 100 hkg tørstof. Det
\ar et pænt udb) Ile l gennemsnit, som nok også på
grund af det gun~tlge klima for maJs I 1982 lå o\<er
dansk normal.
Den slore sprednmg I udbyttet af tnn<.tof pr. ha viste, It!

der både var velegnede og mindre egnede steder her I

landet lil dyrkning af majs til kolbcmix. men undersø
gelserne forts<~tter, så der endnu I nogle år vil blive en
oversIgt over udbytter m.v.

Græsmarkssektionens virk
somhed, 1982
l. Forårets spærringer under mund- og klovsygen

forsinkede starten på besøgene hos medlemmerne
noget. Ellers var fordelingen af områderne som i
tidligere år, dog således, at nogle medlemmer i den
nordlige del af Jylland under B.R. Bentholms ope
ration og rekol1valecens blev besøgt af Aksel Jacob
sen,
Medlemmerne I Ringkøbing arni og Sydthy er ble
vet besøgt af gårdejer Kjeld Sventrup Pedersen.
HeimdaJ, der er nu er fratrådt efter eget ønske.

2. Græsmooet I 1982 blev aflyst på på grund af mund
og klovsyge.

3. Græsmooet 1983 vil efter den foreløbige plan blive
afholdt den 6. juni i Billund med efterfolgende
ekskursioner i Grindsted- YardcomrAdet.

4. Græsmarkssektionens orgamsatlonsforhold:

Græsmarkssektionen havde 620 medlemmer pr. 1. au
gust.
Sektionens arbejde ledes af græsmarksudvalget, der
har følgende sammensætning:

Godsejer P.S.Olufsen, Quistrup. Struer (formand).
Proprietær Preben Liitzhoft, Tandrup, Bedsted.
Gårdejer Chr. KaJtoft Petersen, Rosendahlvej 7. Yo
jens.
Græsmarkssektionens sekretær, chefkonsulent
Frank Bennetzen. varelager sammen med kasserer
Kent Sommer sekretariatsforretningerne.
Græsmarkssektionens konsulenter er:

landskonsulent Aksel Jacobsen, Gernersvej 9, 8260
Viby, lif, (06) 149502,
Landskonsulent B.R. Bentholm, Castenschioldsvej 8,
8270 Højbjerg, lif. (06) 271964,
Gra::smarkssekuonens kontoradresse er:

Kongsgård"'J 28, 8260 VIby J., lif. (06) 110888,
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Planteavlsopgaver i den lokale
rådgivningstjeneste
Af Mads Fr. Madsen

lndbcrclninger fra 125 konsulentansættende forenings
områder og enkellforeninger danner grundlag for de
efterfølgende oversigter og for tabel 21S og 216 i
tabelbilaget.
Tallene udtrykker de lokale plantcav!skontOrers aktivj.
teterog viser, hvilke hjælpemidler plantcavlskonsulen
terne har taget i brug for at dække medlemskredsens
behov for service og rådgivning. De indhentede oplys
ninger giver ikke basis for at sætte tallene i relation lil
medlemsunderiagct, som varierer meget fra del ene
konsulentområde til del andel, både i antal. ejendoms
struktur og produktionsform. Derfor giver tabellerne
heller ikke grundlag for at sammenligne arbejdsimcn
siteten i de enkelte områder.
Foreningerne er opført amtsvis. og sammentællingerne
er gengivet i tabel I og 2. Sammentællingslinjen for
hele landet kan sammenlignes med tilsvarende tal fra
det foregående år.

De enkelte opgaver
Efterfølgende kommentarer peger overvejende på væ·
sentlige afvigelser fra sidste års lal i tabellerne.
Forsøgsarbejdet er nærmere omtalt i afsnit A. Uover
ensstemmelser i amal1et af for~g skyldes, at forsøgene
i Sydslesvig og på Godthåb ikke er med i nærværende
optælling. og at der ikke har været lagt nogen helt fast
linje for. hvordan man rent statistisk tæller dobbehfor
søg.

Jordbllndsunderso~elscrnc. Antallet af udtagne jord
prøver er for landet som helhed 8 pet. større end i 1981.
lait 660 ))undre analyser 11. som ikke er anført i tabel
len, omfatter:

365 Fosfortal, Pt (heraf 248 i en enkelt forening).
111 Bonal, Bt.
93 tek':lurunalyser.

Tabel I Landsoversigr over

, a. Anlal b Antal JOI'dpNl~C1', al~lyStrCI for: l;. Markkonlrol
• forsøg
~..
g

l FormmJ{tr) o, lUIIt

• ~• c~ 2
~

.. §
~

! ~

Anlagt ~ R, F, K, "" C" MI' e j< ~

l. Nordjyllands amt " ......... l52 J34 16242 15148 15165 9 l455 l465 3264 8507
2, Viborg amt . 15l 135 13527 12380 12410 6 1976 17J3 2047 6985
3, Århus arni . . 296 282 13957 13192 13199 198 1610 1854 5245 8156
4, Vejle amt 23l 216 14014 I I126 I I I24 6 490 703 4715 10097
5, Ringkobing amt. 226 220 16848 14810 14927 218 23ll 2329 1421 5315
6. Ribe amt 167 161 9969 9270 9220 4 658 668 62l 4191
7, Sønderjyllands anlI ......... 120 149 10366 10149 10149 6 392 559 1518 11424
8, Fyns amt )57 340 19994 8779 8797 30 120 783 4965 7873
9. Vestsjællands aml .192 l81 12078 8581 8699 38 115 845 6332 7687

IO. Frb.. Roskilde og Kbhvs.amter 142 Il8 4980 4453 4446 49 55 148 l435 3615
II. $torSlrøms."lffilet 291 284 I04l8 10301 10289 n 775 1960 7674 6176
12. Bornholms arni 108 107 1843 1743 174) 1660 84l

Hele landet 1982 . " "",2837 2747 144256 120132 120168 636 11979 15027 42959 80869

Hele landet 1981 ................ 2982 2870 113414 112443 112646 463 I I I IO 13818 43917 8068l
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Q Ledmng\lal. LI.
20 kaU..bdlo.....beslenllncl...er.
21 ncmalodundcrsogcl ..cr. og
37 diver'lc andre Jordanaly..er.

Markkonlrollen. J en del foremnger varierer de kon
trollerede froarealer og \ædekorn,arealer noget fra de
tlJ.. ...art'nde tal i 1981. mell fnr hele landel er de kuntrol
lerede ..trealer \Ion set af 'lamme omfang som Ifjor

l.:darbcjdcdc planer. Antallet af 8,xlnlllg..- og mark pla
ner og 'pruJtepianer er 'llOn "Cl ret uændrede. og
amallel af vnndmgsplancr er endnu I:l\ere end IUor.
Kolonnerne vedrørende driftsplanhegning vidner igen
ltir om elI ..Ior f()rogehc af den tidkra:vende tV~t:rfagligc

r:ldgi\inlllg I de amter. der har de Oe'le bægbc'>,ctnlll
ger. I Rmgkoblllg arni er antallel ogel fra 299 III 502.
og I Ribe aml er det fordoblel fra 154 111308. Bygnlllg~

konsulclllcll er i diS,e r kun inddragt:l I forhold""I" ni
tværfaglige proJckter.

