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A

Forsøgsarbejde og vækstvilkår
Af Frank Bennetzen

rob('/ 2. O\'f:r~lgr uw:r !ono8mpguwmle.

godnlllg m \. bh\er nfprO\el ... ed de d)'rkmng~bcllllgcl·

...er. der forekommer I pr... k~l'" for an\'t'ndt'lse o\er en
bred fron! I landbruget. FUf'>og..arbcjdetl forclIllIgerne
!p\'cr de-.udcn multghed for, al f.ck .... nyc Ideer og Ilyc
mctoder hurtigl bnllgc~ I forM'g, ~Alcdes at Il)' viden
lIIdt'n for planlt'avlsrådglvlllllgen fonsn! kan ba\cn.....
pIi cl ..olidt faglig! grulIdiag.

Anlal
forsøg pet

Forsøgsarbejdets omfang
Dc lanc!ul..ollonll'.kc forenmger .. for\,'g.'lVlrk-.omhcd
llldg r ,om Cl naturligt lcd l den ..amkdc fOf"\ogsVlrk
..om hed p~ plalllcilvhomn'idcL For<,og..arbcJdcl omral
kr pnllla:l'l lIlarl..ror~~~g. men og"':l for ..kdhgc undcr...u
g,cl-.er \>cllmrclldc ak!llcllc ..pmg...mål
Den "tllr"lc del af fOf'log!',arbcJdcl udføre... I de enkelte
Iandbo- og hll"llland~rorenlngcr, Illen planlægning af
fur..."gcllc og ..alIIling af rC\ullaterne ,I..cr på LJI1d ..
konl<Jrct for PL.1Il1c:n I under k'dcl ..c af Lamhud ....algcl
for Planlc<l\ I. FOr\og\plancrnc drone"! I lcklllskc for
...ng"lld\.lIg. tnor ell række for<;oglllll,llIulloner er re·
præ<.CIlICrl"1 (lI" al \1I..re den Ilochendlge "'oordmenng
III andel t(lr-."g'Wr~Jdl' \cdrurclIl.k pl<llllc;J\ I
I tahd I er \1'" 'IThc:jdct, omfang 1 1C}IO 1 "'<jmmenhg·
11Ing med de foregaende ;Ir.

ArU'r og .wrfa
VlI1tcNCd
VaNed
Ærtcr og h~lcbonncr

Indll'itrlafgrodef
Kartoner, roer. maj'" og gr;c...

279
705

41
7

III

9.Q
25,0

1,4
J.1
J.Q

/a!Jd / ..1111al jimog.

LoU,- Born-
Jylland Sjælland Fyn Falsl~r holm lall

IQ71
1972
1473
1914
IQ75
IQ7b
1977
IQ7~

IQiQ
IQ~O

IQ 1
1982
IQN.l

22~2 ~6J 505
!l61 NII -181
2213 736 4R7
~2.19 741 461
~14~ 7J4 4~6

2162 735 463
2056 768 470
~lq3 ~02 48.1
21124 8.~ I 433
17qb 159 425
1745 MK ,~47

1683 597 3J6
1592 595 .~OJ

5f!.4 21.1 10.7

255
286
2f!3
291
2~ I
2()9
277
~~4

257
:!4{)

211
Bf!
21~

7.7

77 )Q62
III .lQ50
113 J812
IO) )835
QI J710

107 J73b
104 3675
1:!3 3885
101 3651
76 3296
84 3OJ5

107 2Q5Q
116 2 24

-1.1 100

G'odnil1gsforsog:
AfprovlIlIIg af nere n.l:flng.....ItlO·er
Særlige fONlg vedrørende:

K\æhlof.
Fo..for
Kalium
Magnc"lIull og I1llkrolla:nng"'~lOfTcr

Kalk m.m

-4ndre forsog.
.edskifte og afgmde\ alg

Bckælllpt'l...e ... f ukrudt
Ekkærnp af ..}gdolllmc og ... kaded) r
)ordhch:Jlldllllg .

aIlIlIg ug plantel:J1 .
Væk\trc~lllcnng

For.. kclhgl

lait 1;!cllnemfurtt' forwg

1223

35

46Q
7
J

-IJ
O

558
8

270
521
87
J9
63
55

100J

282-1

-1.1,.1

l.J

1M
0.3
0.1
1.5

O

19.8
O.J
Q.6

18,4
:\.1
1.4
2,2
I,Q

J6.9

100

Dcr l'f I 19~.\ gl'lllll.'mfort 2824 Il.w,ng, II, Ill..el er 135
dia 4,6 IX:!. nundrc elld iirl't I fOf\cJerl "cdgangen I
for ...\lg....lIlt.tllc:! .. I..~ Ide... del .. cn mindre Illd ... I.. r;cn I.. 111 Ilg l
for,,'g""lr!lCjlh:1 pa grund af en >ln"lrengl arbcjd... \ltu;l
(WII I fOrell111gerne, og <kb al en del fm''','g, ..Olll val"
pblllag! p:1 "'l'llh.kde arealer. IH.l' bk\ anlagt. Det el"
\ ,nd ,tI hl'm:erk..:. :11 Ilogle af de \lgllg..tl' fi.lr ..ug...opg....
\l'r gl'nnetllfure efter merl' I..omphl'C1Cl.k pblla end
lldllgcrc.....\Iede li Inert cnl..cll for.."g er blc\el mcrc
kræ\clulc, men og"':J gi\cr 'æ...ellllig nere \ærdlfulde
npl)"IHllger end tidhgcrc
For....,g....lrIxJdel h'...a en \.t..... t'llthg opg.nc: \c:d. al
d) rkllln~Nlleltk1cr, ..ortc:r. pli.lnldlC...k~ lId ...e...midlcr.

t-orsog mcd arlcr og \Orter har og... · l 1983 haft ct .. lori
omfilllg !llt'd wll 1223 for og. DCI ')\urer til 43 pcl .If
...amtllge gellJ1t:lllf~)rte for ug. Ocr er gennemført ct
...wrre antal for..ng I \"Illrer'>led, :encr og lndu... tl"wfgm·
der cnd ....d ... tc !ir p:'i hclw"'lrilllg af bl. .... antallct af
for...og i vl'irsæd Dette af"pcjler 1Il1ere.,...en og arocjde!
for eli øget dyrkllll1g af dl.,,,,c afgmder,
Eli femtedel af fON)gt'lll' .,\arende III 558 har omflllt(,1
godlling..... purg... rn51 Her er del ...ær forsøg Illed kvæl·
...wfaO\cndcl ..c. der har haft et ...ton omfang bl.a. for III
'>l3dlghed 1 f"rc ~ontf(l1 med. al delle megel ... igllgc
prodllkuon mlddC'i .1Il\endc'" l opumale mængder
Gruppen »;lIldre fi:lr"~lg .. l)Jnfillh.'r mange fnr...kcl1lFc
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E" ajjonlel~"e 1-nJ ji'rwgJ,Orbt:jdtl 1 de land.AonomliÅt' jorrm,,'i:' r {'f'. at d. r hi4"'lgt Aon taf(t"J ")'e opga.,...f' op "d' li.., opsto" e" oAut
\Ituotlofl. {Hf' op$tOti J 19111 UterA /vwl tlm. hv,IAe ojRrøda. da Åll1lnr glh da t...Yiffe .lw"omuÅ. revIIIIDt.,.,t/ Ulnlltlf}.,,' j JU'" ffldntd,
BIIln/el riserjo~ I en l'CJrrup\fflorJ.. med ] wrl<'l ufalmmddlR IU'OV(. rn .'t"II.sA ;fOJ..vrodt·t IlJrbl't{ rarrrbvO( hJrnll"J. ftf('fItit'nr. fin, de"
n"""tt ræAkej.lf(r jro h.",· ,..,,1(/ I't''lllrt 1 b,Il,.tf.·1

opgaver. men l~ær for...og med bekæmpel~ af "')g
domme og skadedyr har haft et stort omfang l 1983
med 521 forsøg 'ivarendc ul halvdelen af forsogcne I
denne gruppe. Del !ltore forsogsanlal på delle område
er nødvendigt. dels fordi der fremkommer mange nye
midler, som afprøve!., før de tage!. i amcndel'ie l

prak~is, og del ... fordI mange af de nye midler er meget
værdifulde og kan medvIrke ul opnåelse 'If et godt
resultat af planteavlen
For at rn. den bed"l mulige:- be:-,"ri\e1...e af fONlg...forhol
dene udtages der jordprøver til bl.a. tek')IUT:ll1aly"er l
forbindelse med næsten alle forsogene. PA. grundlag af
teksturanalyserne lIlddeles jordene I 12 klasser efter
den danske jordklassifieering. Grundlaget for opdel ln
genen samt jordtyperne<oo benæ\ nel-.e lan h~ l ...ke
maet på side 241 i o ..... er\lgten
Jordtrpebestemmel'iCn ved teksturanalysen gcnnemfo
r~ for at få en nOJagtlg be'ilmelse af for..."g:...beungel
serne. resultaterne med større sIkkerhed kan udnyt
t~ på tilsvarende Jordtyper andre steder i landet,
Teksturanalyserne er udfort af Stotens PIOnrt·Ol·/slabo·

rororium ogjordtypcbcstemmelsen sker på Landbrugs·
ministeriets Areaidarakolltor. UdO\ie=r at tjene til opde
ling af forsøgene indgår tehturanalyserne i databan
ken for den almindelige jordklas~ifieering....om hermc.."lI
efterhånden bliver mere detaljere!.

I 1983 er der i hghed mc..'(! tidligere år modtaget en
meget betYdl11ngsfuld okononusk stOlle til forsøgsar
bejdet gennem Danmarks Erh\wl'sfond samt direlle
fra Landbrugsministerier og Energiministerier gennem
Landbrugers Samrad for forskning og forsøg. D~uden

er der modtaget en meget værdIfuld stotte fra forskel·
bge prt'Jote firmaer og fonds dels \00 dlrekie okono-

6

nusl ul ..."ud og dels ... ed. al der er !'Illlet gødmng.
kemi"aber. ud~l.-d, fn og nUl...kiner m.lU, til rådighed.
FOf'iøgsvirksomhc..-den under Land...knntorel for Plan
teavl udtaler herved 'n varm tak for den stutte, der
således "å fOf'ikellig \lIS er ydet III arbejdets gennemfo
rd,c=.

I de følgende afsOlt m..xldeles resultaterne af forsog og
undersøgelser ... ed de enkelte land,· og ..pecialkonsu
len ter. der behandler opgu\erne mdenfor hver sit ar
bejdsområde.
For at gcne oversigten så overskuelIg "om mullgt er de
store luwedtabeller med enleltfo~ogenes resultater
ikke medtaget h r. mt-n offentliggjort I et '\ærligt tabel·
bilag. Forsogenes ho\edresultater er her l o\ersigten
anfort l tabeller, der e' nummereret fl1rtl"bende inden
for IH'ert afsnn I o\ersl..nften til dls~ tabeller er I

parent~ an fort nummeret på de tll ... \arende tabeller i
tabelhliaget

Vejrforhold og vækstvilkår
Vejret og vækstbeling"lserne for plantea\'len var i 1983
helt usæd\lanllge. Delte salte i hOJ grad sil præg på
afgrøderne. og det er også arbetydmng for vurdering af
årets for.,c)g\rCf>ultateJ. I det følgende bnnges en sum·
marisk over~igt over de generelle Vejr- og vækst vilkår i
1983.

Temperatur
Månederne.-. gennem... nitstc=rnperaturer fra november
1982 til oktober 198J er \ I~l I tabel.' .....Immen med
antallet af wlumer. (,rundlaget er \1eleorologi'ik In·
Stltul!. målmger ..... ed udvalgte statl( ncr I hele landet



Iorl1rd I98J ",I hllw hU51..l'1 50In dl,t ~J,.u,.lJIt mnt hnWl,'rl,!:1' I mondl minIk "longe Sleder I'Or det hl1b/~t Ol jlJ dl'forl1rsso~t ofKrwJ,.r
..al't rt.'//fdl'll pO Xntnd ufJI'I 1't'dlroldMJI' rr,t,nH·jr. S,JSII maj ot:f_rslljun, w udJAJ/IIRe ",arAer Ild JØm b,lItdn lin dtr erfru dtl nordllRf'
hlIund .. /l'n(' I mUl juldl dt.'r I l(('nl1('mln// for land"t JJ mm ml"" ~,. r"d / de,. Il/Jtll -.udl'Slr' maj (fo/osra! Carl .fa. Petf'f'knJ

I a/x>/ J le"'fX'ralurer og \()1~J..IIISm,,('"

Gns. lempcllltur Antal JOIsltll\$tuner
1982-83 normal 1982-83 normal

No\'cmbt-r 1982 6.3 4.9 63 41
Dc:."Ccmher 1982 2.5 2.1 27 28
JallUal' 19R3 4,4 0.1 34 41
Fcbruar . 198.1 0.1 0,4 99 65
Mari'" 1983 3.5 1.6 78 117
Apnl 1983 6.6 6.1 101 181
Maj 1983 10.5 I 1.1 116 156
Jum 198.1 14,1 14,4 252 257
Juli 198.1 17.3 16.5 293 247
Augu.lot 1983 17.0 16.2 251 221
Seplember 1983 13.3 13.1 118 166
Oktober 1983 8.6 8.6 100 98

VeJrel I nn"'embcr \ar ustadigt. regnfuldt og blæsende.
men meget nllldt med temperalurer noget O\,er norma
len Og dccember havde om'ilofttnde vejr med gtn
nemsllllhgt normale temperaturforhold. Januar mA+
ned ble\' usædvanlig lmld og med gennem'inll')tcmpe
raturen meget Olrer del normale. hle\' denne Januar den
lIa.~lvarrne~tc,der overhov(."<let er regl,:>treret af MeICO
I'Ologl... k IIl!<ltitul. Pehruar havde ofte h0JtryksveJr med
...nl og moderate ...ncmængder. VillIerens laveste tempe·
ratur på -16.3 C blev målt I lJlIlund den Il februar.
Mod-.at fornge \Inters kolde blæ"lfatllge vejr kan
\lllterclI 1982·83 betegnes <;om meget mild og bl<c+
'-ende. De IO vIIItre fik hver ... me Ilye temperalurrekor·
der I 1982 målte.. den hidlil la\,(."Ste middeltemperatur
(- 25.7 Cl for et dogn I januar I Thy og 11983 målte.
del t1I!>varendc hOJeste døgnnuddd (+ 9.3 C) l Ko
benhJ\ n

Tcmperaluren var 1 mart.. cn del h"Jere og I apnllldl
hOJcrc end normalen, mcn" maj V,lr forhold:wi .. kohg.
Den højeste temperalUr. der blev m It I denne maj
m nc..-d var 21.4 Ø C. hvilket er bundrekord for maj
nogcn~lnde.

ommeren ble\' :-.om hdhed varm. Mllng og meget tor
De f(IJf'ite egentlige sommcrdage Indtraf omkring den
20 jU1I1. Juli og allgu~l var herefter I u~'dvanlig grad
præget af Mabilt hOJtryksvcJr.
EfterJ.rel indtil november blev temperalumlo:es... lgl
nornlall. NallefroM forekom t'1l del Meder omknng
den I oktober og mere udhredt "'Hhl på måneden

Soltimer
I vmtermånederne mdlll februar o;;kmuede solen I et
nogenlunde normalt omfang. Februar blev rel \Olng.
men for ret fik usædvanllgl lidt 'iQ1. Arni havde le
des IOOsolllmer færrc end normalt. og maj måned hin
den hidiiI 'iOlfatug5tc. For ret som helhed havde 295
soltlluer. hVilket er 93 limer færre end det hidiii
solfatllgs.te fon\r. Mltn var 11963. Antallet afsolllmer I
:.ommerm nederne i'iær I Juli og august blev noget
højere end normalt. September fik vtl..."\Cnlligl mllldrc
og oktober lidI mere end det normale anlal M)lllmer

Nedbør og vandbalance
I tabel 4 er VIst en ovef'ilgt Ovcr nedbørsforholdene l
1982·83. Oversigten bygger på målinger udført af Mc+
teorologl\k Institul og rC\ultaterne er her angivet som
gennem..mt for amter og for hele landet. Til '\llmmCIl
hglllng er anføn normalnedbør samt nedbør for hele
landet de 3 foregående r
Del. der l\ær kendetegnede \a:k... t.....t:\OlIen 1983. var
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Tabel 4.

Aml

oYersigl O'lf!r nedlHrs[orholdene 1982-83 (MeteorologISk Institut).

Nov.-mar April Maj Jum Juli August Scpc ml
82·8Jnonn. 1983 nonrl. 1983 "orm. 1983 florm. let83 '"'mL 1983 ftOn'I'L 1983 ltt)ntI. 1'43 lfO'm

Nordjylland
Viborg

rhus
Vejle
Ringkøbing
Ribe
Sønderjylland
Fyn
VeslSjælland
Frederiksborg
Storstrøm
Bornholm

313 183 67 38
884 16() 65 39
303 336 74 38
356 169 85 43
388 186 70 39
417 178 75 41
364 167 78 45
272 1/4 87 38
266 191 71 34
327 103 84 37
306 109 103 34
308 136 33 33

132 34
169 35
135 35
144 40
173 39
176 41
148 45
116 40
103 35
99 38

113 40
139 34

26
30
18
28
28
26
29
25
31
37
34
29

50 30 71
47 24 77
49 9 71
49 IO 79
49 24 80
48 16 81
48 12 80
45 9 66
47 5 65
45 9 73
47 IO 68
43 IO 6()

15
14
20
9

22
IO
7
5
5
7
9

37

7~ 131 73
84 160 77
8t 107 69
8_, 114 78
91 181 87
8Y 157 87
9: 125 78
7~ 73 58
66 61 58
67 66 63
70 60 59
61 90 63

98
136
90

116
140
124
110
60
57
52
61
72

71 499 416
77 598 436
66 453 409
75 526 447
88 638 473
84 584 473
75 509 463
58 375 381
51 333 357
54 354 377
56 390 374
63 410 357

Hele landet 82-83
1981-82
1980-81
1979-80

375 143 74 39
373 17
381 12
322 27

137 38
60
80
15

28
68
92

119

48 14 74
33
92
96

13 81
103
62

108

61
56
48
60

71 93
91

114
150

70 472 411
428
500
575

det ekstremt vAde forlr, som forsinkede nmgen, og
som til yderligere skade for afgrudemes udvikhng blev
efterfulgt af den næstlorreste sommer, der er registre
ret i Danmark. Nedbøren faldt til gengæld rigeligt I

efterårsmånederne.
December og januar fik overskud af nedtxlr, men.!.
februar var ret tør. De 3 forårsmåncder gav tilsammen
en rekordnedbør på 282 mm mod normalt 111 mm, og
det regnede i ikke mindre end 62 dage mod normal!
kun 32 dage. For marts måned kunne der nere steder
noteres nye nedoorsrekordcr, således i København 111
mm mod det normale 32 mm. I april faldt der nogle
steder på Lolland-Falster 120 mm mod normalt 32
mm. I maj faldt der 101 mm mere end normalt for
denne måned. Det er 55 mm mere end den hidtil
vIdeste maj.
Dc nævnte gennemsnitsLaI giver dog et mangelfuldt
bilJede afden betydelige variation mellem landsdelene
Denne forskel fremgår bedre af figur I. som Viser
forårets nedbør I procent af normalen for Arene 1931
60.
Det fugtige forårsvejr fortsatte lidi lOd l JUni. men slog

Q\er i tørvejr. og IURI sluttede med 20 mm under
normalen. Juli og august fik kun ubel)delig nedbør 
henholdsvIs 16 og 12 mm. De lO måneder er den hidtil
tørresle periode Siden de landsdækkende målmger blcv
påbegyndt i 1874. Sommeren som helhed blev med lait
56 mm den n~t10rl"C')te. dcr er målt. rra begyndelsen
af september faldt df"r Igen store mængder regn, og
især I jylland var og~ oktober regnfuld
I label Ser '0'1\1 vandbahlOcen, som beregnes ved at
trække den malte potcllliclle fordampning fra nedbø
ren. Oversigten bygger på målinger udf~m af Statens
Planteavlsforsøg på 38 lokaliteter over hele landet, og
her angivet for større geografiske områder. Til sam
menligning med årdl> målinger er anfort » normaler») I
gennemsnit for 1964-10.
Til iJIul>tration af vandbalancen gennem væ"stpeno
den er der i figur 2 vi~t kurver for nedb",",underslud
del pr. måned I gennemsnit for hele landel. Til ~m
menlIgning er de tils\arende kurver VI~I for en række
tIdligere år samt en ~) nonnalkurve >I for penoden
1964·77. Det ses. at "urven for 1983 har en del lighed
med kur.... en for ret I n6 bortset fra nedbøren i foråret.

Tabel 5. Oversiglover vandbalancen J983 (Statens Planteavls/orwg).

April Maj Juni Juli AU8US1 Septt:rnber Oktobt:f Apnl-
okloo.:r

1983n~ 1983 norm. 1983 nOf'Itt. 1983 norm 198] norm 1983 norm. 9. If·>rm. l'il83 1UH'm.

Nordjylland
Midt- og Vesljylland
Østjylland
Syd- og Sønderjylland
Fyn
Sjælland og LoII. Falster
Bornholm

34 "I
37 O
48 .3
45 8
57 2
54 6
42 O

79 10
103 15
93 16

105 10
71 17
49 30

2 41

54 27 92 31
56 34 94 36
63 39 123"40
60 24 120~16

55 33 117 31
56 41 134 41
70 50 160 44

72 IO 81 14
76 10 108 18
89 31 47 16

104 // 86 31
100 16 23 14
114 34 I 1
102 32 30 14

72 54 48 21
97 61 119 34
67 47 20 78
88 66 40 15
40 44 81 48
19 18 183 114
32 43 230 //0

Gennemsnit hele landel 45 O 71 16 59 35 120 36 94 17 53 19 59 49 45 55

•

8

armalen er gennemsnit for årene 1964--83.
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BO __".,. underskud

40 ,? ned"'"
1977 (ordampning
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1978

FI8"'1. Xl,dlHl' og !QfdanrpflllIg. I/el.' la"de! 1974..93
og 8"" 1964-77.