Den kollektive rådghning. Antallet af mark\<lIldnn
ger og udflugter og del tilwarende dcllageralllul er
over hele landec prægel af sommerel\~ fare for Illund
og k10v..yge"1lI11ten. dog ll1e"it i de ,ygdOl1l~ramfeom
r~dcr. Der er næppe melllng I en ..tatl,ti ..k 'iammenhg
Illng ul IIdhgcre år
Vmleren'l mode- og kur'lu-.aktlvlletcr har haft et uæn
dret omfang

Planteavlskonsulenrens telefonavis er nu blevel al mm·
ddigl udbredt. Amalie! er næslen fordoblet fra Ifjor.
I cl ~p"rge .. l..cll1a lil vurdering af lal1tl'lk()IllOrel~tclero
navisservIce og af crfarlnger med Inkale medlcrn're-

daklloner lod el af .., arene: .. Den cll~le I..fllll... Jeg har
hnrt. cr. at telefona\l'len og'l~ kan an}tle~ af Ikke
medlemmen>. Ud fra denne betraglning kan det nu
hævdc~, at næsten hele landel har dækning med hen
~yn til muligheden for at drejc CII lokalt redigerel
telefonavlssenlce mcd dag~aktuclle henv...,lmgcr til,
h\ad plantea\'leren bor skærpe "In opmærk~omhed om
I markbrugc!.
Ordltlllgen med speciø.lrlid~ivninJo:mod sa.:rkontmgcnt
har I 1982 haft na....ten 20 pc!. større omfang end l 1981

Grovroderanal)"sernc. ~om er anfort I label 2. kolonne
J. er IJI~)neladende "'Igende i IIIlWI. DCI er Imidlenid
kun planlc<lvJ.;koINllentcrnc\ andel. der er vigende.
land,kolltorel for Kvæg opl)'~er. at man forvcnler at
komme op på Olver 26.000 anal}!.erede prmcr I 1982
eller ca ~.OOO nere end i 1981
I pl31llea\ lsarbejdel er gro\foderanalyserne 11a\ nilg el
hjælpemiddel lil atl:x..·..,temmc del mest henMglm.~slgc

sl:ctlld\punkt for ensllenngsafgrocler. De fl~tc af det
sanllede antal anal}ser er ImidlertId udelukkcnde IiJlel
penlldlcr I foderplan hegningen. Derfor er del naturligt.
al der p3 stadig Oerc Illdberetlllng~~kemaer om grovfo
deranalyser står: Forestås af kva:gbrugskoll<;ulclltcn.

Andre anal)·se... og undersogeise.... Enkelie forclllngcr
bcrCtler om egen laboratone\lrhomhed. I 6 forcnJn
ger forelager man ,eh beslemmel,e af Rt I el o;torre
antal prmer. i en enkelt forclllug og~ FI og Kt. I
Ilader'llc\ amt~ Landboforelllllg har man dc"uden
forelagel renhcdsulldcrsogclse I 189 pro\er ar udsæd
og 244 analyser for splree\ ne.
Fra Tureby·Koge L'lIldboforelllllg berettes om 543
plalltearH.lI)'~er i yil1ler~a_-d.
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31Q-l 477 J 203 147 l3Q J2 MO 6791 (W 41'123 b b7 J9J 89 JJ5 J47 7 I.
2652 301 203 182 197 J6 bl J9J2 62 38-l3 J 12 5b 2b ]50 291 5 2.
2025 .'92 206 lJ2 188 - 81 7017 b5 .\797 17 116 688 4 182 182 IO 3.
1-l9.' q3 7 268 102 153 I 42 4JI5 J6 2726 IO b5 346 I 150 119 7 4.
2332 299 7J 502 32.\ 4bO Ib MJ 4411 bl 3782 19 80 458 179 1050 Il 5.
2028 88 J08 267 294 JJ 58 J8l7 J4 2764 8 60 294 1.'\4 20 9 6.
2151 259 4 -lO!) 264 JOS - b7 47St 59 J69b 11 80 410 2 186 104 7 7.
lP9 8-0 173 !-l2 Ib7 12 21 900 5b 21:H12 b 15 252 119 178 J05 Il 8.
~b.\ 441 bO 12 47 - 42 2515 SJ 1551 Il 72 346 IO 106 85 9.
445 1-0 7 7 7 14 1032 9 1120 5 bO 202 50 -O 2 10.
b7b ]-l7 53 19 4b - )9 2399 57 39lb 5 70 21~ 52 5M 4 11.
191 bO l4 7 J4 1.1 b90 15 745 l 1 35 14 52 I 12.

20199 jlO~ 87 2·L!b Ib1~ 1040 130001 ~J200 571 3bb45 104 720 369~ 251 1916 2b5l 82

20715 .\MS 9b IK75 1245 1551 145 8K2 b2SH 571 3b.nO 97 802 36J-l 69 1744 2517 44
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Tabel 2 Landscversig/ over plan/eavlscopgaver. I til n (216)

l. Nordjyllands arnI 34 21 \O 3 194 4 81 3IJ 250 5 7 4 6
2. Yiborg amt 22 3 18 1 539 I 45 607 577 2 - 15
J. Arhus arni. 47 9 25 13 345 17 61 430 401 5
4. Vejle arni . . 21 I 20 - 516 7 49 593 544
5. Ringkøbing amt 10 8 2 - 265 5 23 303 286
6. Ribe arni .. 4 4 4
7. Sønderj. amt 23 23 147 4 106 280 59 259 - 189 2 2
8. Fyns amt .......... 16 10 4 184 3 62 265 164 39 - 16
9. Veslsjæll. amt 2 15 17 15 5

IO. StorstHlms amt 15 3 18 13 1
12. Bornholms amt 15 2 1 18 17

Hele landet 1982 .. , .. , 175 42 \08 21 2239 43 431 2848 2330 264 8 306 39 8 - 33
Hele landet 1981 . 272 117 150 5 2811 71 1009 4163 3194 30 13 375 236 169 40 38

Muldvarpebekæmpeis•.
Der er ikke tilstræbt nogen egentlig statistik eJler
oversigt over, hvordan bekæmpelse gennemføres, men
kun bedt om oplysninger om ændringer i forhold til
tidligere aftaler.
lah 25 foreninger har berettet om ændringer i forhold
til tidligere aftaler med kommunen.
Fra Thy berettes om en øget kommunal indsats for at
dæmme op for muldvarpens fremrykning. Ellers går
med en enkelt undtagelse - alle bemærkninger om
ændringer i den kommunale indsals på, at der er skel
en nedtrapning. Desuden berettes der om honorarer til

Hele landet 1981 66

Hele landet 1982 21

Tabel 4 Læplanrning

UdI. pI. m.
IJlsk.t. priv.
1æp1.(llXXl)

70 155
48 21
20
96

308 294
40

14 5

596 475

672 645

Plantel km
]·rækket

ltd1egn 81/82

Antal
kollektive

planerRegion

Nordjylland 3
Viborg 2
Århus. I
Vejle. 3
Ringkøbing. 10
Ribe
Sønderjylland
Storstrøm

Tabel 3. Sprøjtevirksomhed.