Vindforhold

120 1974

BO
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12O 1964·77 ,.fordampnlng
L~__

BO - -·---underskud --- ----4O /" nedbøf
-----

120 1976

120

November 19R2 var bl~\''Sendc men Ul.lcn egentlige
encdir\~torl11C, Også vintcrlllåncdcrnc fik megen
blæ\L ...om p;'ivlrkedc vcjr~itualioncn med milde luft·
ma:-...er fra ve'\l og sydvt."1>t. Den 18. januar forekom en

120 1975 fordampmng

:~I_ --:K ---:'I- :;;;;~:;.;---- >~
IP~~nedb0r

120

u~",. :.\ ~
• ! I

D mm nedbør

temperatur
O over normalen
D temperatur

under normalen

'C
24

20

16

12

8

4
O l---l ---'-- .L---l

mm
60

40

20
OlLLLl.Ju..J..J.JJ-'------'-J..LL~....c..w..l.-LbL1_'_J..'

-1~'" lordampnlng---' --o -.I /-_
;' underskud ...,

FIgur J ,"'r/hørel! IjurIJr<'I/9RJ I pcl. u/ normalen 19J/-60.
(I-:/u'" Sil): Rosl!ntJrtI I 11I1'>SJ.."jll·' "Vejret" /If. 3/9RJ).

apnl maj Juni Juli august sepl. okt.
I'i~/!f J (,'~."lfhg., 1('mpaullIrx."lrllt'f/l\l1/f lum! I/<,d/w, r~ vu"dbu
/fmrt', JiII'\Øp~U'("'1I (jo,lthu/> IlJltl

Omtalell af vCJrforholdlCllC l del foregående bygger pI\
gellJlCrn~nll~lal for hele lundet og for hele måneder.
Delle hclydcr. al More lokale variationer til:-h~r(."S. Som
ekM:mpcl pli et detaljeret hillede af \læk~lbelingclscrncI
1983 for en enkelt lokalitet, er i figur J vi'il forholdene
på For~øg~gårdcn Gochhåb i Skanderborg.
Figuren ... øvcr... tc tredjedel viser temperaturen ~om

gcnllCm\11I1 af de enkelte uger. men'> nedbøren og
vandbaJam;cn nedenfor er "lUmlllcrcl UgCV1'i.

Klimatiske målinger på Forsøgsgår
den Godthåb
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Fabel 6. LandbrugmreulelS bfnyuelse. J(}()() ha.

Komamo
19SG-5-4 19"8 1919 1980

Korn lait 1311184"i

9 24444

1850 1816 1787 1768 1718

106 132 141 169 234
8 8 9 12 10

6;I 56 50 55 78

I 6 7 19 95
1621 1571 1534 1466 1270

39 40 42 43 28
5 4 4 4 3

II.
I(

7~

h

9Bæl8sæd

Vinterhvede 179
VArh .. ede
Vinterrug 131
Vårrug
VlIllerbyg O
VArbyg 562 156"
Havre 262 6
Bland;æd 277

orkanagtig storm, ..om nere steder ..-ed kysterne opnå
ede en vindhastighed på over JO meter pr. sekund.
Mart" m ned havde 17 blæstdøgn mod normalt IO og
var i usa.>dvanhg grad domineret af vcstlige og sydvest
lige \'lndretninger, som ofte medfone fugtig luft. Syd
lige og ... estlige vindretIlInger udgjorde ikke mmdre
end 72 pet. af samtlige observationer mod normalt 37
procent. April og maj havde gennemgående rolige
vindforhold og mere vmd fra øst og sydost end nor
malt. Jum ogjuh fik en del blæsl fra skiftende vindret
ninger August og september havde til tider uroligt \'cJr
med vind mest fra \'esl og sydvest. I oktober var de
altdommerc:nde vmdrctnmg \t'St-sydvest. Blæst af
vindstyrke 6 og derover forekom I 4J pet. af observa
tionerne mod nonnaJt 13

Gnes og
grønfoder
,alt 1117 6'9 679 667 657 640 650

2

78 77 73

I I

>6 35 30

117 120 119
Il \O \O

145 243 233

O O O O

4 4 2 2
40 .19 37 39

2 2 2 2
5 ., 10 15

97 121 141 147
O O O O
2~ 2b 27 26

2 l 4 18

91 1~6 138 175 202 225 249

38 27 l5 59 70 71 85

GI'B"S- og &Hlnroder,lreakl

677 384 381 356 341 326 323

402 268 263 252 246 243 242

0\nge

a",r-,e"al"e",r 1,,2,-- -'2'------'2'------'2'-_"=.'_ 2
Samlet
land·
bru8,areal 3124 2914 2920 2905 2897 2887 2876
• For~I""lg~ lal
o. For NS' mLlw'l\ iilcaler der Ilk~ ble~ 111..;1"1

Rodfr ,alt 581 267 247 241

Rodfrugtfrø 4 O
Gncsmark,,-
bæl8pl fro 17 6 5
Græsfrø 28 40 40
lIuvefrc I 2 2
Vinterraps 12 4 3
VAmp' l 43 61
Sennep 7 2 1
Ganncnprd. 9 _5 24
Andet·· 12 3 2

Fm- og
spec. afg:r.
lait

Lucerne og
grønfoder
Græs og
klovcrgr I

arndr.
Græs og
kl"vergr
uden for
omdr.

Rodrruglarealel

Kartofler 104 J t 32 34
Sukkerroer
ul fabnk 66 80 78 77
Bederoer til
foder 211 Il'" 121 115
K lr""r 192 lo 15 14
Turnipt. og
gulerødder 8 I I I

Arealanvendelsen
I tabel 6 er Vist en o\eP.iigt o... er landbrugsarealet ...
størrc1'ie og an ...endelse I 1983. Tallene er fra en forelø
big opgørelse fra Danmarks Slatl<;tik. Det samlede
landbrugsareal er foreløbigt op&t0n til 2.876.000 ha.
hvilket er 11.000 ha mmdre end sidste år.
DCI samlede kornareal blev formindsket med 50.000
ha eller næslen 3 pet. Det skyldes dels en udvidelse af
arealerne med raps og ærler og dels. at en del arealer
ikke blev tilsået I 1983.
Der er <:.ket en meget positiv udvikling med stigning I

arealcrne med vintersæd på bekostning af vårs..~dcn

Arealerne med vinlerhvede blev således udvidet med
65.000 ha eller 38 pet. Rugarealet blev udvidet mL'd 42
pet. til 78.<XX> ha. Men især 'ileg vinterbygarealcrne
stærkt, idel der her er sket en femdobling fra 1982 III
83, hvor arealel var på 95.()(X) ha. Vårbygarealet blev
Ul gengæld formindsket med næsten 200.000 ha og
havrearealet med 15.CXXl ha. Denne forskydning mel
lem kornanerne har betydet. at vintersæd i 1983 ud·
gjorde knap 24 pct. af kornarealet.
Rodfruglarealerne blev formind~kel med 1O.(X)() ha.
hvilkct ovcrvejende skyldtes en nedgang I kanoffelarc
alet på 14 pet. \amt en nedgang i arealerne med
fabriksroer
Arealerne med græs og gronfoder er for fo~te gang I

en årrække steget_ Det ..kyldes en stigmng I arealerne
med lucerne og grønfoder på 14.(x)() ha. Heraf er de
4.000 ha en "'lIgning l majsarealet. og de IO.(X)() ha er en
sllgnlllg I hel-.æd\3.realerne som folge af knapheden på
grovfoder efter den hArde torke I sommerpenoden
Arealerne med græs og klø\l:=rgræs .."ar i 1983 næ<.ten
uændret I forhold 111 ret før.
Arealerne med fro og spc:cialafgrooer ble... forøget med
24000 ha eller 10,7 pct En del afforogelsen faldt pJ
rapsarealet. \Om i 1983 ble\ opgjort lil 162.000 ha.
hvoraf de 15.000 \'ar \ IIlterra~. Dette var lo..'rigt en
stlgmng l vJnlerrapsarealet på 50 pc!. [kil gruppe. der I

tabellen er benæ... nt Handet ". omfatter dels arealer
med kommen. hor og \'almue. som er ~teget lidI. og
dels dc arealer. \Om ikke blev tilsået i 1983 på grund af
det vade for. r, ug -.om er 0p&JOTt td ca 13.000 ha
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Forbruget af handelsgødnin-
ger

Forbruget af hanJd...glxJlllngcr l 1,1IIdbrugt:1 l 198.1
(g')(Jnlllg....\rl~1 lq~:!·R) ug. dl' Il,erme--! foreg:iencle lir er
\1\1 I t<tht'1 7

rubel 7. Godl1111g!,joriJrugl'l.

1960
-6, 1978 1979 1980 1981 1982 1983

1000 " I~~ 374 .180 .19~ .17~ .176 .191
PrUCl'1l1.

Kalhalrcler 7.1 2 2 2 l I I
Kalkamm -.alp o b 7 ~ 8 ~ ~

fol. ammoma\... IJ .10 .19 .18 ~3 41 3.1
NPK-gndn J 52 50 5I 46 48 55
Andre !\l-goon 2 2 I 2 2 3

1000 l I' 55 61 59 58 ~8 ~6 50
Procent:
Superfo...f:tl 20 9 o 5 5 5 4
PK-gudn 70 .19 J9 .19 ~ .17 3.1
I'\PK-glxtn J 52 55 50 55 58 6.1

1000, K 15.1 147 1~.1 142 II~ 11.1 12.\
PrOCt'f/1'

Kallgudn 25 4 l 2 3 5 5
PK-g'Kln. 71 44 44 ~~ ~5 ~2 37
NPK-gøclll. .] 52 54 54 52 53 5~

SamlIlenlIgnet med 1982 er kvæbtofallvcndd....cll .. legel
med 4 pCI,_ Illen ... ((II"brugel affoo;for og kalium er 'Hegel
knap () pCI

Ocr ...kele en \., for .. k)c1Il111g Illldlcm de enkelte gød
llI11g:-.lypcr. og l<lngl dell ... hl""'lc '>Iiglllng faldl r~ NPK
godnmgcr....om nu ror kv:c1"'lof'l \ookommcnde udgør
"nap 55 pct. afforbrugcl Til gengæld udgjorde ammo·
ll1akforbrugel kun ]J pet. I 1l)~D mod 41 pet. 1\rct for
Der er dC"'lldell ... I-el en "'llglllllg l forbrugel af >landrc
1-\,c1"'lOfglx!lIl11ger .. Fn \;t.....elllhg tI.r...:Jg 111 ændrin
gerne cr ... llglllllgen I :lrea]('rne Illed m'en mirende
afgroder ...;,tlnl del ..:;lde for~r

Forbrugel af pl:Jlllen.crlng"''''loOe:r pr, ha er 0P&1ort (111
gennem"'llll al ...cre !Jo I-g 1- ...c1 ... lOf (','l. 17 kg fosfor
(P) og 4] I-g kalium (K) Af de mere ...peclelle planle
menng...... InITer cr der l gennem'>n11 all\endl 4.7 kg
magll~lUm(\1g), 100 g I-ohhcr (eu) og 76 g llor(Jl) pr
ha.

De enkelte afgrøder
I del f(llgellde l'r ....d ... lhcllngd<.crne for de enkelte
afgroeter ollllalt p;.l grundbg af LJuJhcretnmgcr fra
piantea .. hkon...uh,·nteme og mantXI ...(I\cr-.igter fra In
"IHUl for Plitnlep'lIologl \allll egne noliiler.
Danm;,trb 51all ..111- har .. ehllhgl ...ullcl de fordl)bige
udb~ Itelal III rJdlghed, Idcl den endclIge opgorcl'>C
endnu ll-l-e foreligger
De ... Cjrnl,t.........ge hcllllgcl..cr for planlea ... len I 191:0 er
tx....kre.. el lldfnrllgt romn Af dl'lIne hc... l-ri'c1..e "II del

fremgå, al .. æhl ...a;..,oncll helt fnl cflerarel 1982 og Id
hø..,1 IQ83 har .. terel prægel afhclll......cd .. anltgc \cjrfor
hold mctl Cl "lort illllalll)e rekorder fur ek"l reOler I del
dalIlo.l.e khma,
Iler kan re.. Ulllmerc.." al 'lineren forud for 1983 ... ar
u\a.''(hanltg mild. Forllrel ble ... d;"lrelllt .. ådl. h\'onoo
for3.f"-lrbcJde! ble' be\... :crhg&1on og for-.mket I el
hidtil ul-endt omfang. Væk..,I\<Cf,Onell hlev 111 gellgæld
Ulr ffil'd n~e rekorder for lange tnf\cJ~perioder og
l11ed deraf folgcnde ahorIJgc lorh... l-ader 19~3 \lI
~lede.. g3 o"'er I 1l\<,l()flen '>0111 et ar de mesl u..,;:cd"'all
lige og lah\gl ..'cndc år for planlca .. lcn

Kornafgrøderne
Vill'l'N(Yit'1I ble.. 1 eflcr rct 1982 de OL.... le 'it eder ...åel til
oormallllJ. SPlnllg og elahlenng forlob ahnmdehg"l"
IIlfrcd ..... tl!lcnde. og den u.....L'd"'an!JgI milde "'lIller ga'"
Ideelle (l\C'r"1Il1flng..,bctingcl~rfor "lIIler.ædcll. \ian
...bllllbage 111 1977 for al ha\e en lige..,j god OH r" 111
Iflog ~orn 'omleren 1982-83, Der \;lr kuo enl-elle "leder
plel\l" udvlIllnng p~ grurul ar ~l ende ""3nd p1\ mar
I-erne
A{hktlhge "llllerbygmarl-t:r "Iod l oktober m ned med
gullige pIalIler fænomcnet 'ar ...ærhg udpfi.cgel I
områder af markerne mcd d5rhg jord'ilruklUr Gul
farvlllllgclI ..,k) ldlC\ hæl\IOrrnangcl formenllIg l for
blJldcl ...c mL'd planterne... flxhklftC. og del 11lrådclo. IHc
al Illfnre hæblOf l cfler;lrCI. Idel problemet lm.er "Ig
...cl ....

SU/IllIj.: ul I'ar,<;æt! blev p;'lhcgyndl nogle f3 \lcdt'r I
1I11dlen af man .. Illfined. og efler dell milde vmler ~~

mangc heil til el lldllgl forM Men I ... Id ..le halvdel af
111M', og I upnl ...alle dCI IIld IIK't! .. nld<,{lllll regnvcjr.
..0111 bclod. al tib:\nmg bk ... hc..,,,;crhg&Jon I l'll gr:Jd,
..nm na:ppc IldlIgere cr oplevet. Vtir~<txhålllngcn

... trakte ..,lg o"'er J rn5ncdcr. og de rne"'l dde arealer.

....om Ikl-e 'ar tl1..:1el omkflng nudlen af JUIll. hle\ helt
opgn·cl Od \ar I...a::r galt på la\t: arealer lang.... fjorde
ogi I-~"'leglle

En opgmcl ...e f(\rl'lagcl af plalllt:a.. l...k{}lI"lJlcnlt.:rn~ "'1
'tIl', al dCII I. lllaJ \ar en ljerdcdd af \årloæ-d...areaicl
elld,lU lkl-e "';lt'l IJcn 20 lIlaj manglede I.l pcl og den
6 JUIII endnu 5 rll.:t. af "Jr..æth.arl·akl al blnC' \ll.t:I
Dl..... udt'n .. ar dl'r he!ln.. hlr iii nm....J omknng] rel af
dd allerede 1I1....\cde art'al Del "'lod ...cr"-I 1111 Sundt'r
nlland. Ve..,ljylhllllJ og "iordjylland, men .. l/ct I del
,"'nge l;.Ind menejcnde "ar ....m;\areall'r. der ll..ke \ar
IIbAe!

Frel1nplrlugcI/ forluh mange ..,leder utJlfred.....lIl1endc.
og I....er "ar bu... l-nmgen hade I tidligt og \enl ~el

\ Jrbyg meget ..... ag Erfan IIgeme fra 19~n undcr..lrcger.
at -.eh ... ed cn meget ..en ..,åning er dcl hedre al ud .....ctlc
....anmgen en uge og .. ente pil et godt -.Jbe-d end at ...a
under ... ;\de og ugulIlIge forhold. hH1r der er ahurhg
n\lkn fnr udelc.cggel~af jord ... trukturen, Del .. ;ar ImId
lertid n..C'>tt'1l umuligt al ';chne .... ig med den f(lrm~dnc

laimodighed unl/t'r ...a lang t'1l rcgnpcnode ...om l j91'.l
og re.. ultatel hle.. d.1 og-JI. al mange marl-er fil- al ...or
hge <,(rul..lur...kader. og I-ornel bil' .. gult på grullIJ al
tltlllangcl
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/ht lyHMNotj'6 tn dtl mor/ur li/Jdtl i mtlltm bygt'rnt 1 oprJl o..·t lJ'kk~tJ, ~JJ otf3 tlob/eret t'" o/RffNit. men dn vofd....lmmr ~,,'Æ)r I

maj MiMi. al mangt o/dust morkn udgjQrdt' 1'1 tnJj/~J/Mt sJ" 0..'//1' dptn: bll/edr u/e" bygmufk tf 101(1'1 dM 11' mlJI

Væksren af v rsa"(it:n var I apnl og maj hæmmet al de
store regnmængder, hvorimod vintersæden klarede sig
godlog var begunstigel af del rel milde vejr i maris og
april. Det kneb dog mange steder at rn. gennemført
plantebeskyttelse og gødning'iudbringning rcltidigt
Det lørre, varme vejr midi I juni salte gang I væksten.
men mange vArbygmarker var desværre så skadede, 31

de ikke lod sig rette. Sommervejret I juni, juli og august
udviklede sig til en egentlig H'rkesiluation med alvor
lige tørkeskader på de lette jorde, hvor der Ikke var
mulighed for markvandmg. Vintersæden var s3 langt
fremme I udViklingen. al den de neste steder klarede
tørken runellgl godt.
De slore regnmængder i forsommeren medfurte et
udbredt behov for eftergødsknmg især på de letle~te

jorde. men mange kom ah for sent igang eller undlod
helt den ekstra gødningsudbringning.

Plantesygdomme forekom meget udbredt i 1983 og l

adskillige tilfælde med kraftIge angreb. Meldug var
meget udbredt både I vintersæd og I v rbyg og forekom
(il tider med megel kraftige angreb_ I flere tilfælde ble\
sprøjtning udført på så senl el tidspunkt, at angrebet
var vanskeligt at holde nede. Is.-er I de mest modtage
lige sorter.
Goldfodsyge har været meget udbredt I vmtersæden og
optrådte lil Ilder med <o;tærkere angreb end I de sid~te

mange år. Angrebene \-ar Især k.rafuge I hvede. hvor
der ikke blev taget hensyn III, at hveden skal have en
god placering i sædskiftet. Knækkefods)ge i vinter
hvede og vinlerrug \ar også meget udbredl.Angreben~

var mange sleder væsentligt kraftigere end l de nær
mesl foreg!ende Ar. Åf'3gen kan være, at vejrforhol
dene i maj.jum var gunslige for svampen, og al del var
meget vanskeligt al foretage bekæmpelsen retlldigt l

maj på grund af den megen nedbør. Samtidig var

12

mange marker så kraftige og tælle. at Sprøjll'væ\ken
havde \<In~keligt ved at Irænge ned J afgrøden.
Gulrust i vinterhvede l 1983 optrådte meget udbredl og
lil lider med kraftige angreb. Ocr ble\; opnAel megel
store merudbYller for bekæmpelse af gulru~lungreb,

men hvor man kom for senl med sprojlnmg i el
etableret angreb. var bekæmpelsen Ikke effektiv. Gul·
rU"'langrcbct hur især værel udbredt I hvede~rterne

Anja og Vuka.
Af andre planlesygd(lmme, ...om \-'ar udbredle I kom i
1983. kan nævnes nO!lcn bygbrand, ...om blev konslate·
ret l rct stort omfang I vårbygmarkeme. og desuden
forekom der l både Vllller- og vårbyg: ret udbredte
angn:b af skoldplcIs) ge.
På ~lde 66 10veNilglen kan der I~ om dc mange
vigtige fOf<;og'tOpgavt'r med bekæmpel\C af plantesyg·
somme

Skadedyr forekom l belydelIgt omfang I "'ornmar"'erne
l 1983 Især \'ar angreb af bladlus meget udbredle og
liges.1 Lraftige \Om tørke ret 1976. Angrebene var
krafilgst I forste hahdel af Juli måned. især l vinter
h...ede. men også i vAIbyg blev der sel talrige angreb. I
ad...kl1lige marker af t>Ade vmterh\ede og vårbyg blev
der fOrelagel bekæmrelse op til flere gange. Komblad
billen (lplr dte med ret udbredte angreb i korn mar·
kerne o...er del me:stt- af landet

Ukrudlsbl!kæmpelse, var vanskelig al gennemfore som
følge af de ustabile vejrforhold. men på grund af
rigelige ukrudl<,mæn.?,der var den pakrævel.
Den mIlde vinter medførte ovcrvmlnng af en del
ukrudt. som normal' fryser væk. hvJiLel nochendrg
gjorde tn tidlig md'>8t\. Men hvor bekæmpel~ ikke var
muligt. fandtes en dd ukrudt i markerne



Ul/bY(fCI af varbyg skuffede lo.kml. hV<lrlmod vtJlter'læ
dcn dc ne~lc .. tl"der ga\ Illfred...stlllende udby Iler.

GennertNI11 ..udb)lll'. hJ..~ lerl1.: rr hll

v,.,IlICrlI\Cde!JO 'i 54.0 52.6 47,4 56.5 68.3 65.9
VarhH."de ~.- 38.6 JQ,2 37.7 41.1 ~4.0 34.8

V~nlcrrllg 1],<) 3
36

7.6 3,6.9\ ]'1.6 41.7 42.8 41.1
VMrug - .2 .6.0 --
Hyg. .14.3 40.1 41.1 .Hl.J .19.1 41.8 32.6
H aH\.' 32.3 .H.9 41.7 39.7 42.2 40.9 2Q.5
Blaml..æd 2~L I 34.2 35.5 34.2 n.5 40.4 21.9

A'ort/('!\ /...ralslel hlcv ~(ld h....ad :lllgth \,uldpro<'·clllCII.
og \t\l'rl11g,omko'1l1ingernc bJc\ ..mli Ell '101' del af
\ ar":cdcn og en dl'l \ Illlcrbyg pli Ict jord opnlicde Ikke
cn IIlfred""llllcndl~ kernel') Idlllng. men ha ..de en hUJ
.. "alpwl't.'llt og derfor ncd"'ll fodcr .. ærdl. DCI gode
ho"t\cjr ga\ multghed for al h""le brødkorn af b~dc

I"edc ug rug af IIlfred""'llllendc k\altlel

D.. ""r, r,~flftlæ/'l,~d('r'fi"'Jrw I(U' IAA~ AIIII pnmlrmaJor fi"u",,'
\<1flOl!?,'1I 0.:' "I' '~\<J • mUfll(" Illj.t1d. m,'1:'" rUIIIAd/fl.1 Ul 1("11
nnnJøn: p/UtI1t·b.-IAl·u'-/k· OR Jl.ødntl/fpudhrtl1llntflR rt:llfd/ct \("'1111"

murA,r /l/t'I' tf/N/Ullt mM (hA m: lif-m'r,'ndt' hjulspor.

\Interll\ede har gl ... et hnjc udbyllcr VlIllerb)g....om
ikke cr ..:cr~kilt allfon rra DulIInarl.... Slali .. lik, har og...!\
givel høJc lIdbYllcr I 198.1
T..J1CI for del ~mlede hn"llldb) lIl' dækkcr over ll'iæd
vanlig ..lore .. analiolIer. Noglc landmænd har s lede"
hmMI Illfrcd!'.:o.tillcndc udbytter. men" andre har mcl
en I..ala... lrofalt dårlig hu"'!. 1 nogle egne I'Her l Syd-o
Ve"l- og Nordjylland \ar udbyttet på nogle marhr ..~
lavt. al del knart kUlllle betale omkmlningcrnc vcd
mejctxr.. knmgen Det -..enl .. edc korn gav de nC"'le
..Il"dcr rcl la\e udbyttcr. \Chom omkostnmgerne III
rlantcht.~k)lld ..c ad ..kilhgc ~Icdcr ha\de \'ærct betyde
lige, P~l "Ide 2.15 I o'vef'lglen finde... en særlig berelnmg
\oomrcnde forwg med og udby Ile af ..enl ..aede afgro
der

IItlll1IudbYI/(,/ er medtagd I label 12. der \ i..er det
,allllcde h~l.. ludbyltc IL.t1llludhytlet er forclublgl op-

Hoslprox"osen. der blev hcregnet \Om af'ilutllmg p
..lfgmdc\ urdenl1geme fra L.1ndskolltorel for Planlea\ I
den 26, augu~l. forudsagde Cl ~mlet "erncudb)t1c p
6]..1 111111. hkg. Del er l.l null. h"g. dlcr 1,7 pct mmdrc
end del foreloblge lal fra Danmark .. SlatiSllk, Arsagen
ul for.. l-.eJlen !lgger i. al hllld ..kolllorel Ikke havde
areal"":tII"likkcn for 19&.1 III r5dlghcd. og derfor m.ll.llt·
..konllc l..ornarcalcl" storret..e.

-' J.J 40.6 41.6 38.9 40.7 45.2 35.9

Faix" X. Udh)'(fe af kornafgrøder.

MIl! hk, kane
19>0
->4 197 1979 1980 1981 1982 1983-)

Vlnl<rh'CdCj29 6.0 ;.6 6.2 8.0 11.6 15.4
Vårh\edc . 0.4 O..' O.., 0.4 O'; 0.4
Vnllerrug 1 I 2.9 Ul 2.0 2.1 2. .1 .1.2V§rrug .. 0.2 0.2
Byg 19.5 6.1.0 66.6 60.4 60.4 6.1.6 44.;
Havre 8,; 2,1 1.6 1.6 1.8 1.8 0.8
Bl:..ttH..b,a:d 7.6 0 ..1 0,2 0.2 0.1 0.2 0.1

I alt 41.6 74.9 76.9 70.7 72.8 79.9 64.4

Kornhøst"n blev IIldledl med hO':l1 af vmtcrbyg OJll
I-.ring nudten af Juli og fonsal for'il I augu..1 med de
andre ~ornaner. efter al det lorre \eJr nere steder
ha ... dt: mcdvlrl-.cl til en l\allg~modlllngaf kornet.
HU"I \cJrct var fra starlen mcgel fint. og hO!ltcn forlob
ICI og problemfn. Hoslpcrioden ble\ Imidlerlid lang
-.om falge af dcn ..lore fors"el I s' Ildcn. og det sidste
korn blcv f')f'~l hO~lel hen I seplcmber måned.
Ved afgrock\ urderingen dcn 26. augusI \ar e;). 85 pet
af landcI,l-.ornareal h""lct. men der \ar Slorc \analLOo
ner fr'l llæMcn 100 pc!. på Øerne III knap 60 pc!. I
Nordjylland. Loblt især I den nordlige del af Jyllalld
vaf endog linder halvdelcn af kornarealet IH,.. tel p
delle lldSpunl-.1 p~ grund af meget "Cll stilling.
En del byg blev h(~~let som hclsLCd f,,, modenhed især i
dde af Jylland, hvor grovfoderfof'ynlllgcn helt s"'lg·
Il'dc på grund af lørken.

Gn.. fur
allc arier

I I.lbd 8 cr udh)'lIct i Iwrnnfgrodcllll: I 198.1 \'1:-1 eflcr
COll forc!ublg tlpg'lrclse fra Dalllllar!.. .. SI:ili"l1k. 1'11
..allllllcnlLgning er anfor! lldb~ lierne for de llxrme<-t
foreg.'endc ål' ..arllI gCllllcrn"llll for pCrloden 1950·54,
Opgord ..en for I<JIU. ~Oll1 hygger p.1l1ldberelnillger rra
l·a. 55()O landma:nu, \1'Cr Cl ...alllle! "crncudhyttc p.1
64.4 111111 h"g. Del er 15.5 mlll hkg eller 19,4 pcl
mindre cnd lo.id..lc 51'. h'or del hujlIl ..lur... lc udbym'
blc\ npnllcl. Det er de<;,udell god I 14 pet. under gen
nem ..lllllcl af de '>Idste 5 år. og "un') pcl mere end
1(1r"dl.n,'1 1976. Inor udb~ tlCl \ar 58,9 mdl, h~g "emc
I\f ncdcr"lC' hahdd af labellen kan ..c al del i...ær var
dr~cdcn...om "Igiede. men!> \ 1IIIcr cden og I,ær

1.'



gjon ul 7.4 mlll. a_f'. mod 8 mll1 i 1981 Vt:drorende
halmudbylterne pr. ha henvises iovngt til omtalen side
64.
Kvaliteten af det bjærgede halm \ar gennemg ende
god. og på grund af den knuppe grovfoderforsyning
blev der bjærget mere III opfodring end normalt. I
nogle egne især l Syd- og Vestjylland kunne der ikke
bjærges tilstrækkelige halmmængder til at sikre forsy
ningen III \interfodnng. Der blev derfor mdkobt halm
i andre egne af landet bl.a. på Fyn med store transpor·
tomkmtninger til følge. Skono;mæssigt er 50 pcl. mere
haJm ble\-et behandlet med flydende ammomak I 1983
end l 1982. Ammoniakbehandhngen medfører omtrent
en fordobling af foden ærdlen og har den po'iitl\-t:
folge\lrkmng, at spiree\-nen i bl.a n~vehaHefro ode·
lægg~.

Rodfrugtafgrøderne
Roesåningen blev påbegyndt I \ld\tc halvdel af apnl
under meget vanskelige forhold på grund af de store
regnmængder I. maj manglede godt halvdelen afroca
reale! at blive et. og den 20. maj og 6. Juni manglede
fortsat henholdsvis 22 og 7 )XL Su"kerroerne blev for
de neMe mar"ers \edkommende \ået I perioden 25
apnl til IO. maj, men nogle dog fOT'll omknng I. Jum
Roernes fremspIring \ar præget af meget stor uell.!>3r
tethed. I nogle marker \ar spinngen tilfredsstillende og
i andre var den meget mangelfuld på grund af kraftigt
regnfald og tl1slemnlOg af jorden, I enkelte tilfælde var
omsåmng nødvendigt.
Udviklingen i roemarkerne var lang\om i den kolde
maj måned, lTIen senere korn væksten hurtigt igang for
dog igen at blive hæmmet på lette jorde på grund af
vandmangel og på nogle ..,være jorde af odelagt SIru"·
lur på grund af den megen regll.
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/k o"r,,"/r'tfld~afgrwJ~r

Uarede J4X Il- f...relr td/redJ
\llll~ndt' ,/!,IH} El gudt
r(,IU/laf af ll'lt,'no:ddvri.-
ningrn Jimi", Imldltt1id ~t

n_fr tils.\lI m.'J ma,l.rn og
Mynng væk.tlptnodl!n Igen
nem. El lI}'udHI"rt ,HARK·
STYRI'·G'H.I'JW1I, wm
kan ja, VIII planrMv/~konsu.

lenrrrnf. ('r ,-I Vlgl/gl hjæl!*
mIdde/ol JI~'I'lK uf ('I godt
"I.onomuk ~JultQI af
murl.bn./(C'I

~)'gdomm~og 5kadedyr voldte nogle problemer I roe·
markerne i 1983. Rodbrand optrådte udbredt og til
lider 0100 kraftige angreb. Virusgul-.ot forekom også
ret udbredt, men fortnnsvis med svage angreb. Der var
desuden forekomster af bedelus. og fer\kenlusene op
lr<1dle til tider med !ttærke angreb. End\ldere kunne
der l august·septembcl i næsten alle bederoemarker
findes hullede blade efter angreb af uglelarver. Nogle
stedcr var angrebet så "raftigt. at bladene næslen blev
nbbel for ll'\.

Ukrudtsbekæmpelsen , roemarkerne var I 1983 besvær
liggJon b.1de afdel \'l1dl \ejr Ide reuidlgt ede roer og
af ukrudt, der på gn.md af den milde Vllller var
o\,cnll1lrel og blevet for stort og mod\tandsdygtigt
overfor de amendte ukrudtsmidler. I Jum måned var
betingelserne for ukruClsbekæmpelsen gunstige og ef
fekten pA ukrudtet var tilfredsstillende.

Betillge/sf'ml! for roernes optagning var gunstige,
selvom der i gennem..nlt for oktober faldl mere nedbør
end normal!.

Kartojlerne blev på grund af del regnnge fordr lagt
o..er en lang pcnode. I maj manglede endnu 36 pcl. af
kartofTelarealct at bil\"(" lagt. og 20. maj og 6. Jum var
henholdsvis 160g 5 pcl af arealerne med "ananer Ikke
lagl :"lo~le af de tldllg.t laglt~ kartoner pi rede ikke,
fordi "noldene rådned<' l den vand mættede jord.
KartofTeI,kimme1 og lodfiltsvamp optrådte med for·
holds\ 1\ ""age angreb.
Blandt kartont:Tne<i ~,,; dedyr \ar det l':tær coloradobil
len, der i 1983 vakte opmærksomhed I dCI varme tørre
Vejr kom der mt:get st.)re invaSioner af coloradobiller
sydfra Ocr blcv indbe:rettet ca. 1700 fund til Statens
Plantetl")'n, men der har utvlvlson1l \æret ad\killigt



nere angreb. Staten" Ph.lnletil..,yn pIl.b0d IJe!;..kyllebe~·

sprøjtning i Jylland ..yu for hovedvej A I og i nogle rn
kommuner nord derfor. Colomdobillernc blcv ImIdler
tid fundet og bekæmpel noget h,cngere mod noru end
zonen for lx~kyllelSC\..,prøjtning.Der er rbiko for. al
nogle l.:oloradobiller ovcrvintrer I jorden, og der er
derfor grund lil at være særlig opmærksom overfor
coloradobilleangreb I 1984. i\;a:r i dele af Sønderjyl·
land.

Indholdet al UJrstu! lukker og stive/se i rodfrugterne
var I 1983 hOJcre end I de nærme... t foregIl.ende år.

UdbyfIel a./rodfrugrafgrødeme er vi.. t i taocl9. Det ses,
at udbyUd afbcdcroer Itl foder foreløbigl er opgjort lil
9,6 mil!. afgrødeenheder dIer godt 17 pet. mindre end
arCl før. Udbyud afk;\lrocr og rodOp er og..§ væsent·
ligt mJlldre eml ... idste år.
Nede..... t i tabellen sc.., at udbyttet af fabnhroer er 9,9
mil!. hkg eJler 27 pet. mindre end årcl før. Ved vurde
ring af lallel. <;kal der dog tages hensyn til. al arealet
med roer til fabrik er reduceret med godt 5 pet.
Udbyttet af karl0nCf ef 3.9 mill. hkg eller næstcn .12
PCl. Illllldre end 19~2. Godt 14 pet. af nedgangen
modwarl.... af en tdsvan:nde fornllOdskel<;e af arealerne
med kartoner.

Græs- og grønfoderafgrøder
OvervilllrilllWII i græ:mwrksafgmdeme forløb ydcr:-.I
tilfred ..... lillende i den Illllde vinter. Sid"t på Slemncn
blev der konstateret rct kraftige angreb af fritnuer.
i..ær I ..,læt efter ..ent :-;:'Iet helsæd.

Tabel 9. Udbylfe af rodlrugt- og græsmarJ.safgroder.

MiII. a.e.
1950-.54 1978 1979 1980 1981 1982 19t1J-)

Bederoer
til foder 14.5 10.5 4.6 8.5 9.7 11.6 9.6
Kålroer 12.2 I.U I.U 0.8 0.9 U.i U.6
Tu rru P" og
gulenlduer 0.2 0.1 U.I 0.1 0.1 U.I 0.1
Roetop 3.5 4.4 5.6 4.4 4.5 4.0 .1.1
Gr..e ...-
mark ...·
afgr.m.m. 42.9 35.0 .10.7 30.9 34.U 39.0 .1.1.0

lall 73.3 51.0 53.0 50,7 54.2 55.5 40.4

UdbyIle af kartoner og fabriksroer. mil!. hkg
1950-54 1978 1979 1980 1981 1982 1983-)

r:'abrrk:-;-
rocr 22.6 30.6 .10.9 3U.1 .12.2 .16.2 26.3
Kanoner 19,9 9..1 8.4 8.4 10.5 12.3 8.4

O) I'nrl'lllhlgt: tal

Væksrl'lI t gm!\markeml;' \af I foråret tm:get frodig,
IlVllkct rc ... u1tercde I ct mesten rekordagtlgl ~tort 1
...Iæt. nih der ...c ... bon fm lave. fugtige arealer. IHor
græsvæk'iten var ringe. Der var dog fra "'arten betyde·
Iigc problemer med al f,erde ... p:1 markerne. Efter I
... hel kncb det meu igen at rn grx">'æk"lctl igang p~i

grund af 'landmangel. 1 dc efterfølgende måneder gik
græwæhten næsten fuld~tændlg i \Iå på de neste
Jordtyper bortset fra lave fugtige arealer samt på mar·
ker, hvor der kunne 'lande.... Sid"l på sæsonen kom
græsvæhlen igang Igen og gav el pænt udbylIC.
Del tørre vejr fra føn.1 ijuni gav mulJghed for at bjærge
h~, af megen lin kvalitel.

Udbyuet afgræsmarksofgrodeme er mcdtaget I tabel 9.
Dcn !\amlcde avl af græ....• og grønfoderafgr"dcrne er
foreløbig 0r&J0rt til 33 mil!. afgrooeenheder eller godt
15 pet. milltlre end "Idste år. Det ...amlede udbylIe af
grovf<X1crafgrødcrnc blev 46,4 mill. a.e. eller 16,4 pc!.
mindre end sidste år. Ved vurdermg af delle tlll skal
der tage.. hen!\yn til, at arealerne med grovfoder er
udvidet med lO.(X)() ha I forhold til 1982. Dtsse gen
nClml1il~tal dækker over ~tore lokale variationer, og
den knappe grovfoderfo,""ymng vd I mange egne give
problemer I form af øgede omkosttllllger til vinterfo
der.

Gro"foderafgroder m. v. UdbyIlet af disse afgrøder er
medregnet under græsmarksafgrøderne i labcl9, men I

tabel IO er vi ... t arc.1i og udbytte af de enkelte grønfo
derafgmder. Arealet med hd"æd er udVidet med
10.000 ha, men trods del er det samlede udbyiie af
hel"'ll."<! godl 12 pc\. mindre end sidste år.

Fabe/IO Ari'al og /Idbylte al grollfoderafgroder.

1000 ha Mll1 a.e
1981 1982 1983 1981 1982 1983-

Lucerne. 6 4 4 0.38 O.J I 0.28
Maj~ Il 12 16 0.85 UJ4 1.04
l-1el'oJ:ed 50 51 61 .1.35 3.68 .1.23
Andre gmnfafgr. 4 4 4 0.18 0.22 0.20
Ital. rajgr. efterafgr. 84 67 67 1.62 1.55 1.28
SIa.:t af udheg o.lIgn. 117 III 110 0.64 0.62 0.51

lait 272 244 262 7.02 7.42 0,54

o l'orcl'Jblgt: [..Il

Malwrea!el er if'llgc dcn flll'c!(lblgc opgørelsc fra Dan
mark... Slali ... tlk ... tegel med 4.()(X) ha. hvilket for en del
..,k~ ldc:>. tl}rklllllg af maJs III kolbemltlX (CeM), J1aj.~

udbyt/('[ cr t rod:, del ,;torre areal uændrel I forhold lil
IqR2 DCI ... kyldes ut\ i\ 1\01111. al mar,en blev ud"'lIt for
H\rkc I den me\\ f,\hommc pcriode undcr blom~trin·

gen. Væhll:ll'lIngel ..erne i 1983 \ar ""ngt gun\;lIgc for
den vafmcd:-.kende maj5-llfgmde, mell Irods det var der
meget store \arialioller J maJ"lIdbytlcrne fra egn !II egn
og fra mark til mark.

Frøafgrøder, industriplanter og
bælgsæd
Marker/It' med j"rmuJlæg udVIklede \Ig tllfred....tillende
lefleråret 1<)82. hvilket er heil afgorclldt.' for tl<e... te år~

h~l~t. Idel mange af gra....,arternc dallller de fn'bærcnde
\"Uu om enedrel. Den nllldc \lIlter OC\ Irkede ('Il god
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overvintring, og græsserne var mange steder tidligere
fremme I udviklingen end normalt i foråret.
Dcn Migende dyrkning af \tnterhvede og vimcrbyg har
medført, at dis~ afgroder ofte an ... endes som dæk~æd

for froudlæg. De første erfannger lyder på. at dennt=
udlægsmetode er udmll:rkct.
Vejret var i 1983 gun!>tigt for frøavlen. og der blev
generelt hostet høje udbytter. l nogle græsfroarter
endog rekordagtige udbytter. Hosten ble\ indledt lidt
for midten af Juli i de tidligst modne arter. og kvalite
ten blc\ generelt tilrreds~tillende.

Rødkl••oer/rtI blev a\'let I meget begrænset omfang men
med et godt r~ultaL HVidklover/rø ga... pæne udbytter
igen i 1983. men dog generelt lidt la\ere end det hOJe
1982-ni\'eau. Det var ogSll tiltrængt med to gode Ar
efter de to foregående år med u~vanhgt lave udb)'t·
ter.
I græsfrøanerne var udbytterne generelt hOJe. SLOllS·
mæssigt af størrelsesordenen 10-25 pct. over gennem
snittet af en rrække og kvaliteten ...ar I de neste
tilfælde god. Det er usæc:hanligt med IO Ar efter hinan
den_ der er så gunstige for frøa\len. som del blcv
oplev'el I 1982 og 1983.

Tabel II. Udbyue af rops og ærter

1:'1 oj/I·\fIJl'/..ft'rnt'jorplonreuvlerne 1/983 vor godt' r~ulroltrjordl"
jlt's/I" /rø.:JJilr-'er.•'og/I" an.." bl a. o/mindelig 1'OJ8rtn gav nen/en
r..kordagf/,!(! højt' udbytter. Bllledn viser hil" u/ almmdelig raJ
Rræs/rø.

MIII hk.
Iq18 1919 1980 1981 1982 1983"'

Tabel Il. Del samlede hØSludbYlle.

.) For~IMlg~ lal
•• ) Ind fJt'lrtksr~rog ka IOn~r

Det samlede høstUdbytte
Det samlt.."de høsludbytte i 1983 beregnet i afgrødeen
heder efler en forclobig opgørelse fra Danmarks Stati
stik er VI~t i t<.tbcl 12.

Mil!. •.~
19SD-$4 11,118 1979 1980 IQSl 1982 198]·)

64,2
7A

21A

79.6
8,0

26,6

72,5
9.M

14.6

70.4
7.5

22.1

76.7
8.0

25.2

74,7
6.9

24.8

39.2
10.4
39.M

42.9 35.0 36.7 36,9 39.0 39.0 33,0

132,3141,4146.6136,9145,9153,2126.0

Kerne
Halm
Rodfr")
Græs
marks
afgroder

lah

Raps 0.91 \.50 1.96 2,66 3.35 3.45
ÆTler og an-
den bælgsæd 0.15 0.14 0.13 0.15 0,40 0,83

• Ford(lblg~ ldl

Varrapsf!n har I 1983 givet et middel haJ l udbylle;':. lUen
olieprocenterne har været u~æd\anligl høje. En del
raps, som blev ..åel s!l. sent som i første del af Juni
måned. gav et rimeligt godt resultat. ..om i mange
tilfælde var bedre end det. der under tibvarende for
hold blev opnåel i vårbyg. I mange \'årrapsmarLer \'ar
der tidlIge og Lraftige angreb af glimmerbosser. Desu
den forekom i nogle egne kraftige angreb af kAlmøllar
\er. Udbyuet afraps n~ede i 1983 op p~ 3.-15 mIl! hkg.
som vi~t i label II.
På grund afden !»ene !Jnlng ble\ der givel dispens.1.tlon
lil import af ud-.æd af rybsfro fra SH,·rige. Der blc\
også udsåct et bct)dehgt areal. skonsma::~igt 6-8000
ha. og rybsen LIa rede \18 de fleslC' \leder g<xit på grund
af den kortere væbtperiode end raps.
Vifllf!rrapsC'f1 gav de nl.."\le steder et skuffende udbytte
mulig\'ilo på grund af fornllget frofyldnIng i det torre
\'ejr De neste \ 111terrapsmarker tegnede elle~ godl fra
forårel

Bælgsæd 1 form af markært d) rkcs i stigende omfang.
og arealel blev tredoblet fra 1982 111 1983. I labd II er
vist det \amlede udbytte afærter og anden bælg"æd. og
det kan ses af tallene. at udb)lIet Lun er fordoblet.
Udbyttet af ærterne \ar ret t1lfred~tillende 11983. men
ikke på hOJde med rekordudbyttet i 1982. Hosten
forløb (il gengæld let og problemfri i det torre \ejr

AfgrodCfIle'l ~mlede udbytte er opgjort til 126 mlll
afgrodccnhcder. h"ilk("1 er knapt 18 pet mmdre end I

1982. Dt:t er kun ca. 9 pet. o ...er det la\e udbyIIe I
lorkeåret 1976. h"or det \affilede h~tudb)'lte ble\
opgjort tI 114..8 mil I. afgrodeenheder Det hIdtil største
udbyllc hl('\ opnået I N64 med 156 mill, afgrodeenhe
der. mcn da \ ar landbl ugsarealet mere end I(XHXX) ha
,torre og afgrodcfnrde'ingen anderiedC!'>
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B.