SprøJlevlrksomhed.
Tabel 3 viser. i hvilket omfang enkelte foreninger har
gennemført sprøjtning mod ukrudt. skadedyr og syg
domme. Der er 9 foreninger, som sprøjter el væsentligt
areal med eget materiel, mens virksomheden iøvrigt
foregår i samarbejde med maskinstationer.

~~
Antal ha

Forening :g sprøjtet mod

t:~ ~] il ~rgd'Og.:fe ukrudl skuded.

Himmerlands samv. Lbof. X X 1510 360
Bjerr., Langå. Hammershøj. X 720 50
Kjellerup L. & H. ......... X 727 162
Viborg amts landøk. F. X 3733 491
Kalo-Knel>elvig L. X 1703 313
Silkeborg og O.L. X 1860 180
Brædstr.·Tørring-Nr. Snede L X 656 109
Hjerm-Ginding H L. og H X 6692 1892
Varde/Oksbøl-Ølgod K. X 25
Nordfyns Lbof. X 616 770
Holbæk amts økon. S. X
V"'tsjæll. Lbor. X 388 41
PJ.avlsudv. f. Sydsj. og Møn X 1222 576

lait 1982 ............. 19852 4944

lall 1981 25209 5555
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kommuner p op III 300 kr ror ~I boog efter opror
dnng
Mang~ meddelcr, al el nesentlJgt anlal landmænd er
uddanncl som »sclvudheggere» ar muldvarpcglrt, og
al kommunen sliller gift lil rådighed
Nogle Il roremnger har selv overtaget orgaOlsenngen,
ug enkelte gennemrører selv glrtudlægnmgen ho'i med
lemmer pc'!. beslilllng.

Faglige udstillinger.
Da landcts dyrskuer blev aflyst på grund ar mund- og
klovsygen. er der heller ingen ud~tillingsaktl\'lIet at
berette om.

Læplantnlng
Læplalltningsaktiviteleme er overvejende Indberettet
ror en region som helhed, samlel i tabel 4.

Stræknings·
stadier

Skod·
nlngs
SladlOr

Mod
ntngs·
stadter

--
2

Buskl"llngs·
stadlE!r

3
4

5

6

7

•
•

10

10.5 11

10.1

Feekes skala

I Et skud (antallet al blade kan aVl anføres)
2 Begyndende udvIkling al bh"ende reddet
3 De blivende rødder er danne!. bladene olle

splraldreJede
4 Begyndende rejsning og strækning al

bladskeder
5 Bladskeder stærkt strakt
6 Første knæ synligt ved skudbaSIs
7 Andet knæ dannet. næstSIdste blad lige

synligt
8 SIdste blad synligt, men sammenrullet

Akset begynder at svulme
9 SIdste blads skedehinde lige netop synlig

10 SIdste blad udviklet Akset mæt'kbart. men
Ikke synligt

10 1 Første aks netop synlige (stak netop synlig I
byg, akset "ed at bryde gennem bladskede
hos hvede og ha"re)

1O2 Akset 'I. gennemskredet
1O 3 Akset haM gennemSkredel
1O 4 Akset 31. gennemskredet
1O 5 Alle aks fuldt gennemskredne

1O 5 1 Begyndende blomstring (hos hvede)
1052 Akset I blomstnng helt til toppen
105.3 Aksets nederste del afblomstret
1054 Blomstring helt alsluttet

11 1 KerllE!fnes Indhold mælket
11 2 Kernernes Indhotd blødt, men tørt
113 KerllE!fne hårde (vanskelige at dele med

negl)
11 4 Me/8tærskermodenl

Kornets udviklIngsstadier
Kornets udvikhng gennem en væk ... tpcriode kan anglvt.."S ved et lal mellem I og 11.
DISse talværdlcr er bcnyllct I Feekes-Large skalaen. og der opnås Mørre nøjagtighed 1 angivelsen ar de enkelte
udvlkhngsstadlcr end ved tidligere anvendte skalaer
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Forsøgenes sikkerhed, beregningsnormer,
bedømmelsesskalaer, forkortelser, m.v.

Udbyttet af frø- og induslriafgrøder er angivel med 100
pc\. renhed.

Beregningsnormer

Godl1;ngs~ og udsædsmængder er angivet i kg pr. ha.
Ud bylte og merudbYIIC' i hkg pr. ha. hvor intet andet er
anfort.
UdbYller ol kom og fru er angivel med følgende v;1nd
procenter:

Forsogsseriemes sikkerhed er angivet nederst l label
lerne ved en LSD-værdi. som Slår for »laveste sikre
difTerens«(, Ved en statistisk ~ikker udbyttcfor~kcl for
Slås en forskel. som med 95 pet. sandsynlighed er reel.
Hvis en udbytleforskel mellem de IO forsøgsled er lig
med eJler større end LSD·værdien, er forskellen :\tati·
slbk sikker. I modsat fald. hvis udbytleforskcllcn er
mindre end LSD·værdien. er udbytteforskellen usik
ker.
Hvis hele forsøgsserien er usikker. er der angivd en
streg efter LSD. Der er kun beregnel en LSD-værdi for
forsøgsserier med mindst 5 forsøg.
På enkeltforsogene er der også beregnet en LSD-værdi.
som er anvendt til al udskyde forsøg med u~ikre

re~lIlta(er. De usikre forsøg er mærket med .:l.

Korn og bælgsæd
Græsfrø .
Kløverfrø.
Spinal og radis .
Raps. sennep og rybs
Valmue.

16 p<:t.
13 pet.
12 pet.
IO pet.
9 pet.
6 p<:t.

Ved beregnIlIg afalgrøl1eellheder er der normalt regnet
med følgende mængder III I a.e. (100 Le.).

I. I hkg tørstof i roer (rod)
1,5 - tørstof I top af fodersukkerroer

12.0 - top af fod~rsukkerroerog sukkerroer
15.0 - top af runkelroer og kålroer
1.2 - tørstof i græs og kløvergræs-)
\,5 - tørslOf i lucerne. bladkål, samt lupin.

foderært. hestebønne. rug og havre til
grønfoder og helsæd

1,3 - tørstof i byg til grønfoder og helsæd
9.0 - kålroer
7.0 - fodersukkerroer
6.0 - græs og luceme
1.0 - tørslof l majskolber og kolbemix
0.85 - tørslof i majskerner
1,3 - tørslof i majsstængler ~ blade
1.2 - tørstof i majskolber i stængel j blade
1,2 - lørstof i majsstængcl
1,4 - tørstof i majsblade
1.5 - lørstof i spindel + stængel og blade

-) Hvor der er analyser af tørstOf, råprol., træstof og
aske. beregnes a.e. efter spec. formel.

l forsog med tørslof'bestemmelser er a.C. beregnet på
grundlag af tørstofudbylt~, i forsøg med sandbestem
melse er a.e. beregnet p~ grundlag af sandfrit lorstof.