Sorter og arter af korn og
bælgsæd
Af Bent Ullerup

Forsøgenes antal og fordeling
AfpHl\l1lngcn af kornMlncr I landsfol'og omfallcdc l

1983 mit 116 .,orter eller det 'amme anlal som I 1982
For..ugsanlallel l !.;orn vaf 826. og dC"uden ble\ afpm
'cl q ærte<-nrtcr I 30 for ..og

label I

Anlal sorl~r Antal forsog

D) g.~ortcr 70 562
Ha' r60rter IO li
V~r1l\ede...nncr 4 IO
VlIllerbyg..oncr 8 54
Vlnlcrhwde<.orter 17 150
VmlcrrugsOrlcf. 7 17
Kornarter Il

lalt kurn 116 816
Ærtc\Orter 9 JO

Der hh::\ lall gcnncmf"rl 136 ..Ofl .. fol"<,<'& færre l "om
end ;lrct ["r. men 7 fOf'>Og flere med .~rte..()nct En
fon:.og....cflc l b~gsorlcr med lall 33 fUf<;Øg blc\ gen
nemført uden og oh..od 'o' ampcbdw:mpcl\C. I dl"~

fOf\Og ble' ...orteme 111\ rigl -wmmcnllgncl nH.x1 en
blandlllg af de ~mmc \Crtcr. End\'ldere ble\' 41lnede
fOf""& gellllemfart uden og med .. ,alllpcbd.a:mpche.
Resultatane af de enkelte fo"og findc, l plalllc:nNx
retningcn... lllbclbilag nr. 1-38.
Rc'ul1atcrnc .lr '>OrtsrOr'>ØgCllC Cl' opdelt I geogr<.lfi\kc
omr5dcr. Især hm edomr:1derne Jy Iland og Øernc. men
de Ile... lc rC\ultaler er dC'uden opdelt på prO\Il1 ...crnc I

ræHefnlgen: Sjælland. Fyn, Lolland-Fal~lcr. Born
holm. O"J)'lIand. Ve\lnlland og ~ordn l1and

Kornsorter og kornarter
Se!, tllll fi)rM'gclle ikke er plal.:CrCI pfi dc ,allllllC ilrealcr

år efter iiI'. I.an dl.' opn:\cde udbyllcr ,cd 'amm,,·nllg·
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ning give et rimeligt grundlag for at belyse årsvanatio
nen. J tabel 2 er gennemsnusudbytteme af sorterne I

den første serie I henholdsvIs bygforsøgene og hvede
forsøgene ViSt for hvert aT de ~lIeste 5 år og opdelt i
resultater på Øerne og I Jylland,

Tabel l

Ldb)'Ile. hkg kerne pr. ha
(Gns. af ~e:r og rOBO' encr

I. smc i b)'g og bl'ede)
1919 1980 19 1 1982 19&3

færdigatpf(l\et. men kUl ...oner, som har været I den
officielle afprovlllng under Statens Planteavlsfo~g i
mllldst 1 Ar, har deltaget i landsforsøgene,

Vårbygsorter
I 198J bb der afprøvet 70 vårbygsorter I 562 forsog.
Det \.ar næsten samme antaJ soncr "Om I 1982. men
138 fon.øg færre. 48 af sorterne "'ar ved forsøgenes
afslutmng optaget på sortslisten. medens 22 endnu var
I officiel afprøvning.

Der er naturligvis vanationer fra forsøg til forseg I

denne ~mmenhgning.to. ledes som det og-.å er tilfældet
I sammenligningerne mellem sorterne mden for den
enkelte forsogs~ne_ I de II forsøgssener. hvon sam
menligl11ngen er forelaget. har luabyg I en ...erie med få
forsog gi' et 4 pct. lavere udbytte end blandingen, i to
<.;erier 3 pet. la\.'ere udbytte. i c;eks sener I pet, la\.ere
udb)ue. medens de to mlileprover i tO sener har gIvet
...amme udbytte. Af label 3 fremgår det. at der i
'Ummenhgningen fra omrAde til område har været smA
forskelle. men I gennemsnit af alle fOl'iøgene har sorts
blandingen gl"et 0.5 Ilkg kerne cHer I pet hOJere

Landsforsøgene med bygsarter 1983

MålesarI i bygforsøgene
LItabyg har fra 1973 \.æret måleson i b}gforsøgene. og
~rten har "'æret en særdeles stabil mål~rt. Det kan
fnrvent~. at Zttabyg sn Irt vil udgå af dyrkmngen. og
der har derfor ",æret arbejdet på at finde en an~r for
Lita ':lOm ... tandardsort. I 1981 og 1982 blev nogle af
forsøgene gennemfør! både med Znabyg og med en
"oflsblandlOg som måleprove. Sammenlignmgen af de
to måleprover t=r hven afårene vist i planteavlso\.ersig
len, og I label 3 er r~ultatet vist af sammenliglllllgen
mellem Zltab)'g og en s('rtsblanding I SOl forseg I 1983.

Sjælland 86 44,6 1.9 104
Fyn 49 44,1 0..1 101
Loll.-Falster 27 52,9 0,1 100
Uornholm 27 49.2 0,9 98

Oerne 189 46,3 O.H 102

OstJ)'llund 90 43,9 0.2 100
Vestjylland 102 35.4 0,1 100

ordjyllalld 120 41.3 J,) 103

J)lIand 312 40.1 0,4 101

Helehuldetl983 501 42,5 0.5 101
do. 198/ 206 51.7 2.3 104
do 1981 200 46.1 1.4 103

Byg
Hele landet 49,7 43,9 47.6 54.7 42.9
Øerne 53,9 46,1 51,6 57.2 48,7
Jylland .. 47,7 42.'~ 45.9 53,6 39.1

Hvede

Hele landet 57,3 53,5 60,6 75,7 69,5
Øerne 5&,7 57,6 61.7 82.0 72.&
Jylland .... , 53.2 50.0 58.8 68.9 66.6

Hvedeudbytterne var hvert år højere end bygudbyt
terne, og i 1983 var re"uhaterne af hvede endog meget
bedre. end hvad der blev opnået I byg. Især var der I
J)'lIand lavere bygudbytte end I de nærmest foregående
år.
Dette skyld~ nalUrligvls de meget van'Jkelige forhold
for etableringen af vål'iæden I 1983. hvor såmngcn af
mange kornmarker mAite ud<;æltes lil først i juni
måned. Delle var ogs,å lilfældct med en del af forsø
gene. Af 517 sort..forsøg i byg var 69 såct i maj og 20 I
juni. Dc 69 forsøg fordeler sig meget ligeligt landeI
over med 32 ost for Storebælt og 37 på Fyn og I
Jylland, Af de 20 sidst såede var 12 fra Nordjylland og
6 fra VesLjylland, Disse forhold kunne l:.cnke~ at have
indnydelse p fon.øgenes sikkerhed og måske og på
sorternes reaktion. En vurdenng af resultaterne I de
enkelte forsøg fortæller dog, at dyrkl1mgsbctingclser
nes påvirkmng alene bestod i en reduktion I udbyIlet.
og det kan Ikke med Sikkerhed udledes. at nogle soner
har klaret sig bedre end andre under de meget ugun
stige forhold. Derfor er alle resultaterne uan\et <.;lhids
punktet med l de opgørelser. som er foretaget for
landsdelene.
Under omtalen af de enkclLe ~rter er fors"gsr~ulta

terne anført I tabeller med oplysnmg om udbytte.
strilængde, rumvægt. ICJeulooJe1ighed og angreb af
meldug, I b)'gforwgel1e er der desuden ghet opl}sning
om angreb af bladpletsyge. Lejeulbcjeligheden er be
skre\iet med karakterer . lede<.;. at O betyder st ende.
medens IO angiver. at kornet har været I leje. Angrcb af
meldug og bladpletsyge er angl ...et som pet. grønne
plantedele dækket af svampesygdommen.
I 1983 blev der ligesom i de foregående år foretaget
teksturanalyse afJorden fra næsten aJle sortsforsogene.
Resuitaccmc heraf er anfort i tabclbilagct, og der er
under omtalen af b}gforsøgene vist en opdeling af
resultaterne efter jordenli tekstur.
De neslc af de provede sorter er optaget på den danske
sort~li~te 1983/84. En del af ,>Orterne er endnu ikke
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Gunhild, Forholdstal
AJlal Vep. lw". ror \Om..
rOl'5(t. Zila T lumph bl.ndlng



udb)'lle end LItabyg, I 1982 g;.l\ ,orhbl:lI1dlllgcn 4 pcl
og I 19~1 J J}I,:1. merc end ZIta byg. Der er sålede~ en
årwi.ln<itlon i ... lillingcn mellem de IO rnåh:prmcr, og
del J..an :i11Id diskuteres, /1\ i1kcn dcr er \tabll. og
h\dken der vanerer
I label 4 er \ I"ol den for... J..e1. 'iom er fundet l ...Ir læIHH.h:.
holland... J.. \;cgl, lr:jclllboJchghed og pcl meldug I~lel
lem ,urhhlandlllgcn og LItJbH~ I genncm\1ll1 ,If de
db" fON)g ... \Cner I 198.3.

Tabl'1 "

Gn". af 11 (o~gssentr , bYB 1983
Sorts-

blandtna Zita Forsld VanflllOfl

Str:lhcngde 1.:111 70 bh 4 .1. 6
Ilull. \ :cgl, pund 109 H~' U 1-·2
Kar. r. ICJe\:cd LU 1.0 0.0 0..1·,1.7
r:,;. meldug .1..1 .1.5 0.2 1.\. 1.0

!(rb,,/5- Sorr:.blulldiflgf!r afbyg...er/e 01·]8-83 (/7)

Byg
Udbylte, forhold5-

(li( melduBhkg pr. ha ,,\

,\ulal rnr...ug \\ " "
A GunilIld. Vega.

Tron. Triumph .14.8 \00 1.2
n Gunhild, Vega.

I rOIl, Jenny .q.o 00 1.8
C. GUllilIld. Vega.

JeIlIlY. Triumph J5.\ \0\ \.h
D Gunhild, Jenn~,

'1 fOn. Triul11ph . .15.2 10\ I.U
E. Jeml). Vega.

Tron. Tnumph 35.2 101 1.0

Gn\. 5 bhllldlllger J4.0 \00
r. GlInlllld. Vl,.'g....

Tron, Wclam .14,Q \00 I.U

Yder"'l III hOjrc I labellen 'it..... \arlatlonen I de fundne
for...kelle I de enJ..ehe 'iener.
S. freml der al1\endt'\ ell ~rl\blandlllg om male·
pm\e. III del forud,c .... al der ... J..al ... J..e ud klftlllng ;If
...oncrne I blulIChngen. I 19R2 blev gennemført 2.1 for
...ng. h\'ori 5 <'(lrl ...hlandlllgcr ble\ ...alllmenlignel. I
hlandmgernc \·ar kun Cll cnkelt \CIrt ud'iklftcl ad gan
gen, I 1983 ble\ I I 1I1'i"arende for ..og gennemfMt. og
re~Uh;ilel 'c, I tabd 5.
Sort'ibJandlllg A er den. der er amendl ,om malt:pm\l:
I o;,orhfof\()gcne. I de andre blamlmgcr er cen ...ort ad
gangen lId .. klftel med Jennybyg. Dc \m!l fon.kcllc I
udbyllL'l af de enkelte <.,ortsblandmger er IkJ...e stall,Il .. J...
Sikre. og del har ...!lled!...... \ærel uden afg(lfcnde l)CI)'d·
ning.•11 cn af ...orterne er udskiftel. Ncdcr"'lltabclkn cr
under I \1'1 rC\ultatel af den ,on~blandll1g. som \ ar
måJeprm c I nogle af 'Ort~fors"gcneI 1982 Udb) ttel af
denIIt' blandIlIg. \ ar p.ll lillie med udby Ih:1 af den
blandulg. ,om ble\ ,Hl\cmJt I IQ8J.

Pa xrulUl/ag uf de I"nlJ!tlller, dt'r er 0luwet lIIed e!/
mrt"b!a!/diIlX WJm mu/epnH'e i bygforwgelle. overreje,.,
der at go (H'a ul u/ell(, Ul u11\wldt' t'n mrHh/ulldmg fOm
malt'prcn'l" i de komlllt,,,dt' ar

Forsogsresulwler 1983
Rl....ultalerne af ellkehfor'\)gene findes I Iabclbilagel'"
labeller 1·16
I de fulgende lu mer"'lghl .. bcller b ug 7 finde, rcwlta
lerne af de enkelte fON)g!oo~Crier I nyg 1983. Tahel ti
Indeholder re-:.ullaterne af II for\"g~...ericr, hvori md·
gilr Mlrler, ,om er oplaget på den dan...kc wrts!lstc
rorS()g~..t:f1ern('. der er omtah I label 7. omfaller
'\()rler, "'1m \ed bcretnlllgcn, Ir}kl1lug endnu IJ..J..C \·ar
oplaget pa wrhh ..ten. Delle g.rclder dog IJ..J..C \Oflerne
Lilla, Ronu, Annika, GfIl og Benedicte
I den ",crSle lillie for h\'ert tubclaf"lllt er \'1$1, hvor
mange foro;,og der ligger tIl grund for de opn!lcde
rl.... lIll .. ler l hver IUlld..dcl eller prO\<IlI~. I vcn'trc 'Ide af
labelIerne er udbyllcl af m51C<-Of!cn ZlIabyg <JnfUf!
med fremhæ\ede ly per og derunder de merudb~ Iler.
...om er orn el af de enkelte 'i(lrter I hOJre Side af
label len 'c... I gennemsIlIl af alle for"'(lg o\er hele landel
re!ooult<.llcr \edmft':nde udh)IIC....lr;\Iu.:ngdc. holl<.llld... J..
\.t:gt. J.. .. rakler fur 1eje....cd og pet ...ngreb af meldug ug
hladplct~ygc,

Der er rel .. lore "'(Jf!~for... kelle i de opnåede udhytter. og
der er end\1dcre ..torre fOf'\kellc fr'l områdc III område
end I de Ocsle Ildligerc iir I ct ...enere af...11I1 \11 de

-
UdbyUt Ol merudbyllc, hkg ktmt pr. ha Hdt landet.,.

Udb,,, pcl.HoUSjæl. F," LoU.- Dom· "','" 0>.- Vc:stJyl· Nord·
hlIand hkl ~'rI\ld.

"lrSl ,
Kar. r. PC' blad·

land FalM. holm JYlland I...d J)'lIand kr.me cm
lc_

mddug plet
pr, ha p,md

Tabt'! 6 l a"ds/orsog mt'd mrbyr,:wrtL'r 1983

Sent! Il
ArIl,llr"~'l!! '" ,\ " " • " ~:! " " " 17

"Blanding- 46.5 4M.M 58,4 48.3 49,0 45,2 32,4 38,7 38,8 42,9 7\ \10 0.0 4.4 2.8
lita \'8 U.7 J.J 0.7 \,\ 0.2 0.8 U.5 0.2 UJ 66 100 \,0 .1.2 J.U
Cen...l' \,5 1.2 2..1 0.0 1.2 1.6 1.5 U..1 J.2 J.2 M lil 1.\ J.2 2.5
Gula 0.8 J.J 2.6 \,0 O.U U.U 0.8 U.4 0.2 0.\ hH \1.1 \,6 .1.0 .1.0
Torkel .1,.1 4.X 504 \,1 J.6 1.8 J.J 2.2 J.7 2.5 74 \\5 2.2 U J.\
Gunnar J.8 J.7 UA O.J \.4 J.\ \,0 0.7 2.0 J.7 7.1 \10 \,.1 0.5 J.J
LSD ],6 1.6 1.6 1.7 I.R I.Q Q.9

IO



Tabel 6. LUlld5forsøg med wirb)'gsortf!T 198J

Udbylte Ol rnerudb)"le. hkS kerne rr ha Hdelandet I
Bra dbyu

"" ·1Sjarl- LoU- Bom· 0-" ivcstl)'l- Nord· 'kg 1ft gd. Holl. Kar ( 1"'. hIad·
land F)'n

FaJ~t. holm Ø<rn, Jylland land Jylland hlLind k.erne ,m \lIC&l. k]Ntd mdduS p1<l
pr. ha pund

I

Serie 13
Antal for""g , , 17 IO IO " 31 " •• " I' Il 22

Blanding* 45,9 47.8 47,2 49,S 47,2 45.8 .w.1 39.2 41.6 43.6 72 109 O.' 1.7 1.7
Zita . .. 2,9 0,7 1,5 U lA 0.8 0.1 1.9 1.0 1.1 66 109 2,4 2.3 1.8
Jenn) ... 1.5 0.3 0.1 0.6 0.6 2.1 0.1 O.J 0.6 0.6 70 111 0.8 0,4 1,1
AramIr I. 1.9 2.2 1.5 1.3 1.0 1.6 1.6 0.2 0.3 70 114 o. 1.5 1.3
A1bcn 1,2 1.5 1.0 0.8 0,9 2.0 U 1.5 (1.5 0.0 70 112 L! 1.8 1,6
Lam. .. 0,3 1.7 2.5 0.8 0.8 0,4 0,4 3.1 1.J 1,1 66 110 2.7 1,7 1,3
LSD .... 2.4 /.8 /.9 /,0 0.9

Serie 14 og 19
Arllnl for""s 13 ,. 13 " " ., bO .3 29 P lO 1.

B1anding* 45.4 41.1 51,3 46,7 45.4 45,1 39.7 44.0 43.0 43,9 70 107 1.6 4.7 2.1
Zita .. . 1,7 0,5 0.3 1.0 0.9 1.2 1.6 U 1.3 1.2 06 107 1.0 5.6 2.~
Gunhild. 1,4 1.8 1.7 2.3 0,4 0.6 0.2 0.1 (.1 0.3 72 109 2.1 9.0 2.2
Vega ... 2.5 2.3 1.5 0.6 1.9 1,4 1.1 1.0 1.1 1,4 70 107 ,4 7.2 2,3
Tron O.~ 1.0 3.6 2.0 1.1 0.1 0.9 0,4 p.1 0,5 69 108 o 8.9 2.0
Triumph 0,7 0.6 0..1 0.2 0.2 0.6 1.0 0.9 lU 0.1 6J 110 I.b 2.9 2.8

Serie 15
Anlal forwg • • " • " "

J7 SS SJ " " J2 18

Blanding- 53,2 35.6 51,9 52.0 46.9 40.4 37.2 45.5 41.6 43.3 70 108 1.0 2.9 2.3
Zila 1.3 1.2 0,7 2, l 0,4 1.2 0.9 2.7 1.2 0,6 66 108 U 3,0 2.5
Gorm 2.4 2.4 6.0 .1.2 3.1 3,9 3.3 2.8 1.2 3,2 70 106 0.8 2.J 2.1
Caja. 2..1 3.0 2.4 2.3 2.5 2.5 0.5 1.0 O.~ 1.1 67 109 1.0 0.7 2.2
Nery 0,6 1.7 1.9 0,4 0.8 0.5 0.6 1.9 0,9 0.3 66 108 2.0 1.9 4.2
Mirjam 1.9 0.6 1.8 1.6 1,4 1.0 1.9 3.5 1,4 2.0 68 106 1.6 1.9 2.8
LSD. 1.4 J.J 4./ ].] /.5 1.7 /.5 /.5 0.9 0.8

Serie /6
Anlal f(,...."8 " • " , l! 5J " ,. 22 19 "Blanding- 41.9 43.0 48.4 52,0 44.5 40.6 34.9 39.6 38.2 40.7 69 106 O.q J,5 2.5
Zita 2.1 0.5 0.5 1.1 0.9 1.0 1.0 0.7 0.9 0.2 65 107 1.6 J.5 2.4
Ida 1.9 3.6 4.4 0.4 2A 0.0 0.3 0.6 0.4 1.2 64 108 1.6 5.7 2.4
Monu 2.6 6.1 l.q 7.q 4.0 0.7 0.5 0.9 0,7 2.0 6J 108 2.5 R.3 3.0
Jarl 1.6 2.8 1.6 O.J 1.5 0,7 1.7 0.8 0.7 1.1 64 110 1.6 3,2 2.0
Tyra 2.6 J.8 l.5 4.6 2.5 0,5 1.1 0.1 0,4 1.4 67 108 2.8 1.9 1.8
LSD. 3.8 3,7 U 1.7 /.3 /.0 0.9

Seril' J7
Antal fON:'g • " , l 10 '. ~5 " 2S • '. ,.
Blandlllg- 46.7 44,0 51.8 ~7.3 46.8 42.6 35.2 44.8 41.1 43.2 69 110 1.0 4.2 1.2
Zila 0.5 0.4 1.0 2.0 0.3 0.4 0.;2 I.J O.J 0.3 64 110 l' 4,2 1.2
Georgic. O.~ 1.0 2.} 2.0 0.1 O.J 1.~ 0.8 0.9 0,6 64 111 I.J 5,J 1,4
Harry 1.0 J.9 I.J 3.7 2.3 I.J 0.9 0.3 0.8 1.4 70 111 1.1 5.7 2.0
Koru I.J 0.9 4.7 1.3 1.2 0.8 1.4 0.2 0.8 0.9 70 112 1.6 5.2 1.4
Susan 0.4 2.6 1.0 5.8 0.1 0.1 O.J 1.4 O.~ 0.3 73 110 1.9 2.2 1.1
LSD .. 2.0 3./ 1.3 /.0 0.8

20



J'abt'l6 Landiforsøg fIIt'd rurbygwrlt'r /983

Udbyut' og nl('rudb)'tle. hkg kerne pr. ha Hele landd

8)1
~db," pct

SJæl- LoII.· Bom· Iv,,,,,,·1 No"'· lrilgd HoU
ryn 0<rn, "". Jylland '" Kar f- pcl blad-

land Falst holm Jylland land Jylland kerne <m \'ægl. ,,- meldug plel
pr ha pund

Sal(' Ui
Ant.tl fM"''.!!, III .' " " 1.\ l,' " 'o ~5 11 20 11 !!

BlandIng· 50.8 44,2 50,z 44.5 48.2 44.8 28.9 ~9.2 ~0.5 43.4 OX 109 1.1 JA ~.O

ZII.. J.3 0.3 1.1 U.4 1.4 1.0 1.2 ],j 0.2 0.4 h4 IJl8 1.7 4.4 U,
t\lagnum 1.4 .'.5 U.2 J.4 0.7 O.Q U.4 0.1 0.1 0.1 jO 110 0,7 0.5 I.Q
T..urn . 4..1 5.5 4.8 1.0 4.5 J.4 0.6 0.4 1..1 2.5 67 110 1..1 O.j 3.U
Inga 0.6 0.4 0.4 1.5 0.5 I. O. O.Q 1.1 O.j 6j 107 LU 1.3 2.q
Jonna J.8 .1.0 2.6 1.q :U I.Q l.q 0.4 l.4 1.1 {,j 110 2.J 0.7 JA
LSD .. 1.6 J.J 1.7 J./ /.H /./ /.0

Serlt' /9
Anl"l fllr",}~ 6 4 " ., III !5 4JJ " " " " Il

HJalIdmg· 50,9 47.8 56.1 38.0 49.4 47.9 36.3 ~0.4 41.2 44,2 69 III 1.0 2,4 1.0
Zlla 2.4 0.1 0.0 1.8 0.8 0.1 U.2 1.0 0.4 O.j 65 110 2.1 J ..l 2,.1
Golf J.O 1.1 l..1 1.6 1.4 3.1 1.4 O.Q 1.7 1.6 63 IOQ 1.1 2.5 1.2
Sune 0.7 l.4 0.4 1.2 0.4 1.1 1.4 0.0 0.7 U.6 68 II! 0.7 J.~ .1.5
Ruland 1.0 1.0 2.9 1.0 l.J 0.6 l.J 0.4 U.I 0.4 67 114 U.8 J.q 3.5
Salka 1.8 3.5 J.8 l.4 2.6 1.8 0.2 J.I 1.8 2.1 73 112 2.6 2.q 1.5
LSD ].6 1.5 /.5 1./ /.J /.9 /.0 0.9

St'rw lO
Anllil Illr~ll!: " , ,,/ • Il " 47 " H Ib Jl 22

B1andlllg· 41.3 43.2 59.7 45.7 44.3 40.6 32.7 38.8 37.3 40.2 69 106 0.8 JJ I.Q

ZlId 1.6 0.7 1.6 2.2 0.0 0.2 1.0 0.5 0.2 O.J 6~ 107 1.8 U 1.0
MandolIn 0.3 0.8 0,7 1,4 0.1 0..1 0.4 0.7 0.5 0.3 69 108 l.J 0.8 l,j

I-Ia\-lla 1.1 1.0 1.2 2.2 0.9 , . l.8 l.1 1.7 1,4 68 109 1.8 2.0 l.1_ .•1

UTe 1.0 l.J 1.4 1.9 0.9 0.9 ],j 1,1 0.6 0.8 {,8 106 1.6 2.7 2.4
BIrka 2.U .1.0 .1.0 0.7 2.2 0.1 O.U 0.3 0.2 0.8 70 113 U.7 4.1 2.8
LSD 1.0 /. O /.J I.J n.9

Sem' 1/
Anl.,l '-1I""~ b " Il , "
Blanding· 45.7 48.6 51.3 51.7 48.1 38.4 38.3 37.6 38.0 42.7 69 IO 0.7 3.8 0.5
Lita 0.1 2.R 1.8 .'.X 1.4 0.3 0.8 2.0 1.2 0.0 64 110 L. 2.2 0.8
Kt:ll. 2.R (,.7 1.6 5,4 3,7 0.4 .1.1 0,4 1.2 2.3 67 117 1.4 0.6 1.0
Alva 0.1 5.9 1.1 Il,] 1.1 2.9 .1.4 3.5 .1 ..1 l.J 62 112 l..1 .1.1 0,7

Odlll 0.8 4.8 0.1 2.C) 1.7 J.J 0.2 J.2 0.4 0.6 69 114 1.0 1.1 0.6
Nordal . 1,4 .1.5 0..1 1.1 l.4 .1.1 2.9 2.3 0.7 1.0 69 lU 2.6 3..1 0.3
LSI) ... 1./ H/ 2.5 /.7

Salt' 22
\nl.llfnf\Clg b In Io "
U1amllng· 50.1 58,3 56,8 64.0 56.3 46.9 34,4 ~3.3 42.6 47.7 71 112 1.6 2.5 6.5
LJla .1,] 5.2 l.J 0.9 2.7 1.2 O.J 3.0 1.1 1.7 68 112 2.6 .1 ..1 H
Wc!am. td 8.7 5.6 1~.5 8..1 3.7 4.6 4.7 H j.9 72 lU .1.0 .1..1 9.8
Lilla . . 0,4 1,7 1.9 10.8 2.6 0.6 1.2 0.2 0.1 0,9 71 114 2,0 0,5 8.1
ROIllI. 2.1 0.0 2.8 ](J..1 U.6 J.R 0.7 2.2 2.4 1.3 70 III 2.2 0. .1 4.9
Eumpa 0.8 1,4 J.2 6.5 2.J 0.8 2.0 4.5 2.1 2.2 67 114 .tl .1,7 7.9
LSD. 4.7 J.6 l. / 1.9 1./ /.H

• ~(lrt,hli.lltdl!1~.tf (Hll1hlld. \('~." I mil lIl' Tnumph
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Tabel 7 Lands/orsøg med nye ~'(jrbygmrler 1983

Udb,lIe Ol merudbytte. hk, kerne pr ha H"'_

I Ve5lJYI-
~dby,"

SuiIId Holl. re"SjzI.
Fyn LolI.· Bom·

"""'"
ø.t. "onI- ,_ hk. lW.r 1'-' blad·

lud Fakt. holm »- lud 1»_ kerne ""
...... ....ImOldul rJet

",ha -
Serie 23
Antal (o~g , , , D D , , •
Blanding" 62,0 38.3 48.6 39.5 48.1 37.2 23,2 52,5 37.6 42.4 7l III 1,.\ 2.1 3.6
Annika 4,2 3.2 2.1 4.5 1.3 4,9 2.2 1.5 3.1 2.3 68 111 2,J 2.0 3,3
Gril 2,8 0.0 2.3 0.5 0.5 1.8 0.7 2.5 0.1 0.1 6-l 113 J.) 0.8 7.5
Benedicte 0.2 0.1 1.6 2.0 0.1 0.6 1.2 0.7 0.3 0.2 68 112 1.5 0.6 3.1
WW 7145 0.3 0.2 5,8 4.8 1.6 lA 0.8 0.1 0.8 0.3 65 114 1.0 2.0 5.0
Sv 76195 1.3 1.1 2.2 4.J 1.9 0.6 0..1 1.6 0.1 0.8 64 112 1.3 2,8 3.5
LSD .. 2.3 /.7

Serie 24
Antal (orsog , I l l • , ,
Blanding" 52.0 31.1 - 45.0 42.5 30.8 37,3 34.4 38,4 64 108 1.0 b,b 0.5
Ca 36167 1.6 9.1 2.0 0.1 1,4 JA 16 1.7 Nl 115 27 0.7 0.5
Ca 34739 3.0 .1.0 3.0 4.9 2.0 2,5 2.7 2.8 (,3 108 1.0 6.1 1.0
~hkkel . 0.9 6.1 2.6 2.1 1.7 3.6 0.7 1.5 65 107 2.7 0.5 0.6
Lauge 0.5 0.2 0.2 1.6 J.I 3.7 0.2 0.2 60 109 13 0.8 0.6
Se\\3 2A 0.1 1.6 0,4 1.9 2.9 1.8 1.7 '6 110 1.0 0.6 0,4
LSD. 2.4

Serie 25
Antal (o~"g 2 l J • D u • q

Blanding" 47.0 38.2 32,1 - 40.5 33,4 27.8 41,6 35.1 37,2 (7 108 4.0 1.5 0.6
Sv 80294 1,2 0,2 0.1 0.0 1.8 1.0 0,5 0.7 0,5 <J 109 4.0 2,2 0.7
Abed 7087 2,0 1.5 3.9 2.1 1.6 0,6 0.1 0,4 0,6 ,,2 106 4.0 0,8 0.5
RPD
459.78 0.7 2.0 1,4 0.8 0.4 lA 3.8 1.0 0.3 t3 105 3.0 2.1 0,6
RPD
9002.77 0.8 0.8 3.7 0.8 1.0 0.2 4.3 2.0 1.5 , 2 110 2.0 0.8 0.9
Bellona 0.6 1.5 2.3 1.3 0.6 J.) 5.1 2.5 2.0 , 5 111 4.0 0.7 0.6
LSD .... J.R 2.0 /.5

Serie 16
Anlal (o""g , 2 , , 11 "

, 4

Blandmg" - 43.7 52.3 48.0 47.1 45.7 36.3 42.4 42.0 44.3 ,,8 107 0.5 1.2
Abed 456 0.0 2,4 0.5 0.3 1.8 0.1 1.7 07 0.2 h5 110 1.5 1.0
WW 7037 3.8 2,0 3.5 0,5 1.5 1.2 2,4 1.6 0.6 h5 110 1.5 0.3
WW 7047 1.2 3.3 0,4 1.0 0.5 J.) 0.4 0.1 0.4 h3 114 1.0 1.3
Ca 379Q() 0.7 0.3 1.0 0.6 1.6 0.7 2,1 0.9 0.8 h7 112 1.0 0.8
Ca 148. 5.6 13.1 1,2 5.3 4.6 6.7 3,3 ~, l 5,2 h3 lOb 0.0 1,8
LSD. ],R /.9 1.V /6 /.8

Serie 27
AllIal (llr<;øg l 2 , , ,
Blanding" 59,9 29,7 - 39.7 41.7 25.5 - 33,6 36.2 '7 101 0.0 3.0 0.4
Robert 1.1 0.3 0.2 1,4 0.1 0.7 0.3 '3 102 0.7 0.8 0.3
Sigurd 1,1 2.2 1.1 0.1 1.4 0.7 0.8 '4 100 0.7 1.2 0.3

·2·13 . 4.1 0.6 1.0 1.7 :!.l~ 0,5 0.1 '3 100 0.3 1.7 0.3
VDH
386.77 3.3 2.5 0,5 1.9 2.0 0.1 0.3 '2 101 0.0 2.6 0.2
RPB 412.783.1 2.8 2,9 0,4 3.5 2,0 2..1 '2 102 0.3 1,0 0.2
• Son~hl;lndmg a( GunhIld. Vega. Tron og Tnumph.
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enkelte ~rter blt ... t omtah på grundlag af Ocre år\ KcmaKlbYIlt:. hkl pr ha. JIlS .r 5Ol'1t:me.
fo"ogsrl..~ultalcr. hvofl og r~ullaternc fra 19~3 Uld- Byg rorholdsl.1 ror den enkt:ltt: søns udb)'lIe
g r Jordbund. J8 nr I 2 J • $ 6 7

Forsøgsbelillgelser og dyrkllillgsværdi Serie /5

Sorterne., evne III al gIve Il"Jt udhyuc er anchgl Anlal flll"','g • 14 ",
betinget. men om det lyH.e.. er i høj gr'ld anlænglgt af Gn'>. udbyIIe 32.9 34.0 36.3 43.3 44,6 46.0 50.9
d)'rknll1gsbctmgcl-.erne. Jordbunden er grundlaget for ForlwlrlllUl. K'" Udb.I'IIl' JfX)

dyrknlllgen. og der er ell nalUrhg 1IIIcrc...-.e for al rn B1amlmg 102 105 100 10J 100 101 102
bel)' ..!. hvordan de enkelte Mlrlcr klarer '>ig p..li forskel- Zlla 95 qg 104 100 10J 101 102
lige Jordtyper I de <.,ene-.tc r er der foretaget tehtura- Gorm 9J 98 9J 96 91 94 9J
nuly-.er af fo"og'>Urcalcrnc. hvorerter jordene deles op CaJa. 107 104 108 10J 106 105 105
ener dcr~ Indhold af ler. sllt, fin~nd og gro\sand. De "ery IOJ 100 98 100 102 102 102
fv"kelhge typer er betegnet med JB·tal fra 1-12 Miriam 101 95 96 96 97 98 97
En opdeling af ~()rtsforsogenes re..ultaler ener Jordty-
per hlc'" foretaget I 1980, 81 og 82. og der kunne I dls~e
opgoreJ\er Ikke kUII\tatcrcs SIkre forskelle. En 11]<.,,,,a- Serie /6
rende opdeling af resultatcrne for ..ort ... foT"'-ogene I byg i Antal rOI"\(}g 'O • 4 ., III •
19tU er vI~t I label 8. GII'•. udbyllc 34.0 40,2 32,6 41,0 - 43.6 39.1

Foriwl(Jllul. 1<'11. udbvll.~ IfX)

BlandIng 101 98 97 IOJ 106 10J
Lila 103 IOJ 100 100 IOJ 107

7ub..18. Bygsorl('r') /..(·rt/l.'lldbylle fH1 jord.elligeJord/y· Ida 100 100 104 101 98 94
p'r /983. Mona 101 99 102 96 91 9J

Jarl 97 100 96 99 99 101

DYR
Kt:nl~udb)lIe. hkl pr. ha. 1M. ar sortemt: Tyra 97 100 100 IlX) 99 101ForholdslaJ ror den ~kdtt: 'OrtS udb)ttt:.

Jordbund. J8 nr l 2 J • $ 6 7

Serie /2 Serlt' 17
Ant ... llo~l[l: 7 ,. b ,\nlul rON1g 4 • ,. •
G 11.... udbytte 35.1 43.2 37.1 38.4 48.0 46.8 G n:>.. udbyllc 39,4 - 34.2 39.1 - 44,2 48.5

/'f,rh(l/dHal. (("\. udbyll., I{J() FurlwldllUl. l(m. udbYl/t' 100

OIUlldl11g 101 97 99 98 101 101 Blanding. , 98 100 99 - 101 102
Zlla 99 100 99 100 98 101 Zita 98 102 98 - 101 102
Ccn..e 101 105 104 101 104 101 Georgic. 97 97 100 100 100
Gula _ 100 100 101 99 99 103 I larry 101 99 102 96 96
Torkel 91 97 93 97 94 94 Koru 102 99 102 103 99
Gunnar 106 102 103 105 105 100 SU\J,n 104 IOJ 99 99 101

Sal(' IJ Sale 18
AmdI ftlN'g Il " 4 Anlal ftlNlg 4 " •
Cm udb)'IIC 41.2 46.7 38.4 38.4 - 46.1 50.1 Gn .... udbyllc 31.2 44.6 31.5 41.1 - 49.3 48.8

IOrholdstal. Km udhr//(' /(jl) Forholdllul. .f(n\. udh.~·III· If)l)

1l111mllllg 101 100 97 101 - 102 102 nJandlng 97 103 100 101 99 97
Zita 99 99 95 97 97 101 Lita 99 98 104 10.1 95 97
Jenny IOJ 99 102 104 102 100 Magnum 96 102 95 100 97 100
1\ ral1l lf 100 99 10.1 10J 99 100 Taam 102 99 101 101 - 106 106
1\ Iben 101 101 10J 98 101 100 Inga. 99 98 91 96 98 97
Lunl 91 'IH 98 96 99 97 Jonna 108 100 101 100 - 104 103

SPrit' 14 Serie 19
Antal r.,.....<lg. , • " Anlal ror\Og • • Il

Gn\. udb)lIe -!J.3 - 34.3 48.1 - 43,8 50.8 Gn .... udbyIle 30.6 44.4 - 38.1 - 50.4 45.9
torholduaJ. i:n\. "dhytl<: I/XI Forholdlla1. gtl\. udby'''' NjI}

Blandlllg 100 102 95 99 102 Blandll1g 100 101 - 10J 99 101
Lila 98 100 100 99 97 Zita 100 97 98 99 101
Glll111lJd 100 94 99 101 98 Golf 102 105 102 105 105
Vega 9~ 98 100 97 97 Sune 10J 102 101 - 10J 98
Tron IOJ IOJ 105 - 104 102 Roland 102 10J 99 97 100
I numph 99 104 100 101 104 Salka 94 92 97 96 95

2J



Serie 20
Antal fOf1mg " 18 4

Ons. udbytte 42,4 - 34,9 37,7 - 41),9 47,8
ForholdslUl. Hn ... udbY/lI'_ 100

Blanding ... 99 100 101 99 101
Lita 96 99 101 99 101
Mandolm 99 101 102 - 101 101
lIavila . 106 105 102 - 104 100
Uffe. 93 94 97 - 101 9
Birka 106 100 99 96 97

Byg
Jordbund. JO nr.

Kcmeudh)1tt:. hkJ pr- ha, &M- af sorterne.
f'orhokbtal for den CfIkel~ -.oru udbyut:
1214567

bet)'dnmg. når det drejer ,ig om modstand\dygtighe.
den mod nedknækning af trA og aks. Midt I tabellen er
diSse IO egcnskaber angnicl. Værdi tallet er hØjl for de
neMe \Orler. men der er. især når det drcJcr sig om
aksnedknæJ..ning. nogle soner med la .. e værdItaI.
Denne egen'ikab kan ulld~r ugunstige vejrforhold have
betydIlIng for, om aksel knækker af. Aramir har lavere
....ærdillJl for denne egcn'ikab end de 0vnge soner,
meden 'i Inga og Rami har god modstandsevne. Værdi
tallene for resi'lens mod ~)'gdommenebygrusl. sÅo/d
plelog n"8('n brand fortæller om sonsfor<;kclle, \Om
bor tages med I overvcjcl....erne. n r sorts\ialgenc lræf
fes. I tabdiens næstsidste kolonne er vi~t hvilke soner,
der er rcslo;,tcnte mod hl. vrenemaloder. 9 \Orter har
r~IStellS mod b:\de nemJ.toclracc l og mod race IL
medem 5 \O('rter har rcsio;,tcns alene mod race l.

Forsøgenes r~ultater er her &Ion op uden maleM)rt,
Idet m~legrundlaget for del enkelte fo~g er udbyllc
gennemsnit af de 5 sorter og blandingen. som Indgår i
forsogsplancn. Gcnncm'initsudbyttct, som for h\cr se
rie i tabellen er anført oversI. fortæller. at der i de neSle
tilfælde er h~let hOJere udbytte: på de bedste jorde, JB
6 og 7, end p de lelte jorde. De enkelte sorters udbytte
på forskellige jordtyper er anfort som forhold"lal. når
gennemsnilSudbyttct er sat til 100. Cnder de sa::r1ige
forhold i forord 1983 med megen nedbør i maj med
deraf i mange tilfælde følgende sen nlllg og efterfulgt
af en langvarig IOf\ejn,periode kunnc del ml...ke for·
\enles. at sorterne ville vise forskel I d) rkning......ærdi
på forskellige jordtyper. Det fremgår af tabellen, al
dette ikke har værel tilfældel, og de forskelle, som kan
aflæses. er smil. og usikre. Der er dog en antydlllng af.
al de tidlige sorter. Idabyg og Monabyg, har klaret sig
bedre på de lettcre jorde end p!l de sværc jorde.

Bygsorternes dyrkningsegenskaber
I landsforsogene gennemfort~. som det fremg r af
tabellerne 6 og 7. forskcllige m hnger og bedømmelser.
men i forbll1de1se med den officlclle afpm\ ning under
Statens Planteavl'iforsog bliver ncrc cgemIkaber vurde
ret I en J-lirig fOf<,øgsperiode. Resultalerne hcrafbliver
hvert Ar offenlliggjort i sorlslislen Sorter af landbrugs·
p/allier. og I label 9 findes resultater hentet fra ..ortsh·
sten for nogle af de cgcn~kaber. der ikÅe er bedømt I
landsforsøgene. Sorterne er opfml i samme ræHefolge
som i label 15.
De egenskaber. 'iom er omtalt I labdien. er beskrcvet
med et ~'ærdila/ varierende fra O-IO. El højl værdilal
bel)'der. at sorten besidder den p' gældende egenskab I

Jlor udslræÅning. VærdlIaIlene for modningslidlighed
\'arierer ikke ret meget. men der er dog fOr<;kelle.
\1onabyg og Idab)'g er med \ærditallet 8 de udllgste.
medens \1agnumbyg med \ærdltallet 6 er den ",ldig
ste. Rumw~g/(m varierer fra værditai IS lil 5. og h"je.<-l
har sorterne Aramir og Torkel placeret sIg. Værdll:lllct
for kemeslorre/sen varierer fra 8 1/2 lil 5. og de '1tørste
kerner har sorterne Harry, Koru, Gunhild og Cerise.
PrOleinil1dholdttl varierer ikke meget og vil ofte i prak
SIS være afhængigt af dyrkIlIngsforhold og af k\-æbtof
gødskning. Srr(lt'gellsÅabeme ml!. tillægges en 'iærlig
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Bygsorters resistells mad bladsvampe.
Yden.t III højre I label 9 er det for hver M)rt angivet
hvilke grundlag, den har Indbygget for r~lstens mod
me/dugsvampe. De forskellige resistenser er anført som
bogstavkoder, og i fodn, lien er navnene anfert. Det
fremgar, at der optræder mindst 9 forskellige resistens·
grundla@ l de sorler. som ejeblikkel er~ <,()rtsliste. og
yderligere må det bema:rkes, at i en del af sonerne
findes mere end et reslsi ·nsgrundlag. Styrken af mel
dugangrebel i bygsorteme i 1983 er vist i tabellerne 6
og 7. Angrebet i de to foregående Ar var ret \\lage. men
i 1983 bic\- der i mangt lilfælde regIStreret kraftige
angreb af meldug. Angr~'bene af bladplelsyge, som er
anført i den yderste kolonne 111 højre I de samme
tabeller, var ret moderate, men der kan dog noteres
M>rtsforskelle, og iøvrigt ..tt der er fundet \tore forskelle
fra forsogs.\erie til forsø~~rie.