Jordtypcrnc er bestemt p:'l. grundlag afteksturanalyser,
og klassificerel efter nedenstående skema fra Land
brugsministeriets Arealdatakontor.

Jordtypebetegnelser i den danske jordklassificering

Iekslur,lllaly<,c. vægtprOCCnl

1.<, Sill FIIl~and 20- Sand. mit 20· Ilurnu,
under 2-20 '00 '000 58.7%

JB nT. Symbol TckSlurocfmlllon for JOrdl)pt: 2 ~Ill I,m I,m ""lU C

l GKS. Grovsandct jord (}..5 (}..50
75-100(}..20

2 F.S. Finsandet jord 50 100
3 GR.L.5. Grov lerbl. sandjord ()...4()

S-JO 0-25 65-95
4 F.L.S. Fin lerbl. ~andiord 40-95
5 GR.S.L. Grov sandbl. lerjord

10-15
()...4()

0-30 55-90 Under6 F.S.L. Fin sandbl. lerjord 40-90 JO
7 L. Lerjord 15-25 0-35 40-85
8 SV. L. Svær lerjord 25--45 0--45 10-75
9 M.SV.L. Meget svær lerjord 45-100 0-50 0-55

JO SJ. Siltjord 0-50 20-100 0-80
Il HU. Humus Over IO

12 SPEC. Speciel jordtype
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Ucdommclscsskalaer

L{'jcs({'cl\lilbo}c/ir,:/u..'d l:r bcdumtl:frer .. l...alal:lI: 0= Ildl
...1 l:ndt.:. 10 hdt i It.:Jc.

Angreb af meldug og ru"'l og andre blad ..\ampe<;)g
dOlllml: er JII~I\t:t "0111 d.d,lllllg~procent af gronne
plantcdele. d.\ ..... efla ... kalacn 0-100. h\or O bct)dcr
1I11et angreb og 100 betydl·r. al alle gronne plantedele er
angrebet

Bladlus fXI korn bcdomm<.'S efler skalaen:

O: Imel angreb
I: Enl...dll: fortrlll .. \l ... \ 111goot: - blad lu... pr...trål

ak ....
2: IlIl fa \trIll1lllldre end S lu .. pr. str1i1ak".
4: På ma"gt' ... Irii nundre t:lld 5 lu~ pr trIl/ab, dier

fil .. Ira med 5·15 lu... I l...ol()nlcr pr. Iralab.
6 pj mo",I((' 'llrå 5-25 lu.. pr strUak.. eller ja ~trIl

med 5 125 lu .. I kolonler pr strå/ak"
På mange ... Ir· mere end 25 lu~ pr. ... tdi/ab.

IO. Slærkl udbredt angreb
Fa - IW', dier mmdrc \1ange = o\er lUr}

10°0 25°.. 50·· 1"'·

~
•, l

'(
•
~
II,

5°.'0,0.5C>..

Kornets udviklingsstadier gennem vækstpenoden cr
angl\'et med tal efter Feekes-Large seala, som er vist pli
:-.ide 74 og 239.

Modelblade tor bedømmelser at meldugangreb på kom. At Sten Stolter
Forsogenes nummerering,
Ved henvlslllllg til Ct enkelt forsøg er anvcndt ellodelt
IlT. f.ek". 38027, læs: 38.bt·rerniflg,forsøg "r. 17.
Baclningcn ... Ilr. er anfort (l\l;'f<'1 på hver side 1 den
pIlgældcndc lokalbcrctlling.

Fnlgcndc forkortelser er benyttet:

;le afgrodccnhcder a 100 Le.
anI anlagt
B. bor
bl hl:h1CJl
Bt llt)rlal
c chllc:~tlpctcr ( l b ret. ')
Cal cah:lUnllal
Cu . kohtkr
CUI k(lhhcnal
ella kol:lbcro:\)'chlllfld
e efter
f fælle,>parcelkr
f fnr
Le. foderenheder
n a n)dcnde allllllOlllak
FOl fo...faltal
f<, for..ng
Ft fo,>for~>retal
gn.... gellllelllSlllt
g m g\)(.lct 11100
h lu,\te! den
JB Jordbunds nr
K k..thulll

k
Kar.
ka...
k;
KI
I
I. ..
mcrudb
Mg
mgo
mgs
Mgl.

M"
m"o
mns.
Mnl
(>.10t.

al

nema
lootal

Wpct. kaltgodl1. (49 pct. K)
karal...tcr
kalkamm,So.1Ip. (26 pet N)
kalk.-..alpcler (15.5 pc!. ...... )
kallumlal
lagl
landsfor~"g

ffierudb)lle
magnC">lUTIl
magn\.....lum(»)I,~d
magncslUmsulfat
magnesiumtal
mangan
mangatlox)d
mangan ...ulfal
mangantal
mol)bd:clllal
bælslOf
nalflumkallo.ammon
'\3lpcter
natflumlal

Anlal ~cg og lar\l:r af
ha\fi,.'m'matod pr. kg Jord

omb
P.
ppm
ppb
1'1
RI,
S

Se
ski .
spr .
~Ig .

"a
s\ k .
I
I ..

thsf ...
udb.
ud...lr.

, "
2 "
~ n
~.

om byl ni ngskapacitet
fosfor
milliontedel
1/1000 ppm
Fosfortal
reaktionSlal
superfosfat (7.8 pet. P)
sået den
-.elen
.. kårlagt
sprajtct
staldgodnmg
s\o\ls.ammon. (21 pct. N)
~\'o\ Isur kahgodnmg
tons
tærsket
thoma.sfo<,fal
udbyttc
udstroct
vIrksoml stof
diploid
tetraploid
forsaget uSikker, ikke
med i gn~.
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STIKORDSREGISTER

1263
71,92

179, 187
1JS6

86
122

221.234
48,170

6S, 72, 87, 170
47

8enasaloA. 176.181, 185. 187
Benlate. 73. SO, 92, 160
Benlate DF 75, 92
Beregningsnormer . 240
Berolina 197
Bertine . . . . . . . . . . . . . . . . . 1199
Betanal. III. 123, 128, 133, J034
Betanal typer. 128
Bintje. 197
Birk.a ..... ..... .... 21.26, 30.44
Birte. . . . . . . . . . . . 48
Bladex. 104, 113, 133, 181. 185
Bladg0dskningsmidler . 159
Bladlus i korn 88
Bladlus i ærter. . . . . . . . . . 91
Bladlusskala. 88,241
Bladplet i bygsorter . 20
Bladpletsvampe på byg. . 70, 82
Bladsygdomme i korn .. 59
Blandet ukrudt i kom. 106. 112
Blanding af

kornsorter. 18.21.33, 39, 44
Blatat. JOS, 110
Bleg og Fersk. pileurt 116
Blizzard . . 228. 231
Blisten 1804
Bodil 48. 170
Bondi. . 48
Bongo. . 39,41,45
Bor til kløver. 166
Boret. . . . . . . . . . . . . 228, 231
Borrus 1778
Borvi . . . . . . . . . . . . . . . .. 222
BredskærssAning 5)