Svampebekæmpelse i bygsorter og
sortsbla/ldinger af byg
I 1983 blev gennemført 9 forseg med bygsoner. hvori
en ubehandlet afdeling blev sammenhg:nct med Virk·
ningen af en svampebel.æmpclse med to forskellige
bt=kæmpc::l!>tSffild1er. Bayleton 25 WP og Tilt 250 Ee. l
1982 blev Q forsøg gennemført efter en tilsvarende
forsog.,plan Di!'i.'ie forsø~ blev ofte tilset af medarbej
dere fra SI<ltens Plantevlt.:rnscenler og planteværnsaf·
delingen i Skanderborg, l g ved besøgene blev der gjort
omhyggelige notater v'<.lrørende angreb af blad
wampe. Der blcv gennemført sprøjtning omkring 5.
juni og CJ. 20. juni. ForS(\gcnes resultater \O i ta~1 10.
O\erst I tabellen ses uobytterC\uhatct og ydcr<;t til
hujre de orn ede merudb),t1er for Spr0jtnmgen. Den
bedste Virkning er for all~ sorterne opnAet ved behand·
hng med TIlt. Virknmgen var storre i '\Oncrne ""elam
og Torkel, der har MOllie Cnsto-r~lsten .. end I de
andre sorter. Oayleton h"r god \-ukning mod meldug.
medens l ilt \lrker mod h1lde meldug og bladplehyge.
Ilabellens nederste afdehng se-. rCMhalet af nogle afde
optællinger af sygdomsangreb, "iom er foretaget De
første bcd"mrne1ser er forelaget sidst i jUIlI efter <;ldste
.. proJtmng. og den sidstl bedømmelse har fundet sted
midtljuh Ved al optæll" QlIwl/", afgronll(, b/ade. kan



laix'! 9. Hgemkalx'r h(J~ l'orbygwrtC'fnl!.
Jfl'lge ',(lr!,II,lt Iq~1 udarbejdet lIfStalen... PI.lOle.nhfllr'>Øg

\ill:f'(htal for-)

modstandsdYBlIgMd mod Grundtal

So.. fOlmod· km>..
mtldu~mnptid- ",m· ,.... prOlt1n- n«tlna-lnlnl ha\re-

h&J><d '''I' ",Is< ,ndboId bYB- skold- ...... nnnatod-
SlSlms- -)

ar ~Iri I .r alu 1US1 pld b""" -
Zita 7 b'~ b b g 7', 7 b', 7', II la
lIarry 7 6 11i 81~ 51".! g 7', b'~ 5 7', MC·W
Taarn b''; 5', b', 5', Q K 51"2 b'~ 7', Ru
Jonna. bY.! b''; 7 5 7', 6 7 b b" Lo Ly
M.IgllUIll 6 b 7 5 ~ 7'~ 7 7 7', La + Ku
UUllllar 60,2 b 7 5Yl ~ 7', b b', 7''; ,
Jenny. 7 M~ 7'.; o Q 7', 5''; bY.! bY.! Ru
Koru 7 6'-'2 R', 511.z R'2 7', b'~ b 7'1>. La W
11:1\ Ila 7 bl1 7', b R 51'2; b'~ b', 7h La W
Gorm b'h 5''; 7 5', ~ 7''2 7 b', 7'1>. II La
Albert 7 o', 7', b Q ~ {J l,:! b 7'~ MC \\'
CaJa . . 7 b'~ 7 b g'2 b', b', b 7'. J ; II AI LI
Gunhild. 7 b RI'l b R 7 7 o'~ 7 J + II AI W
Mandolin (JI,:! b'~ b', b !'I l 2 b 7 b 7', I Lo LG \\'
Jarl 7 b', 7 b" S 7'2 7 7 7 II Lo
Lanll 7 5 b'2 b 8 7 b', b', 8 La
Tflumph 7 b', b b ~ b 7 b'~ 7 Al \\

Gt."(lrglc 7 6'~ 7 b ~ b 7 b''; 7'~ la W
Aram,r 7 R 7 6 <) 5 7 b', b Al \\'

Vega 7 51,:! 7 b g 7 7 7 R Lo
Troll 7 5'1>. b b R 7'. 7 Mlz 7'1.. Al
SU\;:Ul. 7 b', ~ b <) 7', 7 b', 7'~ Al J.a
Birka 6" o 7', 5'-'2 <) 7', 7 511: 7''; MC
Torkel 7 ~ 7 b K 7'~ b''; b'1 7 11l MC
Odm b'1 6'. b 6 R 7'" 6h 7 7'1>. LG
Ncr)' 7 b 7 6 g'2 7', 7 6h 7'1.. 1111 La
Tyra 7 6'1>. R b R 5', 7 7 7 I . II AI
Gula 7 6', b b 7'2 7', 5'~ 6', Q Al W
Mirjam 7 6 7'. 6 ~ 7 1']. 7 6~ ~ II La
Alva 7 6', b 5', 8 7', 7 b g La
Sal~lI 7 5 ~ 6 6', 7 7 6', ~ Lo
WcllIm 7 7 6'~ 6 1"i 8 7'2 5'~ bill 7 MC

ordal 7 6', 71"}. )'"1: 7''2 5', b', 7 Ly
MOlla. S', 7', 6'2 7'2 7 5 6', 7 MC
CCfl'>C 7 6'2 g'2 5', g', 7', b" 5', 7h La1W

Roland 7 b" 7', 6 8', 7 7 6'. 7', MC
Ida K 6', 7'2 b 7', 7 S', 5'~ <) MC W

Ketl 7 7 o 6 7', 7', 6 6" 7 1'2 Ru
Inga 6''; 5 5 5 g <) 6 6'~ <) Al I a

Europa 7 bIll 8 5\>2 g 6 7 5 7 Al W
Golr 7 b11z 8 5 <) 6', 7 7'~ La + \V

Roml 6'1.. 5''; b 5 8 <) 5'7 7'1>. Ru
Sune 7 6'h 7 6 9 6''; 6 7'1.. I ! II La
Vile. 6\>2 5 7 5'1.. R R'~ 6'1 7'" La

°l u ,,'111 I!llldt:ll. lill' rumvlCgl ....mll kcrncr. lavl pr{lIClllmd- U) AI I\l~cnan, Ae Ar.. hl'oChc, LI 1...IIC\lt'.lIlum.

hold. II1gcn r~I\ICn" mod ncdl.nl<:l.lllllg af 'IrS lll.t a!. .... \IC ~1l)T(lc Cn"'ltl. " Rup'cc. S" \pcmtancum
mIKI hYF;ru"'l, ~~oldrlct og ""gen hrand I, LYllllpur. W \\'elhr"'IC-phlln. I G I.tlllg Glurne-..

IO tidlig modcn. ImJ rulll\ægl, ""MC lcrl1('r. højt protein' . ukendl kIlde
IndhIlid. god rC"'I\lcm mud IIcdl.l\l-.:kulI1E af ...lrS og ak....
mud h)!tru~l . ...l.oldJllct lig f1l'gcn brand
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Tabel IO. S~'(lmpebekæ.mp~/se i byg. serie 01-30-83
(20-29)

A B. c_ Svampe-
Ingen 8ayle- Till 2 ~klefl1pclse med

Byg \lampe· Ion 2 gange
bekæm- gange Bark-I

",Ise ton Tilt

9 forsøg UdhYlle. hkg pr ha McrudbYlIe

Zita (La) 47,8 51,3 51,6 3,5 3,8
Welam (MC) 41,4 46,0 47,3 4,6 5,9
Cerise (La - W) 48,3 52.2 53,1 3,9 4,8
Torkel (MC) 43,3 47,9 49,9 4,6 6,6
Vega (La) 46,6 49,6 51.7 3,0 5,1
Harry (MC+ W) 46,8 49,7 51.9 2,9 5.1

Gns. 45,7 49,S 50,9 3,8 5.2
LSD 2.8 3./ 2.9

Antal grønne blade
ca. 2~. Juni ca. 12, Juli

A. B. C. A. B. C.

Zita 3.8 4.4 4.5 2,4 3,2 3,3
Welam 3,9 4,6 4,6 2,6 3,4 3,7
Cerise 3.8 4,5 4.6 2.~ 3.2 3,3
Torkel J.8 4,6 4,7 2.7 3,6 3,7
Vega 3.8 4,6 4,6 2.6 3,4 3,5
Harry 4,1 4.5 4.6 2.9 3.6 3,6

Gns. 3.9 4,5 4,6 2,6 JA 3.5

% mddug
ca. U Juni ca. 12. Juh

A B. C. A. B. C.

Zita S 1 0.8 17 0,8 0,8
Welam 9 1 0,9 22 0.7 0.6
Cerise 7 0,8 0,7 29 1 O,S
Torkel 13 1 1 30 1 1
Vega 6 1 1 17 0.6 0,6
Harry 8 1 I 15 I 0,9

Gns. 8 1 0,9 22 0,9 O,S

% bladplet
ca. 25. Juni ca.12.Juli

A. B. C. A. B. C.

Zit.a 0,2 0,3 0.2 2 2 O,S
Welam 0,2 0,3 0,1 8 9 0.8
Cerise 0,\ 0.1 0.1 1 0,7 0,3
Torkel 0,1 0.1 0,1 2 2 0,3
Vega 0,2 0.4 0.3 0,9 O,S 0,2
Harry 0,4 0,4 0,4 2 2 0,9

Gns. 0,1 0,2 0.2 3 3 0.3

planternes mulighed for '>lOfproduktion vurderes. Sidst
i juni var der i gennemsnit 3,9 grønne blade. hvor der
ikke var forctaget svampcbekæmpel'ic og væsentlig
mere grøn bladmasse, hvor der var sprøjtet. Midt i juli
var der generelt færre grønne blade. uden at årsagen ul
denne reduktion er fa~;Isl1l.et, mcn fortsat meM grøn
bladmasse efter sprøjtningen.
Angrebet af meldug og bladpletsyge blev fastsat ved at
bestemme pet. grønne plantedele dækker af sygdom-
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men. Resultatet ses i de to nederste tabdafsnlt. Meldu·
gangrebet i den usprøjtooc afdeling var kraftigl alle
rede fØrsl i Juni og krafligtere mIdt i juh, men sprøjt
ningen med de to midler har været i stand ul at bnnge
angrebel ned på et accepLabelt niveau. Angrebet af
bladplelsyge var meget lavt fØrsl i juni, men især i
Wclambyg kraftigt senerl'. og del bemærke<>. at Gayle
ton ikke var i stand til at reducere angrebet af denne
,>ygdom, medens Tilt har været Virksomt. DIsse resul
tatcr falder godt i tråd mcd de, som blev opnået i
forsøgene 1982.

I en forsøgsserie blev gennemført 33 fOl""Jøg, hvor en
afdcling ikke blev svampebekæmpet. medens en anden
blev behandlet 2 gange med Tilt 250 EC. Samtidig blev
der i dis!\c forsøg foretaget afprøvning af en sortsblan
ding bestående af de 4 sorter. som deltog. Resultatet af
forsøgene !>eS i tabel 11.

TabeiII Bygsorrer j blatrding uden og med svampebe
kæmpelse. serie 01-29-83 (/8-19)

A. uden B med Mtrudb.
s\lampdll kæmp svampebekæmp. for

Byg I~\lampe-
% hk, % Mia bckmP

1fnoldog kerne mddug kt:rne B. A

øerne. JI forsøg

Gunhild 37.9 45,0 7,1
Vega. 37,0 42,3 5,3
Tron 40,2 45,8 5.6
Triumph 40,4 4],4 3.0

Gns. 4 <joner 38,9 44,1 5,2
Blanding - 40,8 44,3 3,9

Merudb. f blanding 1,9 0,2
Forh I f blanding
(8ns. = 100) IOS 100

Jylland 22/o.-sog
Gunhild 35,2 42,1 6,9
Vega 36,0 41.2 5,2
Tron 36,9 42,1 5,2
Triumph 37,9 41,7 3,8

Gns. 4 :;orter 36,5 41.8 5,3
Blanding - 38,0 42,0 4,0

Merudb. f blanding 1,5 0.2
Forh. I. f blanding
(gns. = 100) 104 100

lIele landet. 33 forsøg

Gunhild 13 36,1 43,1 7,0
Vega IO 36,1 41,6 5,3
Tron 13 38.0 H3 5,3
Triumph 5 38.7 42,3 3,6

Gns. 4 !tOrter IO 37.3 42,6 5,3
Blanding - 7 38,9 42,8 3,9

Mcrudb. f. blanding 1,6 U,2
Forh. L f. blanding
(gns.= 100) 104 100



FOf'.øgenc er gennemført med Il på Øernc og 22 i
Jylland, men der er ikke fundet forskelIc fra landsdel
til landsdel. Neder... l i label len M:'i det sarnledt: re:-.ultat
af alle for'iogcllc. Ocr blt'\ bedolllt ret ~..raftige angreb
af meldug i lre af ~ortcrne. men bekæmpelsen var
etTektlv. og der blev i gennclllsllll af de 4 sorter opnåcl
5.3 hkg kerne l Illerudbyllc. varierende fra 7.0 hkg I

GUllhildbyg lil J.1l hkg i Triumphbyg. der var rmlld'il
angrebet af meldug. Dek:cmpcl\e af meldug i ...ort ...
blandIngen medfNte et mcrudb) Ile på 3,9 hkg kerne
e1lcr 1,4 hkg kente mindre end I gerlllcll1"lnit af de
enkelte \"rIer. Effektcn af blandIngen. der kan ani.~e...
nedl'f'ill lahcllen, var 1.6 hkg keme eller 4 pet. maud
byltc. og blandIngen har glvel IHljere udbytte end 3 af
el1kl'll~ortemeog et lIdb~ He på 1rnie med Trillmphbyg.
Hvor der er gennemført wampebekæmpcl'ie. har blan
dlllgcn klln hafl cn effekl på 0,2 hkg kerne.
Af tabel 12 fremgår det. al ingen af ...orterne \af

kraftlgt angrebet af bl<.luplctsyge

Tabel 11. DyrknilJgsC'gl'mkaher i .wrnblafldl/lger af
byg.

% blodplel Hol-
oyg Jllndsk

A B 'ægl, pd

Anlal fnf'ug " 22 12 o "Gunhild
(AI W) J I 72 1.9 108
Vcg.a (La) 2 I 70 1.0 106
Tron (Ar) 2 0.8 69 1.4 107
'I flUlllph (?) 4 I 6.1 1.0 109

Gn'i 4 SOt'lt:r J 69 1..1 108
Blandll\g - J 69 1.4 106

( ) AI AI~l'r"H1, W \\'tiheIJ'lcphan, L, Ltl·qgllttlnl.
,\r Aroth"d\{'.·' l'kel1ul I"l"'IQe,,,kdue

En ...ammenllgll1ng. mellem de t=nl.;clte ~orter, og blan-
dlngcn\ for kellige egen:-.kabcr VIser. al 'iorternt: har
fOI"'ikellig I"c i<;!cn~ mod meldug. Detle Cl' i tabel 12
ant'nr! I parentes efter '>Ort ... ni.l\'net Dcr \'11' ... tor forskel
I enl.;dl'iorternes ~tr:'l.la.:ngdc, meJl i gel1l1cmsnu \ar
"11"~llCngden ligc\llIn blandingen... Det trls\an.'ndc
&Ialdr for ICjcsæd... karakler og rUIll\ :cg\.

Re'lulrafa1Je af for'l"g m('cI Hampt'bekæmpel!>e i hyg
SOrft'r har gellflelllorC'lIe 1'/1/. al rier apl/tH f1Ierudh)'tler
\'ed (II beka..'lIIpltfiJnkel!ige .1I'ampI'9'gdomme. Re.wlra
leme l'isa I;"ke !n'efl(t'f. al der a \'rorsf Illhlug \'cd af
bC';"æmpe I dl' meSf modluRdlgl' wner. Derfor er der
grund 1/1 (/I holde lIOJe (Jje /ll('d, om der I bygafgroderne
forekommer al/greb afmeldug. blodplet'lyge ellt'r undre
bladn'olllpe. Re.wIUJlernt' Imder.\lreger (,fldvidere, al
"eh'om der ;"lIn erjimdel wage angreb i sidHe halwld af
JUIII, ble I' der Op1lt'Jt'1 gode merudbyrtcr l'ed bekæmpelsC'
med c:j{ekriw I'irkellde \·l'ampemidlcr. Bekæmpelst'lI.
.\'Om I.!r gef/lIl'm/ørf Iwrr'ljormgellc om/alfer s«'(iI'alllig
n\ IprojlrJ/IIK lo gunge, og re.511IU1lerne forlællermledes
ikke. vm (lll ('f/kell I]HOjfflillg !wwle ~'ær('{ lil.l/ra'kkelig.
Def/t' ~porx\mal bdy.h'!j I el wnere afmil af o\·e~igtC'/l.

FOr\"!;Cl1e med wr/lh/afldill1(er af byff -Iammenlignel

U/t'd de enkeiie sorla. som i"dglk I hlof/dingt'''. har
!o'erl lir gil'ef m. 3 pcl. hOJere udhYfll' for b/alldmgen
eTld gelll/eIJ/sniflel a/ t,,,kellmrlemt'S udbyue. Il,tl'ell
de/sen af \orlsbla/ldinger I bygdyrkJll/lgen mli po
grulUI/ag afpos/liI'e rewllafer. som er O(lIl(Jt'IIH'l'I'l lir i
5 ar. anbefales lmd!'r mallgt' jorhold i byguyrkTlUlgetl
og forlll!'lIIlig Ilær pa uemartet jonl, hl'ur de e/l;"e1le
5Qrler." for.lkellige dyr;",llllg.\('gellskaber kali læ"J..!,... al
IUH'e bedre mlilt~ffhed for al ;"oml1le' lil dat's fulde rel.

O,'ersigr Mel' flere ars somjorsog i byg
Som falge af årsvaria(ioller l dyrkningshctingelscrne
for de forskellige !lorter kan en sort~ dyrknmgsslkker
hed Ikke bely..t:'> pil grundlag af et års for"0g~rc... ullat.
Flere fem.ug gnier el lang! <;ikrcre grundlag. I tabel
lernc \3-16 er resultalcrne fra flere Ar~ fOf'mg YISI. Tabel
13 og 14 indcholdcr forhold~tal for ~orterneS kcrncud
byttl' i landcIs forskellige egne i hven afde sellcslc 5 år.
Nogle af de n)cre ~orler har dog kUli dellagell et færre
am al Ar.
Udbyllct <.Ir målcsorten Zitabyg er i Iwer !'>ammenlig·
nlllg ...al til 100. Grlll/dlagel for IlIwt 101 i dlue tabeller
er. (f/ den prow'de sort har deltag('/ I mindst 5 forsøg /
del pligæ/dt'Iule ur ug område. H\l)r der i tabellen er
anfon en streg. har delte Ikke værel lilfældel.
I U1bcl 15 er give! en oversigl over rC~lIltalct ar sorter
nes placering I genncrnslllt af de ... idste indtil 5 år'i
forMlg. Alle ~'Orler, som er alllrall i del/IH' robel, har i
h~'erf ufforsøgson'lI(' deltagel i miflt/sllO forwg, men i
langl de jle5ft' lilfælclt' i el SlOrre al/lal. 33 ..orter har
deltagl't I 5 år. 6 ~ortcr i 4 Ar og 5 ~orler i J år. Sorterne
l.'r ilabellelI opfml l rækkefølge efter merudbytlct~

:>torrd ...c m'crfor mAle~onen. Til \cmlre l tabellen er
'iOrlerne'i ICjc'iædskaraktcr og ~trålængde \ iM ~<.lnlJncn

IIgncl ll1t'd tilsvarende ror målesorkl\. I tabel 16 er
resultatet for de flc~lc af de Mlrter, ~(lm er omtalt I tabel
15. opdelt i re"'llltatcr for Jylland og for øerne.Også Iser
er Å/JII omlall resultaler jiJrmrter. ~om har delIagel i
IIlIlId\·t 5 fOrJog i Jyllond og ml/ldsf 5 for.mg pli øemt>
!m:!rl år I for'logsperiaden.

Omtale af de enkelte bygsorter
Omta1c:n uf ...ort\fOrs"gellt: i byg uf.,luttcs 1det fo1gelll.Je
Illeu en kort besknvd ...e af dl' enkeile ..onel' I den
ræl.k cf"lge. h~'ori de er m('l'Ill i label 15.

Omrale af 33 bygsorrer, som har delrager i
landsjorsog i 1979-83
Zitab)'~. !oom I 11183 var måle...orl for II. gang, Cl' dall ...k,
idet den kOOlmer fra P<.ljbjergfondcns fori.t.'dlingS\lrk
...omhcd.
Zitabyg er korhtrået og sliY:>lrået. Den har ret ,nu'!.
kerner med lav rumvægt. og den er mIddeltidlig.
Zitahyg er re"'IMent mod havrcncmalodrace l og nlce
II. og. den har rneldugre..i"'ICn., fra L<tevigatum.

IlarrY'byg fra Weiblllll Sverige har I gcnnemSllJl af 5
!\r~ for..\)g glvct 4,0 hkg kerne eller 9 pct. højerc
ud b) Ile cnd Illåk~ortl'n
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Tabel 13 Oversigt o\'er flere lin· forsøg med vårbygsoner Forholdstal for kemeudb) tre

ØstjyllAnd Vdltjyl1l1nd :"lordjylland I

Dyg
1979 I 80 I 81 I 82 l 8J 79 l 80 l 81 l 82 I 8J 79 I 80 I 81 I 82 I " I

Zita .. . 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Harry 109 117 116 107 96 lU 109 109 101 97 104 113 117 108 102
Taarn . - - 108 109 105 - - 109 99 98 112 104
Jonna. .... - 105 107 102 - 104 112 106 - 101 104 102
Magnum - 103 114 96 - 99 110 97 - 108 112 103
Gunnar . . - - 107 110 106 - 110 104 103 - 109 - 103
Jenny. ... - - 114 108 106 - - - 106 101 117 112 104
Koru . . - 108 109 101 - 106 110 103 - - 111 107 103
Havila . . .. - 106 112 103 105 - 107 107 107 102 110 104 104 104
Gorm - - 102 111 88 - 106 109 93 - 105 112 100
Albert 109 111 103 109 106 108 109 103 105 104 101 109 lOb 106 101
Caja . . .. . - 109 115 101 103 104 110 100 104 - 106 lOb 105 104
Gunhild . . 110 108 105 102 - 108 107 106 106 100 1!J'i 107 98 106 105
Mandolin - 110 101 101 100 - 105 98 102 98 - 101 100 100 103
Jarl - - 105 105 99 - 106 110 92 - - 105 104 96
Lami ..... 104 115 102 105 101 105 115 101 106 99 102 113 104 104 97
Triumph 106 107 100 104 - 107 10j 100 104 103 102 112 99 110 106
Georgie . 105 107 109 109 98 103 104 105 104 95 100 104 106 103 101
Aramir .. 106 114 109 102 104 101 110 101 101 105 98 113 105 99 101
Vega 104 110 102 107 - 102 110 100 105 101 101 107 101 108 101
Tron 106 112 97 106 - 101 116 97 108 105 99 108 98 106 104
Susan 111 98 105 99 106 100 103 100 105 98 99 100
Birka . - 102 103 100 - 105 101 97 - - 106 108 102
Torkel 109 108 109 101 96 113 101 107 105 94 J07 103 107 102 96
Odin - - 100 102 - - 97 98 - - 105 99 -
Nery 102 105 108 101 98 102 10.1 103 103 101 11101 101 104 105 102
Tyra 104 107 103 100 96 106 108 106 102 94 11>6 108 106 105 99
Gula ... 101 103 99 108 100 102 Q7 100 102 100 101 100 101 102 100
Mirjam ... 104 106 103 102 95 103 103 101 102 97 104 104 99 103 98
Alva 94 102 105 106 - 89 - 90 '17 '14 96 100 100 -
Salka. 99 108 97 101 96 99 106 101 104 99 "9 106 99 99 95
Welam . 105 108 97 99 - 106 106 99 96 - lilI 105 98 97 96
Nordal . 97 102 91 99 - 82 84 "8 - III() 99 93 96 -
Mona. 93 87 99 101 Q6 97 98 99 96 96 '17 100 97 "9 96
Cerise - 117 115 103 - 109 108 102 - - 114 110 102
Roland .. - - 106 99 - - 103 10.1 - - - 107 102
Ida. - 111 111 108 98 - 107 110 99 9U - 111 115 102 97
Kcti. - - 105 - - - - - - - - -
Inga. - - 103 94 - - 108 9.1 - 104 101
Europa - 98 102 - - 97 101 - - 95 104 96
Lina. ..... - - - - - - - - - - - 108
Golf. . . ... - - - 107 - - - 103 - - 116 105
Rami. - - - - - - - - - - - 113
Sune - - - - 10.1 - - - 103 - 100 103
Uffe. - - - 102 - - - 93 - 106 98

lIarrybyg har ret langt strå med god "t råstyrke. Ker
nerne er meget store med middelho] rumvu.'gt. og
sonen er middeltidlig. Dens meldugresislcns ~ratllmer

fra MOnle eri,ao og Weihenstcphan.

Taarnbyg fra Svalør i Sverige er en ret ny ~ort p&
markedet. Den har i gennem"llit ar 5 års forwg givet
3.9 hkg kerne eller 9 pet. højere udbytte end Zitabyg.
Den placerer <'180 bedre på Øerne end I Jylland.
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Taarnbyg har middellallgt strå med g()d "tråstyrke og
middebtore kerner med ret lav rumvægt. Sorten er lidt
"ildigere end målcsorkn og har god n...ot;lstens mod
nedknækning. Sorten h tr meldugresislen~ rra Rupee.

Jonnnbyg fra Pajbjerg har j gennem!.lIl1 af forsøgspe
rioden 11.)79-83 givet 3,11 hkg kerne mere end målcsor
ten.
JOllnabyg har middellal1gt strå med god <,trå~tyrke og



Tabel 14. O~'l'rsigt o\'er flac an forsøg med varbygsorter Forholdstal for kemelldbvtlft

I SjlCllulld Fyn Ilde landet

"YR I 1979 I 80 I 81 I 82 I 83 79 I 80 I 81 I 82 I 79 I 80 I 81 I 82 I83 83

Zita 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Harr) III 116 110 III 99 120 110 117 116 91 III 114 II l 107 'J7
Taal'll . - 107 - 116 - lil - 113 116 104 109 107 107
Jonna. - - 103 104 115 - 107 107 108 108 117 104 107 106
Magnum - 106 117 104 10l 114 109 110 109 103 11.1 101
Gunnar - - 105 - 108 - 110 - 105 112 104 107 110 105
Jenny. - 107 109 110 - - 108 101 109 101 112 108 104
Koru - - 109 108 104 - 115 107 101 106 110 109 108 103
Ilavila - 109 107 106 107 - 118 11.1 102 104 107 110 108 104 104
Gorm - - 105 107 98 - 108 113 90 114 109 104 110 94
Albert 114 115 102 105 104 - 10l 103 103 98 III 110 103 106 103
CaJa. - 106 109 10.1 107 - III 104 106 105 107 107 107 10.1 104
Gunhild .. 114 102 101 101 99 - 108 95 102 - 11.1 106 102 10.1 101
Mandolin - 104 98 109 105 106 99 113 100 117 104 99 104 102
Jarl - 10i 104 101 - 114 105 - 106 108 107 105 97
Laml 105 110 101 107 106 106 107 106 III 96 104 112 102 105 100
Triumph 107 112 103 100 109 115 102 103 104 108 108 101 104 104
Georgle 101 108 107 107 102 105 107 109 III 98 103 105 107 105 9'1
Aramir 105 114 105 'li 10.1 118 112 107 'Il 97 104 113 105 9i 101
Veg•• 107 107 101 III 9'1 108 107 '1'1 III - 104 108 101 108 100
Tron 107 107 97 10l 104 112 107 97 104 - 104 109 97 105 104
Sus.an. - 107 97 105 100 III 102 11.1 106 III 107 98 10l 100
Birka . - 102 '19 - 99 - 105 99 95 104 109 104 101 99
Torkel 106 104 107 99 97 112 10i 104 101 91 109 104 107 101 95
Odin - - 98 105 - - 96 97 113 100 99 101 101
Nery 106 104 102 '19 101 10i 105 1m 104 101 104 103 104 102 101
Tyra 94 10.1 103 103 99 104 106 95 - lal 106 10.1 10.1 96
Gula 102 104 101 104 106 113 10l 96 - 99 103 101 100 IOl I() I
Mirjam 107 103 99 100 99 105 ]()l) 97 10l 95 105 105 100 102 97
Aha 'IS 105 106 103 - 9l 107 102 96 95 104 102 101 97
Salka 101 105 '17 '19 101 100 103 99 102 - 99 106 '19 100 '!6
Welam . 104 102 93 95 - IIi 106 'IS 93 - 105 105 97 '16 'II
Nord;1l. 95 97 95 100 91 95 i4 95 - '15 97 90 'li 102
Mona. 85 93 94 10l '19 101 98 93 - - 93 96 90 97 95
Cerl~ - - 116 110 107 - 113 105 104 - 110 114 109 104
RolalllJ - - - 104 10l - - 107 - 114 107 105 liX)
Ida .. - 108 113 \02 101 109 110 - - 109 112 101 'J7
Kell. - - - - - - 105 104 101 105
Inga. - - - 106 10i - 9'1 100 III 100 104 100
Europa - - 104 10l - - 94 - - 101 9i 102 9'1
LUla .. - - - - - - - - 109 109 102
Golf. - - - III - - - - 114 III 105
ROl1ll - - - - - - - 102 109 107
Sune - - - 106 - - - - - - 100 101 10.1
une. - - 101 - - 99 - - 100 105 99

mlddd~lOrc kerner med rniddelllOJ rum ....t:gt. JOllna
byg eJ' lidI 'icncrc end mi1IC'iortcn. Den har meldugresi
stem. fra Lae\'lgatullJ og Lyallpur.

\la~Jlllmb)'g fra ~illl Ma<,(ers i England ga\ ..om
re'iuhat af 5 ;\r~ for...og 3.5 bJ...g kerne eller 8 pet. mere
end lll~le~ortcn.

Magllumoyg har ret "-nn "'ldl. med god "lrå~l)'rke.

Kernerne er Illlddel ... lore med 1l1l(IdelnoJ rUlll\,cgt.

Sorten er <;J1dlg., og den har rC'ISlen!'o> mod nCIll:llOdract,.'
I. Mcldllgre:o.i"lcll:-.en "l.lll1nH'"r fra Lacvigallllll og Ru
pce.

Gunnarb)'g fra S\uløfcr ny på markedet. og "onerl er
under opførmerlng. I gennelllsnit af 5 ål" for~()g har
(kil givel 3,5 hkg kern(' mere end m1'ile:-.orlcll.
GUl1narb~ g h;lr middcllangt "'trå med god "1r5~lyrJ...c.

Kernerne er mlddebtore llled middclh"J rumvægt. og
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sorten modner lIdt MIdigere end Zllabyg. Sortens mel
dugresistens. der er effektiv. er ikke endeligt definerc!.

Jennybyg kommer ligeledes fra S.. alof. og sorten har
ligesom den foreg~cnde givet 3.5 hkg hrne I merud
bytte 1 gennem'lnlt af 5 ar
Jennybyg har middellangt \tm med god \tråsl) rke og
middelstore kerner med mlddelhoj rum\·ægt. men er
middel Ild hg. og den har en meldugresistens. som ... tam
mer fra Rupee.

Korubyg fra ROlhwell i England har i gennem..nil af 5
r'S perioden gl\et 3.4 hkg kerne mere end Znabyg.

Korubyg har ret langl strA med mIddelgod sir styrke
og meget store kerner med middelhøj rum\ægt Sorten
er mlddeltidllg.. og den har meldugresistens fra Laevl
gatum og Weihenstephan

Havilabyg fra Cebeeo I Holland har 1 gennemsnit af 5
4rs forsøg gi\et 3.1 hkg kerne mere end Zuabyg.
Ha\llabyg har middellangt slrå med god stråst)rke og
middelstore kerner med middelhoJ rum\'ægt. rten er
middellidhg. og den har meldugre-.htens fra Laeviga
tum og Weihenslephan.

Gormbyg kommer fra Landbrugeis Kornforædllng. og
sorten har i gennemsnit af årene 1979-83 glvel 3.0 hkg
kerne mere cnd målesarten. Den.. resullat I 1983 var
dårligere end i de øvrige .lir.
G?nnbyg har middellangt "Irå med god ...Iråstyrke og
nuddcl'itore kerner med rCI lav runnægt. Sorten er Itdl
sildigere end Zilabyg, og dcn har resistens mod ncmu
lodrnce I og II 'laml meldugrcsi~len\ fra Lae\lgatllm.

Albertb)'g fra Weibull ga\' ligeledes l gcnnem...nil af
forsøgsperioden 3.0 hkg kerne mere end målcsorten.
Albertbyg har middellangl Slrå med god slråstyrkc og
god modstandsdygtighed mod nedknækning. Ker
nerne er middelslore med middelhøj rumvægt. og
sorten er middeltIdItg. Den har resistens mod meldug
fra l\'fonte Cm.tO og Weihen~lephan

Cajabyg fra Pajbjerg har I gcnncm\nit af S år gl\'ct 2.7
hkg kerne eller 6 pet. mere end målewrten.
Cajab)g har kort 'llrå med god slråslyrke og middel·
store kerner med mlddelhoj rum..-ægt. Cajab)g er
middc:hldlig. og den har re<.I'>lens mod begge nemato
dens smllleracer samt meldugre-.I\tens fra Algcnan og
Lae\igalum.

Gunhildbyg kommer llgelt.'des fra Pajbjerg. og ~orten

har i gcnnem\nit af 5 år gl\o'el 2.5 hkg kerne mere end
mAlesorten.
Gunhtldbyg har rd langt str~ med en middelgod
slråsl) rke og store kerner med middelhøj rum\'ægt
Sorten er middel Ild hg, og den har nematodre.istem.
mod race l og II og meldugrC"li"lens fra AJgenan o~

Welhenstephan

Mandolinb)g fra ..-an der Ila\e l Holland har I 5-åf\
perioden givel 2.4 hkg kerne mere end Zllabyg med
noget ..... mgende resultater
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l\landollnh)g har langt strå med god stnhtyrke og
lluddclslOre kerner med middelhøj flllTlliægl. Sorten er
..J1digere end målcsortt'n. og den er re\l\tent mod
nematoowce l og har meldugresislen.. fra b. de Lae... ,·
gatum. løng Glumcs o~ Welhenstephan

Jarlbyg fra Landbruget!>. Kornforædling har I perioden
placerel "Ig med ct gennemsOltsudb}tte på 2,2 hkg
kerne mere end m lesoT ten.
Jarlbyg har kort 'ltm. nied god strAslyrke og middel·
store kerner med middelhøj rum\·ægl rten er mld·
deludlig. \'g den har re-.lstens mod begge nematodens
..mnteraCl·r samt meldugresi!ltens fra Lae\ Igatum.

Lamib) g ~ommer ligeledes fra Landbrugets Kornfor·
ædllng o~ er en af de ældsle soner på '<'Irlslislen l
gennemsml af de seneste 5 lir har sorten gl\et 2.2 hkg
kerne mere end ZlIab) 1:(.

lamlb)g har kan strå med ret god ')tråstyrke og en
særdele-. ~od buskning..evne. Kernerne er middelstore
og run1\ægten ret la\ Sorten er mIddeltidlig og har
meldugr~lsten'i fru La ·... igatum.

Triumphbyg fra Saat· lind POanzgut I T) ...kland har 1

genncm..nit uf 5- rs pcnoden gl\et 2.2 hkg kerne mere
end male-orlen.
Tnumphhyg er kortstraet og meget stlvstråeL Den har
rel '>Ol1i kerner med middelhøj rum\ ægt. og sorlen
angIve<; :.lI have gode mahningsegen...kaber. Tflumph
byg er middeltidlIg. og den hllr en god rC\j'llenS mod
meldug, men grundlaget herfor er lUe defincret.

Georgiebyg fra Roth\\ell gav 1.9 hkg keml.' I merud
bytlC l gennem ..nil af torsogspcrioden.
Georglebyg h:lr kort slrå med god slnhtyrke og mid·
delMore kerner med reT god rumvægt rlen er nlld·
dcllldltg og har nleldugresi~tens fra Laevigalum og
WClhcn"lcphan,

Aramirb)g fra Cebeco bav i gennem..nlt af de seneste 5
år 1.9 hkg kerne i merudbytte
Arnnurb)g har rcl langt slrå med sa::rdelcs god strå·
.. tyrke men nogen tilh"Je!ighoo lil aksnedknækmng.
Kerneme er mlddelst(lre med meget høj rumvægt, og
sorten er mIddehidlig 'ned meldugrt:\lstens fra Arabi
sche og \\'elhenstephan.

\'egab)g fra Abed Pla:1tea\lsst3t1on har ogbå gl\'et 1.9
hkg kerne I merudb)'tt . I gennemsnit af arene 1979-83.
Vegab)g har rel lanft ~trå med god str tyrke og
mlddel"lllre kerner med ret lav rum\ægt. rten er
middehidlIg. og den h Ir meldugrcsl..tcm fra Lae\lga·
IUm.

TronbH~ fm Landbrurets Komforædling ga\ 1.8 hkg
kerne mere end ZItabyg I gennemsni; af 5·års perioden.
Tronb)'g har middellangt strA med rel god sir Iyrke
og rel små kerner med ret la... rum\ægl. Sorten er
middelud lig og me1du~resislet\senhi(1rorer fra Arubi·
...che

SusanbYR fra PUjbjerg gav hgclcdC't cl merudbytte på
1.8 hkg kerne o\er malesortell.



SU~l.Inbyg har rel langl ,)Irå med ret god Mr:\slyrkc.
Den har '>lore kerner med middelhøj rumvægt, og
sorlcn er middellidlig. Dells mcldugresistens kommer
fra Arabische og Laevigatum.

Birkllbyg fra Weibull er cndnu ikke opformeret her i
landet. l gennemsIlIl af 5 års forsog har den givel 1,6
hkg kerne mere end målcsorten.
Birkabyg har rel langt strå og god stdi.. lyrkc. Ker·
nerne er ret ~tore med middelhøj rumvægt. og <,orten
modner ~nere end måle!\orten. Den har meldugrcsi·
stens fra Monte Cri!\lo.

Torkelbyg kommer ligeledes fra Weibull. og den har
givel 1,5 hkg kerne eller 3 pet. mere end målcsorten i
genncmslllt af 5 lir.
Torkelbyg har rellangt slrii med middelgod stnhlyrke.
og kernerne er middelstore me<.! hoj rumvægt. Sonen
er Illlddeltldllg, og den har re'iistcns mod nemalodrace
I og meldugrl:Sislens fra Monte Cri~lo.

OdinbYR fra Car1~Ocrgs Fora..xllingsvirk'>omhed har i
forsøgsperioden placerel ~ig med et gennemsnilligl
merudbylle på 1,4 hkg kcrne.
Odmbyg har ret langl strå med middclgod slrå'ityrke
og rcl ~må kerner med middelh"j rumvægt. Sorten er
lidI sildigere end ZItabyg. og den har mcldugresislens
fra Long Glurnes.

Nerybyg og Mirjambyg kommer begge fra landbru
gets Kornforædling. Sortcme, der er i mcr familie,
ligner hinanden en hel deJ. I gennemsnit af de sidsle 5
r har Nerybyg givct 1.3 og Mirjambyg 0,7 hkg kerne

mere end 1Il5lcsonen.
Begge sarier har rel karl .. tr~ med god qr~,)lyrke, og de
har middehtore kerner med middelhøj rumvægt. Sar
Ierne er mIddeltidlige, og de har rc.'iistens mod nemalO
druee I og 11 og mcldugre:-'l'>tens fra Laevigatum.

Tyrabyg fra Pajbjerg har i 5-ar.. perioden givet 1,0 hkg
kerne mere end Zilabyg.
Tyrabyg har middellangt ~lrå med ret dårlig ~tråslyrke

og Slore kerner med middelhøj rumvægt. Tyrabyg er
tidlig i skridIlIng og middeltidlIg i høst. Den har
resistens mod begge nemalodens 'imitleracer og mel
dugre<;isten.. fra Algerian.

Gulabyg fra Abcd har i gennemsnil af 5 år givel 0,8
hkg kerne merc end målesarten.
Gull.lbyg har rCI korl slrå med god "lrå~tyrke og rel
~må kerner med rel lav rumvægt. Sorlen er ret tidlig,
og den har resislcoo; mod meldug fra Arabische og
Welhcnstephall.

Alvabyg fnl Svaløf har givet sanune gennemsnllsud
bylle ~om Zllabyg i 5-års perioden, men placerel ~ig

bedre på Øerne end i Jylland.
Alvabyg har kort strå og ret god slråstyrke. Den har
ret små kerner med middelhøj rumvægl, og sorten, der
er middeltidlig. har meldugresistens fra Laevigatum.

Salkøbyg fra Pajbjerg er en af de ældre sorter på
!>Ort:-.listen. og I gennem'init afde seneste 5 år har sorten
givel samme udbytte som Zilabyg.

Salkabyg har rel langt ~Irå med IlmJdclgod slrål>lyrke
og med nogen til~'jdighcd til nedknæknlllg af Slrå.
Sorten har store kerner 1lH."d lav rumv<.t=gt. Den er
middeltidlig med rcsisten'l mod nemalOdrace I og
rneldugresislem fra Laevigalum.

Welnmbylo: fra WelbuH var Ildligere hovc<!'>ort l dyrk
nlJlgel1. J genllem~nil af 5 år har ~ortell givel Q.5 hkg
kerne mindre end Zilabyg.
Welambyg har middel langt 'ild mt:d mIddelgod Md·
'it yrke, og kernerne er middel'lIOre med ret høj rum
vægt. Sorten er middeltidlig. og den har re..i..tens mod
nelllawdrace 1 og mcldugreM~tel1'i fra Monle Cfl5.10.
Sorten angribe~ ofle af bladpletsyge.

Nordalbyg fra CarJ~berg er 'iammen med Monabyg de
ældste ..arIer på sorl~listen. 1 gennemsnil af 5 år har
..Orten gIvet 1,7 hkg kerne mindre end målcsonen.
Nordalbyg har rel langt og blødt strå og ~tore kt:rner
med rl1lddclhøj rumvægt. Sorten er velegnct til mlllt
iling. Nordalbyg er middellIdlig. og den har resi~tens

mod meldug fra LyaJlpur.

Monnbyg fn.l Svaløf har I gennemsnit af 5 år plaeerel
sig med 2,1 hkg kerne i mindreudbylIe.
Monabyg har rel kort slrå med rel god stI' si yrke og
middelstore kerner med lav rumvægt. Monabyg er den
lidligste af de bygsarIer, som er i dyrkning. og sonen
har mddugr~lslens fra Monle Cmlo.

Omtale aj6 sarter, sam har været ajprøvet
i lalldsjarsøg i 1980-83
Cerisebyg fra ROlhwcJl har i gennemsnit afde 4 år. den
har deltagel i landsfor~øg, gIvet et merudbytte på 4,4
hkg kerne eller 9 pct.
Ceri..cbyg har el meget kort MrA med god stråstyrke.
og kernerne er ,lore med middelhøj rumvægt. Cerise·
byg er middehidlig, og den har meldugre..blens fra
Laevlgalum og Weihen ..tephan.

Rolandbyg fra Weibull er en ny 'lort under opfonne
rmg. Den gav l gennemsIlIl af 4 år... forsøg 3,1 hkg
kerne mere end målesarten.
Rolandbyg har mIddellangt '>Irå med god "tråstyrke,
og den~ kerner er middel .. lore med middelhøj rum
vægt. Sorlen er middeltidlig. og den har mcldugrcsl
stem. fra Monle Cri... lo.

Idabylo:, 'iom ligelede~ kommer fra Weibull har placeret
..ig i gennemsnil af 4 års forsøg med el merudbytte på
2,1 hkg kerne.
Idabyg har et kort strå med ret god slråstyrke. og dens
kerner er middclstore med middelhøj rumvægl. Sorten
er næsten lige så tidlig ..om Monabyg. Dens meldugre·
sisten>; hidrører fra Monte Crista og Weihenstephan.

Kctibyg fra Carlsberg gav i gennemsnit af fon.øg i
1980-83 1,8 hkg kerne i merudbytte.
Kelibyg har rniddellangt strå med god :.tråslyrke og rct
små kerner med høj rumvægt. Sorten er middellidlig,
og dens resislens kommer fra Rup&.
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Tabel15 Ol'ersigl O)'er 5Ortsforsøg i byg 1979·81
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Iabel 16 O\WSlgl over !'ortforsog i byg 1979-81

Udbyu~ '8 merudb)lt~. hl~ km1~ pr bo

hU...d 0.""