8rigllnd .. 39,41.45
Brits. 21. 44
Briua 207
Brokimmune kartoffelsorter 197
Brominal 400 . . 103
Bromoxynil 110
Brunpletresistens i hvedesorter. ]6, 40
Brunplelsyge i hvede... 40.62, 74
Brunrusl i hvede. 40, 76
Brutor 168
BrUlUS 231
Broovolumen af hvede. ]6, 40
Buras 231
Burresnerre 116
BUlamil - Comooor 181, 187
Butisan S. 176,183, 187
Ryg. kalk 111 . 158

Byg, såtid. . . . . . . . . .. 1853
Bygdyrkning, . 55, 51, 64
Byghalm, analyse af 208
Bygrusl ... . . . . . . 26. 3g
Bygsorter opdelt efter jordtype. 19
Bygsorter til helsæd 223
Bygsorter, forsøg med. 20, 223
Bygsorters oprindelse 44
Bygsorters udbredelse: ... 49
Bygsortsblandinger 18, 21, 33
Bygs.'iOrter opdelt efter landsdele 20
Bælgplanter i

græsproduktionen .
Bælgsæd, arter af .
Bælgsæd. dyrkning af.
Bælgsæd. sorter af ..

113, 117, 132
228, 231

39.41,45
43

232

93,97
88,92
68,92

112,132
107, 132

107, 133
103, 132
106, 133
114, 133

36,40
222

. _ 98.132
1151. 1232, 1636

104. 107. 113, 132, 174
102. 108, 112, 132

103, 108, 132
100, 119, 133

75, 84, 92

Arelit .
Aria.
Anninda .
Artsforsøg i korn .
Artsforsøg med grovfooerafgrooer
Artsforsøg med proteinrige

planlearter 75
Ass. 228. 231
Asulox 132
Atrazin. 118, 132
Atrazin efiervirkning i byg. 119
Augusta 225
Avalon . 1243
Avenge. 98, 132
Avl og omsælning af markfrø .. 167
a.e. beregning af 240

B
BAS 07900 W.
BAS 26307.
BAS 38901 F.
BAS 44903 H .
BAS 46300 H .

BASF DP/D 670 .
BASF Dicamba/MCPA
BASF DP/MCPA 750.
BASF MP/D m
Bagoegenskaber af hvede.
Baraula ..
Bamon Plus.
Baron.
Basagran 480.
Basagran OP.
Basagran MCPA.
Basfapon .
Baviesl.
Bayleton

25 wp 23.59, 71. 84. 92, 160. 173
Bayleton CM 74, 92
Baylelon DF . 74, 92
Baytan . . . . . . . . . . . . . . 68, 92
Baytsn Universal. 68. 92
BaYIan Universal 1M 69. 92
Bedclus .. . . . . . . . . 1273. 1352
Bederoer. beJdsning... 91,1005,1767
Bederoer, fOrs0g

med .. 87,91.119, 144,204,2]2
Bederoer. rodbrand . 217
Bederoer, ukrudtsbekæmpelse i 119
Bedømmelsesskala for bladlus 241
Bedømmelsesskala for meldug 241
Bedømmelsesskalaer for sygd. og

skadedyr _. 241
Bejdsning af rapsfrø \19
Bejdsning af roefrø . 91. 1005. 1767
Bejdsning af sædekorn 68
Bejdsning af ærter . 72
Bejdsning rnoo meldug 69
Bejdsning mod nematooer i kom 88
Beke. 231
Ikkæmpelse af sygdomme, skadedyr og

ukrudt... .... ... 68, n, 201
Bekæmpelses-

midler. 92,1]2, 178, 186,203
Bekæmpelsesmidlernes VIrkning på

forskellige sygdomme
Benapol

A
A 0097 ..
A 6222 A.
A 6563 A..
Abed 0414 .
Abed 6043. 7087, 7533, 8282,

84S6, 9200 Oll, 0391 . IJSS
Abed 6043, 7087, 7533,. 24, 4S
Abe<! Planteavlsstalion 1354
Abutilon Iheophrasti .. 127
Accord. . . . . . . . . . . . . . 228, 23 I
AClipron 102. 110, 118, 122, 134
Activ (WW 1315) 168
Actril4 117
AE 156/2A. IOS, 132
Afbrudt bygdyrkning 57
Afgrødebedømmelser . 13
Afgrødeenheder (a.e.),

beregning af . 240
Afsvampning af kartofler 102
Afsvampning af raps. 179
Afsvampning af roerrø 1005
Afsvampning af sædekorn. 68
Afsvampning af ært 72
Afugan. . . 83, 92
»AgerkAln 109. 116. 181
AgerrævehaJe. . . . . . . . . . 116, 181
Agersennep 185
Agersledmoder . 109. 116, 130, 185
Agertidsel 128
Agrimono 206
Agrispon 1249, 1253
Aksspiring 19
Akssygdomme i hvt'11t' 76
Albert. 20, 25. 26, 44
Alden. . . 34, 45
AJfred . . 1778
AJm. rajgræs som ukrudl 117
Alm. rajgræs til frø 167
Alm. rajgræs til grovfoder 221
Alva. 21,26.30,44
Amba .. 222
Ambush.......... 89.92. 173. 179
Amia 196
Amidkvælstof 147
Aminosyrer i raps . 170
Ammoniak, se nydende ammoniak
Ammoniakbehandling af helsæd. 212
Ammoniakbehandling af halm 208
Amtou 1199
Anders. . . . . . . . . . 34, 45
Anja. 39, 41, 45
Anjou 210 231
Anko 228. 231
Antergon 30.. 99, 132. 1322
Antracol MN. 77,92
Apron . 72,92, 1005
Aramir . 20, 26, JO, 44. 95
Arealanvendelse. . . . . . . . . . . . . . . IO
AreIon n . 109. 113. 132

Sidetal over J(XXJ hen ~iser til
Beretning over PlanteavJsorbejder.
(..btn store beretning..;
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C
CDA-spmJlnmg 13~

Ca 33978. 347)9, 36167. 37582 24
Ca 46925. 600719, 602216, 602422.

57, 143
109. 116

240
228.231

208
49.55,73

9. 192
.. 232
57. 143

G
Galahad 1115
Gallon 1203
Gambo 1778
Garant 170
0(:n(:115k monog(:nn(: roesorter 205
Grorgl(: 20. 26. 28. 44, 95
Gerbel 37.45
G(:ro 222
GIII(: (OP 6(87) 168
GLO 139 228.231
OI(:3n 20 DF 104, 106. 133
Ghmm(:rb0Mer I raps 179
Gluc()<;molallndhold i rap" 169

Il)'d(:nd(: ammOniak 148
A)'d(:nd(: ammoniak lil halm 208
FI)dend(: ammolllak lil hel~ 212
Fly\ehavre. b(:kæmpelS(: . Q8. 180, 217
Foderanaly~r. omfang af 237
Fodet<;uklerrt:Kr, So(: bro,(:roer
Foc:k,...ærdi af halm
hxJ~)'g(: I lom
Fordampnmg.
Forenkiel grovfod(:rproduktion
Forfruglwlrlmng af raps
Forfrugl\lrkmng af vekS(:l·

afgroo(:r
Forgl(:mmlg(:J
ForkortdS(:r
Forla
Forsøg(:nes !uH(:rhttl og

~regJllng 240
Forsøgsar~JdelS omfang 5
Forsøgsopga,,(:m(:, o"(:cslgt o\(:r 5
Fortsat korndyrkning. 55, 57
Forædkrafgifr 47
"'onrdl(:rtxskyttede sorter 46
Foræd1C'rbnkyttelS(: . 47
Forædlere af kom ... 46
Fosforgoonmg, forbrug af IO
Fosforgødskmng 156, 227
Fosforsyr(:tal, FI . 157, 164
Fosfortal. Pt 157, 164
FR 90512 107. 133
FR 999·I/WP . 72, 92
Fr(:ya . 37, 45
Fnla . 196
Fnlflu(:r (:ft(:r hdsaed 90
Fntfluer I græsmarker 214

Fnlflu(:r l maJs 91
Fritfluer, bek. af 90
Fritfluers forekomst 213
Fronica .. 228, 23 l
FrostresisIens af vintersædsorler 38
Fræser. jordbehandling med 49
Frøafgroc:krnes vækstbctingdse'r. 16
Frøafstand l fabnksr()(:r 207
Froav\ 166
Froblandinger lil slæt 222
Frogræshalm, foderværdi af 211
Fraukrudl I b«I~roer. 123
H. fosforsyr(:lal. 157. 164
Fugl(:græs 109,116. UD, 185
Fungazil T8Z 92
Fungazll·lxjdsc: 69. 92
Furadan G 91, 92
Fusarium m\al(: 79
FUSllad(: \21. 133. 174. 180

168
168

212
117
231

19, 34.40
S9

104. 106. IH
112. 133

21. 26. JO. 44
]4.45

77.92. 201

237
169

1781
20. 26. 32. 44

218, 231
122

DN'OC. 117
Dommator 42. 40
Dowco 353 121, 133
Dowco 433/MCPA 103. 107. 112, lJ3
OP 8-11178. OP 18-14178. OP 19-

32/78
DP.-6887 (GlIl~)

DPX 4189/20
(Glean 10 OF)

DPX 4189/75
Duks.
Dula
Dyrene
Dyrknlngsegenska~raf

kornsorter.
D)rkning"sysl(:mer i kom

E
Edo 231
Eflerafgrooer efter helsæd 223. 232
Efterafgroocr. nedfrø=sning af 5J
Eftergoosknmg af byg 64. 152
Eft~rgodsknlllg af kartofler 199
Egmont 24. 44
EK 181 102. 133
EK480 105.107.110.133
EK S80 IOS. 133
EK 880 (Dlcalon) 103. IOS, 133
Eleklronbehandl(:t udsæd 1665, 185]
Ehl 1199
EI~m. 170
Engrapgræs 167, 173
Ellgsvingel 167
Eng.wlIIgcl [lI grovfoder 222. 234
EnSidigt korndyrknlllg 55, 57
Ensllenng. ummonlaklllSllelnlng III

helSied
Enårig rapgnC!l
Epona.
Ersl81nlllgssager. me<hlrken ....ed

ania} .
Erucasyreindhold I raps
Ela
Europa
Euros
Extra\on

..
Fabrikskartofler 195. 100
Fabriksroer 87. Ql. 121. 140.204
Fabnksr()(:mes udbytter 14
I"aghg(: udsllllmger 23Q
Faldtal I rug 66
Falke 39. 46
Faneron 50 wp 109. 133
Fan(:con 500 FW 102. 133
hema (Vandel OF 3) 195
FedtsYTellldhold I raps og f}~ 171
F~kes Large Scale 74, 239
Fenilrolhion 8Q. 92.173
F(:nom P 425 89. 92
F(:nox S 105. 108. 133
F(:cshnlus 1273. 1352
F(:fVlII 119.133.174.180
Fer\'lIIal 121. 133. 174 180
F(:lrilon combl 159
F(:\lIIo1. 121. 134. 114. 180
Flllal(: 48
FlIIgal 24.44

77. ~7. tJ2. 201
17b. 180 187

42.46
104. 114. 133

)9S
!IS, 92. 179
77.87.92

59.93.97, 153. 167
104. 111. 133
20. 26. 32. 44

604. 93. 97
103. 105
174. 187

97
100. 104. 122. 134

21. 26. 28. 44
218

"9
1111. 1117

176. ISO, 181, 187
82, &4, n
73.80, n

75, 92
36, 45

126. lIli. 133
91

1113
91. n. 187

164
89,92

1612.1750
20. 26. 27, 44

39,46
82.91
70.92

170
1767
1109
1109

2S

59.93.97, 153. 167

sq. 146. Iqq, 21q
~q. 6q. q2

1457
18S
187

4~. 170
IqS
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KI.ebe· sprcdcmidlcr .
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Kolbemix. . 235
Kollekll\' rådgivmng 237
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Kornbladlus . 88
KorndyrkIlIng 55
KorneIs halilel . 13
Korneh ud\likling~tadier. 74. 239
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Jordbundsundersøgelser
Jordens indhold af kvælstof
Jordfygning, forebyggelse af .
Jordkla~sificer1l1g .
Jordprøver I alt
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ID. 115. 133
39.41,45

10,36
118, D3

J)J

105
m
167
222

142. 161. 226
45, 55

39
45
47

166
222.234
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21. 26. 31, 44

m
170

20.26,31.44
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Jarl.
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Hela 198
Helge 39,41,45
Hel!.æd, forsøg med. 223. 232
Helsædsensilage tilsat ammomak 212
Helsædst:l1silage, analyse af. . 213
l-Ierba·Banvel M 750. 104. 105. 133
Herbalon 620. 109. 114. 117. 133
Herbasol 375. 118, J33
Herbatox. Combl 3. 107, UJ
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Herbazollll M 650 . II I
Herblcldvirklllng og
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Itolger
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Hormon-Mix 70
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Hundegræs ni fru
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Halm. analyse af . 208
Halm, nedbringmng af 49
Halm, udbytte af . 67
Halo. 42.44
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Hanekro. 103, 109, 130. 185
Hannu (\V\V 1307) 168
HansakartolTel . 197
HansamsJs 231
Haremad 110
Harry. 20, '25. 44
Harvning af hvede 54
Hm.so... 37.44
Havila 21. 26, 31. 44
Havrenematodrace I bygsorter 26
HavrCSOrlcr, forsøg mtXI 34
Havrcsorternes oprindelse. 45
Havresorternes udbredelse 47
Hedvig. 34. 45
Hejrenæb . 126

Godthåb. forsøgsgård 1349
Godthåb. klimatiske målmger . 9
Goldfodsyge. 49. 55. 73
Goltix.. 123. 133
Gorm. 20.26,31.44
GraJlloxone 133
Grano1a 197
Gremie. 222
Gril 24. 44
Grovfodenlfgrødernes udbYIle
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Grovfoderanalyser. omfang. 237
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Græsarter efter helsæd 225
Græsfrøavl. 166
Græsfroblandmger. 222
Græsmarksscklionens virksomhed 235
Græsmarksudvalgel. 235
Græsukrudl i korn 109.115
Grøngoonings.a:fgrøder 50
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Gråskimmel i æner . 87
Gul okscøJe. 102. 109. 185
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Gula. 20. 26. 30. 44. 95. 223
Gulerodsorter 1199
Gulliver 168
Gulrust l hvede 73
Gunhild. 20. 25. 44. 95
Gunnar 21,31, +4
Gylle. 142, 161
Gylle Id bederoer. 162, 1683
Gylle ttl korn. 161
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21.26.31.44
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216
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198
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PamlIla
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Penelre-nngsoher
Perfel.lhlon EC 20.
Pelku~ II
pr 82853. 82875.
Phm 165
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"l'·godsknlllg. se hæhtof
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Nandor
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Ko::dbnngl1lng af halm
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gOOI1lTl@. 148. 200. 227
Nedknæl.nlllg af I.orll<;orter 26, .\~. \8
Nedph.)Jllll1g af halm 49
~ed\l~nll1g af heslebønner 169
"\'o::ch 1'>llIng af I.anoffehop 202
"\'ed\I\lIIngiifrap~ 169
"\'~maloder l I.orn !'I8
Kemaloder l roemarker 219
NemIlludresistente korn<;oner 2b. _\5
Ner) 20. 26. 30. 44. 223
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~lIlal. l25. 2.'2
'lordal 21. 26. 31. 44
~orman 124.1
"\'ortron 126. 1J3
"\'1' 11·23·0 227
"\'PK-godnlllg 14S
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NSDO 1681-1 1175
Nummcre-nng af for<;og N I
Nælde 124.1.10,217
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Odin
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Olicllldhold I rar~
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Oh \lia
Omllcglllng af græs
Om~ætnll1g af ~ckorn
Opmålte- gro...foderudbYllcr
Oplagnll1g\l1der af bcde-rocr
Oplagmng\lIder af KarloIler
Opll11131e k\'ælslofmængder
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Orlho·Dlrolalan S
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OJtltnl
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'"1461

I...:eplallllllng. omfang
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Logs.orter
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Korn-.orlcrnc" llll!lrood-.< 47
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Koru lO. 26. J 1.44
Kraka _19. 41. 46
Krake 205
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Krumhah 110
KI.l.aliumldl 157. HH
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KVK Car!lendiJIlnl·lxjd« I ob. <Il
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K..æt"lof I jllrd I}Q
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KHcblOfmængdcr tIl maJ~ 220
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LcgurncA M 111, 113. 187
Lejesæd, klir for 240
LG II 228.231
Liden ælde 124. 130.217
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Lofa 21.20.31.44
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Lora~ 168
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s.,.
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Scdimentationsværdi
Selma .
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Sennep som efterafgrede
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Shell 11 E ..
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Sonsblanding i korn. 18. 33. 39, 42
Sonsfol'S0g i kom 17
SonsfoJ"S0g i majs 228
Sortsforwg I raps. 168
Sortsfo1WS I roer. . . 205, 207
Sonsforsøg i gulerod. 1199
Sortsforsøg I ærter. 48
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Rajgræs til frø . 167
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Rap'. ISO. 168. l17
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Rapssysdomme 175. 178
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Reaktionstal. Rt 163
Rcduurede vædskemængder 135
Rcduuret JOrdbehandhng SO. 216
Regent 207
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Renhed og \'andindhold 240
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Resistente ferskenlus
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Rugdyrk.nmg.
Rug som Ilrgl\er
Rug:s.orler
Rugsorterncs opnndelse
Rugsonernes udbredelse
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Rødkløver
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foreninger
Rlprolem I ærter

Q
Quinla

22. 59, 68. lB, 201
SO

SO, ll6
Il8,134
Il8. 134

166S
196
III
llS
l07
III
198

69.72
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Pinmor G ... 91.92
PK·gødning, forbrug af . 10
PLK Vondocarp . 75. 92
PLK-chlonncqual 93
PlK·Dalapon 176. 187
PlK·DPD 667 108
PLK·DPM 7SO .. 108
PlK·MP SOO.. 112. 134
PlK-Penncap M. 89. 92
PlK-Trifocid SO n 112. 114. 116. 134
Plaa=nng af fl. ammomak . 148
Placering af fosfor. . IS9. 227
Plact:ring af gødning ul maJS 227
Placering af gødn.ul kartofler 200
Placering af gødning 111 kom 148,
Placering af goonlng lil raps ISO
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Programmeret hvededyrkning 59
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udlægsmarker 110
Ukrudlsbekæmpelse i vintersæd 112
Ukrudtsbekæmpelse i vårsæd 102
Ukrudlsbekæmpelse i ærter 117
UkrudtsfrøelS spireevne efter

ophold i gylle. . 217
Ukrudtsmidlemes vlrknlllg på

ukrudlsarteme. \\0,117,185
Urea. 141, 1467

V
Valg af bygsort . 32
Valg af hvedesort . 41
Valg af ukrudLc;middd . 109
Valmue. 174
Vandbalance. 7,192
Vandel ØF 3 195
Vandfordampning 1982 7
Vanding 192
Vandingsbehov 1982 192
Vandingslidspunkt . . 193
Varmeenheder 230
Varsling for lus i bederoer. 1352
Vega.. 20,26,27, 44, 9~

Vegoran.. 102, 108, 112, 134
Vejrforhold 1982 1
Vekselafgrøde 55,
Ven1.ar . IB, 134
Vindaks 117
Vindforhold 1982 9
Vindha... tighed 188
VingeskæmmasklOe. 53, 54. 149
Vinlerbyg, . 69,94.144, 154
Vinterbygs<lrter. 37,47
Vinterbygsorternes oprindelse . 4~

Vinterhvedesorter 39
Vinlerraps .. 175
Vinterrapssorler . 170
Vinterrug, se rug
Virkning på forsk. sygd. 86
Virkning pli ukrudts-

arterne. 110, 117, 185
Virksomt stof i anvendte

kemikalier. 91. 97. 132, 187
Virusgulsol. 1273, 1351
Vit-bejdse . 68
Vitus 36
Viva. . 228. 231
Vondostan . . . . . . . . . . . . . . .. 201
Vredo. 216
Vuka 39,41,45
Vydate IO G 92
Vækstbelingelser og udbYlIer i

1982 7
Vækslregulerende midler. 91

148

2J7
196
J5

72,81
20. 26. JO. 44

205, 233

Temperaturer 1982 7
Tensiomeler . 193
Terido... 500 EC. 176. 182, 187
Terpal 62,93,91,153, 167
Tewera . 225
Thiabendazoltyper . 203
Tidlige kartofler. 198
Tidsler i roer 128
Tih 250 EC. 23,40,59,69.84.92, 113
Tilt 250 EC + nyvehavrem. 98
Till CD. 69, 92, 93
Tilvækst af bederoer. 204, 207
TimoIhe til grovfoder 222
TK W = Tusindkorn:'ivægl
TOG 202
Togo. 21.26, JO, 44
Tolksn . 113. 115, 134
Tonga. . 222, 225
Topa:'i (Sv.2216).. 168,222
Top:score . 1199
Topsin Combi 77,92
TopslIl n . 92
Torkel. 20, 26, 30, 44, 95
TOve 222
Treflan . 185, 187
Trestel 106
Triban 650. 103. 105, 101, 1.34
Tribunil. 109, 112. 115, 134
Tnbuml-Combi D 134
Trichodorus. 219
Tricorta 93
Tnmida1. . 82, 84, 92
Tnmldal-bejd~ 10 S . 69. 92
TflIlUlan 116, 134
Triton B 1956 122
Triumph. 11,26, JO, 44
Tromling af hvede. 54
Tron. . 20, 26. JO, 44
TrAdkølle. 72, 81
Tusmdkorn:'iVægl i korn 26, 36, 42, 64
Tvetand 109, 116, 130. 185
TYlcrfaghge

drift1tOmlægningsplaner .
Tylva
Tyndskalleth~ I havresoner
Typhula l vinlerbyg.
Tyra.
Tørstofindhold I bederoer.

U
Udbnngmng.c;måder af gødnlllg
Udbnngnmgslider for

kvælstof. 59,146.151,199,219
Udhytte af grovfoder l forsøg og I

mBrk. 232
Udbytte af kornafgrøder 1982 12
Udbyllebeslemmelser I maJs 235
Udbyttel 1982 II
Udlæg, ukrudtsbekæmpelse L 110
Udsædsmængde af hvede 59
Uds,n1sm<engder af helsæd. 224
Udsædsmængder af <ener. 66
Udvidel kvægbrugsregistrering . 232
Udvikhngssladier, kornelS. 74. 239
Udviklings.c;ladier. rapsens 111
Udvimringssvampe på korn 78
UK-brug 232
Ukama . 191
Ukrudt 1 raps . 176

86
201

1710
10)4

158
173
201

22. 40. 68
91

175
87.91
87,91

68
55
55

231
224

59
52,216

5J
52, 216

1853
1853

204. 206
52

89,92, 180
175, 178

122, 125, 134
20, 26, 44

21,45
34.45
24,45
J9.46

168
n.40

21,26,31. 44
1767

90.92
172
231
20J

119. 184
119, 134

10P, JO %, L45. 202
237

91,92

Sprøjtetidspunkler, Feekes skala 74, 239
Sprøjlelyper 135
SR J5. 55. 58 .... . ...... 168
Slabilan ekslra. 93, 97
Staldgødmng 142, 161
Sl8rtgødning lil majs. 227
Stehgolt 48
Stikl!)g 1461
SIoldøbere I bederoer. 205
Slomp. 116. 117. 134
Slorkenæb 126
Slrilx'syge i byg 70
SIrAforkortning af korn 93
StrAlængde af kornsorter. 20, 36, 39
Slubbehandling 49
StulIgarler 1461
Slængel- og bladsvampe . 73, 175
SIII . . 1835
sum... . 180. 181. 1082
Sukkerroer, se bederoer
Sumicidm IO FW
SumLscte....
SunOlI Il E .
Susan.
Sv 13394, 13533 16195 .
Sv 75585, 15493, 76518.
Sv 76805 .. . .
Sv 76559
S\'. 2216 (Topas)
Syampebekæmpclse l kornsorter
Svampebekæmpelsesmidlers

virkning
Svampesygdomme i kartoner
Sverre .
SVlllemælk . 109. 111,
Svovlsur kali
Sygd. og skaded. i frøgræs
Sygd. og skaded. i karlonel'
Sygd. og skade,!. I korn.
Sygd. og skaded. I maj'> .
Sygd. og skude<j, I raps
Sygd. Og skaded. l r~r .
Sygd. og skuded. lærler.
Sædekorn, bejdsning af .
Sæd.'>kiftcfOr'i0g
Sæiliklftesygdommc
Sådybder for maJs
SAnucngder i heiSled
SAmængder l hvede
SAning direkle .
51nmg med bredså...kær .
SlImng uden JOrdbehandling.
Såtid i byg
SAlld l rybs
SAt Idel' af bederoer.
SlIlider af gul sennep.

T
Taam .
Tl1chlgaren
Taleord.
Tannin i proteinufgrøder .

T"
TBZ/2·A B 10/30
TCA.
Teeeal.
TeclO bejdse 51'.
Te1c:fonavls ..
Temil.:

247



Vækslregulenng af kom. 59. 93, 152 William 36. 45 Ærter, forwg med 48,65.71. 87,170
Vækslregulenng l ff0græs 167 WL 85871 89.92 kner, podning af 1665
VækStsladler, Feekes skala. 74, 2J9 WW 1307 (Ilanna) 168 kn~)ge 87
Væltesyge l roer 217 \Vw 1315 (Activ) 168
VIrbyg, se byg \vw 1319 168 ø
Vlrbygsoner 17 WW 2b02J. 39,45 Ol.onomi \00
Vlrh\ede 36, 109 WW 6689 21. 45 komdyrknlngssystemer 61
VIrrapS, se rap" WW 6705, 6926, 6991. 7059 IJOJ Økonomi \00 kvælslof-
Vlrrapssoner 168 Ww 6909 24,45 gooskning. 138, 146
V!rrapSudbytler 171 Okonomlforsøg med fosfor og

Z kalium 156
W Zinus 1461
Waller J6, 45 Zita 18,25,44
\Vega 198 Arsudbyne l l.omsort~orsøg 17
\Velam 20, 26, JO, 44. 95 Æ II E olie 100. 118
Westef'l.old it.raJgr:rs 225 Ærenpns 110. 116. 130, 185 1,4 D 110
Willi 168 Æner. bcJd~ning af 71 I·AD 40 % \VIV 20J
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