Dy> C ..
~ ~~ ~ ]• l ~. l ~ Æ æ.'5 .;;

lila . .. - 100 Z.ta .... 100 100

Forsøgs6r /979·83 ForsøgsiJr 1979·83
Ilarry .. J.6 2.6 70 78 46.J 4.0 109 Harry .. 44,3 36 108 49.4 4.3 109
Taurtl . J.2 2,4 69 7J 45.1 3,<) 109 Taarn . 43,5 30 107 47,9 5,6 112
Jonna 3.7 3.6 71 75 46,1 J.8 108 Jonna ..... 4J.5 30 107 50.J 4.7 109
Magnum. J.2 2,2 70 70 46.1 J.5 108 Magnum ... 43.8 J J 108 49.J J.9 108
Gunnar. J.6 2.9 69 76 46,0 J.5 108 Gunnar .. 4J.6 34 108 49.5 1,8 108
JenIl) .. 3.6 2.5 70 74 47.1 3.5 107 Jenny . 45.6 3.6 108 49.4 3,6 107
Koru .. 3.5 3,5 71 76 46.7 3.4 107 Korn ...... 44.Q 2.7 106 50.0 4.6 109
Hav.la. 3,3 2.8 70 74 45.8 3.1 107 Ilavlla ... 43.5 2.6 106 49.3 4.0 108
Gorm J.7 2.5 71 76 45.9 .1.0 107 Gorm .43.6 2.7 106 49.4 3,2 106
Alben 3.5 2.8 70 76 46.6 3.0 106 Alben. · .. 45.0 :.7 106 49.4 3.2 106
Caja 3.4 3.4 70 71 46.7 2.7 106 Caja. . .. 44.7 ~.Q 106 50.5 2.5 IOS
Gunhild 3.6 3.7 70 77 46.6 2.5 IOS Gunhild 45.3 ~.5 106 49.4 2.4 IOS
Mandolin 3.J 2.9 70 78 45,4 2.4 105 MandollJl .. 4J.6 ,7 104 48.6 3.8 108
Jarl J.4 2.7 71 68 46.1 2.1 105 Jarl .4J,9 ~.2 IOS 49.0 2.2 104
Laml 3.5 .1.6 71 n 46.4 2.2 105 Lam. · .. 45,0 •.2 IOS 49.4 2.J IOS
Tnumph . J.6 1.9 70 68 46.4 2.2 105 Triumph ... 44.6 ..O 104 4Q.2 2,4 105
Gl.'orgle J.6 J.I 71 70 46.8 1.9 104 Georg.e 45,4 .6 104 49.2 2,4 105
Aram.r .1,6 1.9 70 76 46,6 1.9 lO. Ararn.r · .. 44,8 _.0 104 49.7 1.8 104
Vega J,4 2.7 71 76 46.5 1,9 104 Vega · .. 45.2 1.7 104 49,2 2,1 104
Tron J.5 .1,3 70 75 46.6 1.8 104 Tron · .. 45.0 .8 104 49,4 1,9 104
Susan J.J J.6 71 79 46.5 1.8 104 Susan ... 44.7 .5 10J 50.0 2,J 105
Dirka J.4 2.U 69 76 46.6 1.6 103 Oirka. .. 44.8 1,9 104 49,3 1.2 102
Torkel 3.4 J.7 71 77 45.9 1.5 103 Thrkel ... 43.1 1.7 104 51.1 1.2 102
Odlll J.I 3.3 71 78 46.J 1.4 103 Odin · .. 4J.0 1.8 104 50.1 0.9 102

ery J,3 3.3 70 71 45.7 1.J 103 Ncry · .. 4J,2 1.2 103 50.0 1,4 103
Tyra 3.2 4.1 70 71 45.5 1.0 102 Tyra · .. 4J.3 1.5 103 49.6 0.2 100
Gula 3.3 3.2 70 7J 46.1 0.8 102 Gula 44.2 0.5 101 50,0 1.J 10J
Mirjam J.J 3.2 70 73 45,7 0.7 102 \1lrjam .... 4.1.2 'l.7 102 50.6 0,8 102
Aha 3.4 3.2 70 69 46.5 0.0 100 Aha .. 43.0 1.0 98 50.2 0,8 102
Salka 3.6 4.2 7U 79 46.1 0.0 100 Salka. 44.1 0.1 100 49.5 0,2 100
Welam. 3.7 3.8 71 77 47.3 0.5 99 Welam ... 44.9 0.2 100 51.2 1.0 98

ordal 3.2 4.7 70 75 46.9 1.7 96 l"ordal 43.6 1.2 97 50.5 2.0 96
Mona .1.4 3.7 70 65 40,2 2.1 95 Mona · ... 44.2 1.4 97 49. .1 3.3 93

FoncgSår /980-81 Forsogror 1980-81
Cen~e J.9 J.2 70 68 46.4 4.4 109 Cerise · ... 44.0 4,0 109 50.0 4,4 109
Roland 4.0 2..1 7U 74 46.9 3.1 107 Roland · ... 45.0 2.9 106 49.6 3.2 106
Idu .1.5 .1.5 7U 70 45.5 2.1 105 Ida .... 4.1.7 2.3 IOS 48.8 2,0 104
Kell. .1,7 .1.7 70 74 46.4 1,8 104 Keli · ... 43.9 1,8 108 49,6 1,8 104
Illga. 4.1 J.O 70 75 46.3 1.6 10.1 Illga .... 44.7 LI 102 49.0 2.9 106
Euwpa .1.5 .1.9 71 7. 46.5 U.I 100 Europa .... 44.1 U.4 99 50.8 0.6 101

FOr5ogsar 1981-83 Fo,-.;øgsiJr /981-83
Golf 2,8 1.7 71 7U 47.4 5.2 III Golf .. 44.4 4.7 III 51.1 5,8 III
Lilla .. J.4 2.8 72 78 47.8 3.3 107 Lina .... 44.5 J.I 107 52.5 3.4 106
Ronu .1.4 J.2 72 75 47.8 2.2 105 Roml. · ... 44.5 2.6 106 52.5 1.8 10J
Sune .1,1 1.5 71 74 47.4 1.5 103 Sune · ... 45.5 0.8 102 50.1 2.3 IOS
UlTe. J.O 2A 71 78 46.1 0.8 102 UlTe. .... 44.4 0.5 101 48.4 1.2 102
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Ingabyg fra Abed har l genncmsnll af 4-5110 perioden
glvel 1,6 hkg kerne mere end Zllabyg.
Ing:lbyg har ret langt str~ med god stråstyrke. og dens
kerner er !i;m5 med lav rumvægt. (ngabyg er rel sildig.
og dcn har meldugre:-.iSlcn:-. fra Arabische og Laevigll
lum

EuropabyJ.: fra Hegc I Ve'iillysl..lalld har 1 gcnnemsnll af
4 r" fOr"ug givet 0.1 hl..g I..erne mIndre end mål~rten.

Europabyg har kort ~tr. med ll11ddelgoci:M ·tyrke og
Store kerncr med middelhøj rumvægl. Sorten er mid
dcllldhg og den har l'lIcldugrC"l!>tcns fra Arabische og
WClhenslcphan.

Omtale 015 bygsorter. som har deltaget i
landslorsøg i 1981-83
Golfbyg fra Rothwell i England har i gellnemsnit af)
!Ir~ penodcll 198\-8] gi\cl 5,2 hkg kerne eller 11 pc!.
mere end Zllahyg.
Gollbyg er kort og stI' SI1V. og den har "tore kerner
med mlddelhcJ runl\<l:gl. Sorten er middeltidhg. og
den har reslslen'i mod meldug fra L..'1cvIgatum og
\\lelhenstcphan.

LinllbYJ( fra Svaløf er CI111Y sort. der er under opforme
ring. I gennemsnit af 3 år:-. forM'S har M)rten givet 3.3
hkg kerne lUere end m Ic!)orten.
Lmabyg har rel langt SIr1\. med god strå.'ilyrke og
Imddehtore kerner med ret god rum\:cgl. Sonen er
mIddellIdItg. og den har meldugresislens fra Laeviga
tum og Multan.

Romib)'g fra Abed g.lV 2,2 hkg I..crne mere end Zitabyg
i gennem'illll af for..()g~peri<XIcll.
ROllllbyg har middellangt stI' og god stråstyrke. Ker
nerne er rel sm med lav rumvægt. Sonen er lidi
sildigere end Zuab)g. og den har meldugresislens fra
RupCc.

Sunebyg fra Landbruget:- Kornforædllllg har I gen·
nemsnit af 3-~rs periodcn givel 1,5 hkg kerne mere end
målesorten.
Sunebyg har middellangt Sir med god slråslyrke. og
den har mIddelstore kerner med middelhøj rum\'a:.gt.
Sorten er nllddeltldhg. og den har meldugresistens fra
Lae\'igalUm samt resistens mod nematodrace l og 11.

Urrcbyg. der ligeledes kommer fra Landbrugeis Korn
roncdling. hur givet 0.8 hkg kerne mere end målesor
lcn i årene 1981-83.
UfTebyg har ret langt str med god Sir tyrke. og den
har middelstore kerner med la\ rumvægt. Modningsli
den er middehidhg. og sorten har meldugresistens fra
Lac\ilgatum.

Udover de omtalle :-.urlcr har også Weibull-sortcn
Bencdietcbyg fra :-ortslislcn 1983-84 værel afprøvet.
Sorten har nuddellangl slrå med god stråslyrke og
middelstore kerner. Den er middeltidhg og har resi
stens mod meldug fra f\'lonte Crislo og desuden resl·
Sien ... mod begge nemalodens slIlllleracer.

Valg af bygsørt
Afde mere end 50 ~'årbygso"erpO den dan.fke scrlslwe
var 46 i 1983 i opformering hvoraf dog 5 olene med
foræd/ermoleriale. Valgmulighederne er slJledes Slore,
11&1' landmanden skal )wlge sort. Del er dog el1 bel/n
ge/se. at der er udsæd Iii rddighed. og når denne Vigtige
forudsælnlng lages med. blh'er de reelle mIgmulighe
der I1,dsnævrel gal1ske betydeilgl.
11983 ''01' ud/agl lait 78.700 ha byg 1/1 fremavl. hvilkel
iomgl var en tilbagegang pd ca. 23.000 hafro drel før.
94 pCI. afdel/C areal var udlagt medfølgende 20 sorter,
og 26 sorter mutte sdledes dele de resterende 6 pcI. af
udlu'g.wrealel.

Triumph IUpcl. Laml 1.6 pct.
Ida IJ.9 - Tyro v-
lIorry 11,4 - Karu 1.8 -
Ce"'~fe 9,9 - Jenny 1.7-
GUI/hild 6.j - Torkel u-
Vega 6.1 - Gorm t.J -
Ha~"'a j.4 - Ro/alld 1.0 -
Jonna 3.8 - .Very 1.0-
COJa 1.7 - Gula 0.8 -
Georgie 1.7 - Albert 0.7 -

Mulighederne for at forelage el gadl sorlsvalg er til
SIede. og dN kan gellerelt sMsfasl. al al/e dt' sorler, der
her er nævnl, er højlydende. og de kan anbefales I

dyrkning. Som delfremglJr afde mange oplysmngerom
S()rlernes egenskaber. er de Ikke ('ns og forskellige
særilge ønsker kan opfyldes. Del ko" være //d/ighed.
slrdegenskaber eller kernek't'Olilel. Især er det Vlgligl. al
sorl.wnvendelsen sprelles l'ed. al der a"vendes scrter
med forskellig re!uslens mod meldug og bladplelsyge. I
de sorler. som er nævnt ovenfor. ",dg"r mindsl 5
forskellige resislensgrundlag mod meldug. Jo mere
disse spredes. des bedre l'ITker rcsisu!11S4!n.
Selvom der findes effdtlve midler mod svampesygdom
mene. bør den naturlige reSlstl?ns fort'lrækkes. Det kan
derfor ogslJ anbefales at udvide anvende/sen af sorts
blandinger I praksis. Derved udnyttes ~'ærdien afsorlers
forskellige resistens og egellskobc..r iøvrigt.
Med den mere udbredle korndyrkning kan angreb af
kort/llemaloder blive megel generende. og del kan der
for slærkl anbefales. Ol de nemalodresislenle S()rler
anvendes I slørre udslrækning. end tllfæ/dcl er nu.
Ud/æggel af sddanne sorler udgjorde i /981 14 pC/. af
fremav/sorealel. og der er derfor rel gode muilgheder
for at skaffe sig en nematodresislenl sorl.
Grundlaget for, al den ellkelte bygdyrker kan forelage
el for ham lilfredsslillende sorlsvalg. er lagl frem med
de mange oplysninger. dereropnlJel iforsøg og undersø
gelser. og som er omlall ; denne oversigt.

Havresorter
Der blev i 1983 dyrket havre på 28.000 ha eller knap' 2
pet. af kornarealet. Afpr"vningen af sorter har haft el
tilsvarende lille omfang. idel kun IO !)()rler blev prøvel I

landsforsøg. Selmahavre var også i IQ83 den mesl
dyrkede son. og I sonsforsøgene var den maleson for
II. gang. lait blev gennemforl 21 forsog.
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u "
Udb)'Ue og merudbYllt. hkg kerne pr. ha Helc!andd

Han'f: ~~b tt
HoI1hL

Sjæl· Loll- Bom- 0..- VeslJyl· Na<.- L"", tril,d.
~i Kar r. ""Ian<l F)'n Fohl holm Ø<mc h'lIand land Jylland Jylland ",lu cm ..."'" mcldul

To bel 11 La dsjoT'5øg med havresorrer 1983

Seri. Ol-Jl (221
Anlal fUr'\('Ig 2 2 •

, " ,
Selma 47.3 38.5 48.2 43.9 37.5 38.0 38.4 37,9 40.2 79 8Q .1. .1
Hedvig O.h 2.5 1.5 1.7 0.5 J.8 O." 1,4 0.2 75 )7 J.l
Anders 3.0 2,2 1.5 I,i 1,0 S, I 3.1 .1,0 2,5 7; 77 1.8
Roar .1,9 2.0 9.4 4.2 2,5 J,h 3,7 .1,2 3,1 79 ~h 4.0
Dula 1.0 Q.J .1,7 O,S 0,5 l,S 0.1 0.8 Q," 79 "7 .1,;
Blanding- 1.9 0.3 1.2 0.4 0,4 0.1 0,2 0,2 O,{, 79 7h 3.5
LSD ... ... 3.2 2.1 U

Sem 01-32 (2J)
Anlal for'o(\g I I , , I

Selma 25,2 40.3 20,6 49,7 34.0 22.3 31.0 47,4 32.9 33,4 75 'I I.Q
Maringo 1,J 1.5 5,4 .1.3 2.5 2.8 4.1 4,4 2,4 2, 7.1 h8 1.0
WW 173h9 2.8 0.0 1.7 1.1 0.0 0,4 1.2 3.11 0.3 O, 73 bi> 0,0
Rlo,c I.h 0.7 4.9 4.1 2.0 1.0 3.3 !,II 1.7 I. 7.1 h9 1.0
S, 76518 0.1 0.5 J.h 0.9 0.5 0..1 1,9 I.~ 0.7 O,h 72 69 0.0
S, 7549.1 1.3 4.2 7.4 9.5 5.9 1,4 Q,4 4,4 I.J 3.t) 69 bi> 0.0
LSD . J.6 l..'
• Sun~bl.lIldmg af 1m.:!. lIahlll:. Andc,.... Roar o~ Dula

Landsforsøgene med havresorter 1983
Forsøgene blev gennemfor! I to for'løgsserier. Kesulta·
terne findes i label 17.
Havren gav ligesom byggen 11Ivere udbytter I 198J end l

de foregående år. Selmahavre klarede sig bedre eller på
linie med sor!erne i dyrkllll1g. der blev afprøve!. men I

-.erie JI med de nye soner har el par af dem hævdet sig
godloverfor målesonen.

Ifavresorternes dyrkllillgsegellskaber
I label 18 ses nogle af de resuhater, som er lagt ul
grund I den officIelle afprn\'ning for havroorteme..
optagel-.e på ~rtsllslen. Værdilallene afslører forskelle
t 'ionernes kemebalttel. idel Hcd\'lghavre har Iyndere

..kai elld de øvrige og Roarhavre tykkere 'ika!. DIf.Se

..orter har begge resistens mod havrenemalOder

Sortsblalldillg i havre
I forsøgs.-.erie 31 var medtage! el forsogslcd, hvor en
blanding af de 5 cnkcitM>rter blev udsået t blandmg.
Resultaterne er ....isl i I tbel 19.
Re<.uhiucrne for enkelt onerne er visl ".. e('<.;11 labellen.
)g det fremgår. al der l r forskelle I dere. lejetiJbojelig·
hed. dere-. qrålængdeog rumvægt. Forneden i tabellen
~r resultaterne af wrl ..bJandingen anføn og til sam·
menlignmg gennemsm af de resultater. der ble\' op.
nået af enkeltsonerne, Der ble.... hO'otet 1.1 hkg kerne

Tabel 18. J:..genskaber ho.t; huvreSOrlt'rne.
Irølge o,orh1i!l.IC' IQHJ udarbc}<iel ar Slalen, Planlelll<hrnNlg

e) O Ikkl: I)nd\kallel. lillI: ~l.'mt"!wrrd-.e. ingl:n 1Il0d\land,.
d)'gughed mod "Ir.inall..n~lt.nm~

tO me"et lynd.."allcl. \l.'r 1.I.'rn~l(\rrcl-.e, 'lOt m.ld'lolnd,·
d)'gtighcc:l mod \lrAnedkn.cknlllg.

Vænhlal fore)

ROI-.tl:fllo mod\td.
I-t..-re mod havn:. mod ,"-

nematod· Iyndskallet. kerne· "ed-
DC< hed !ilørrdse knækmng

Fa<· ihold...
1.1

Udb
hLl

kerneI
Kar Siri· Hol!

Havn for Izngde \'ægt
Il.'~ cm pund

Tabel 19. J1a.·resorler I blanding 1983

Serie Ol-Jl (]2)
Anlal rUN\g , Il 7 Il

Selma .1 . .1 79 80 40,2 103
Hedvig .1.3 75 77 40,0 102
Anders 2.8 75 77 37,7 96
Koar 4,0 79 76 Jh,6 94
Dula .1,5 79 77 40.9 105

Gn ... JA 77 77 J9.\ 100
BI3ndmg' 3.5 79 76 40.2 10J
Merudb. for blandmg ,I

7
8
7
6'-'2
7

7
7
7
7
7

7'~

R
7'~

7'1,
7II

1+11
Selma
Hedvig
Dula
Andcf\
Roar
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H.,.,t'
1971J

SdTlla 100 100 100 100 100
Jled\ 19 '17 'II 08 '15 100
DlIld 100 104 10.1 IO:!
Andt"'" 'Il % lIX) <)4
RO"I '15 '14 9) 'Il
RI ....... 105
S, 7)-l93 IN

mt·r.... ,lf nl<llldmgclI cnu l gCllnellNl11 af d .... 5 ...urlcr.
mell ..onen Oula har dll~ gl\ el IH'Jt'r.... udo~ Ile end
bl.lIldingen
DI.' opmh."(k re..ult;ller for al1\ t'lldel ...en af '<lrt~blilmllng
af ha\re h<lr \.('n'l po.. lll\e f(lr "lrl ..blandlllgen badc l

19S2 og l 1910

Ol'"nlgl over f7ere ars sort.\formg
I lahdlcrnC' ,W og 21 r \ 1"[ n.: .. llltalt·r arnele ,1 r" for .."g
med dt' ha\n:"'lrler om 11983 \<Ir I Jrpnl\nillg

Kar ror SlrtlZ;d. ~db,,"n....oo~
")<'æd cm \.:1 L.crnt pr

For-
"."rt' hold!.·

C
~ ~ "I9

• . E " • "
~ E 2 E E.. ;X .. ;X ..-

St'lrn;l 100

IU,..,fJ':\lir /979·83

J1e(h I~ 4.4 '.'1 Q.1 'IO ~2A 2.1 Q"

For\og\ar 19,1(0-83

Dula 4.4 4.1 95 Q6 5.'A 1.2 102
Anua.. 4." -l ..' '14 '12 51.t- 2..' 'l6
Rl1ar 4." ~,"" '14 '1.1 52.1 .'.1 '14

FOrldglcIr /CJ8/-X3

Ri ..e 4.1 -l.l 92 'Il -ll'\.(l 1.7 104
S, 75493 4.1 2.l'I '11 R" 4~.U lU 101

Omtale af de enkelte havresorter

Pa grundlag ,Ifre'lullah.·nu: om .... r \l ..t l ue fnrcg.\endc
1,Iodler, kiln der gl\t·... f(llg nd .... knrtt' karal..h:n,,"k af
h\er ...ort

Sc\mah:IHl' fra \\r.:L1nlll l ~\cngt' h'H "'(1111 m..i1e..on
gellll .... 1I1 man~l' ar \,Crl't '.llldn: ha\ re"llrtCf (l\crlcgl'n l
kcrTll'uJb~ Ilt'
Selrllahu\IC er 11lldddlldllg med lllllldcllangl r,trii og
god "'Idqyrl..e. Dl.:ll" henll.'r I.:r lllH.ldd"IOl"l'. t)ml"hal
lcd.... \l~ ml.·d rlot ho.l nllll\ .cgl

J1cd\i~haVfc kommer hgeleue... fra \\elbllll. og ..<lrt ....n
har I gennCn1'lllt af ror'<ug. I ~ ar gl\ .... t 5.1 hkg kerne
dkr 4 pL"1. rnllldre end SclmahaHe
1It'(hlglla\re er mldd...ltldhg. og '-<lrl ....n har kort "'Irå
med g(ld ..tm"l) rkc og lIliddd...wre I..crner med rcl 1,1\
nlnn,cgt og I) Ild ..I..a! Sort ....1l har rt''1 .. tt'll'' mod hcggc
h;l\ r....nl'lll:lIIK.lel1' ..111111,ral'l'r

Dulahavrc fra Wier",ull1 1 I-hllland 11(11 l gCllIlcm"1l11 af
llc 4 ;1r.Il\llr d.... ll har \.ert'l ....11IlIll .... nllgnct mcd Sdlll<l
h;t\ reo gl\t'( 1.2 h"g kerne dier 2 JXI IH)jCrC udhyll .....
I)lllaha\ rt' t'r llllduellldlig. og (ko thlr mludellangl .. t1'.1

mcd ...a:rdl'le... ~IK.I "l r;t"l~ rl..c. Kerncrnc er lTllddel"lllrt'
Illed 1)lId ..."alog mldddh0.l rUIIl\;q:1

Andcf",h:Hrc fr,1 \\clhull har l gcnn....m..1ll1 af 4 ;lr..
fo ....og gl\el 2,.\ hl..g kerne lllllldre clld m;lIc-..ortel1
Andcr.. ha\ rc er middcllidhg med lmddcllangl ..Ira lig
~od .. trw..l) rl..c. Kcrm:rnc er rCI ..lOrt: meu rel lav
rUm\.cgl og fl't tynu .. kaI Sort .... n har god ((......"ten...
mod rnduug.

Roarhavre fra I andbrllgeh Kornfma:-dlmg har delta
get l 4 ar" for"og og har I gennem"lllt gl\Cl \1 hl..g
I..l.·rnl· l'lIer 6 pet Ilnlldrc end mak....orlen
Ro.trlJa\ re er middehidhg. og den har Illlddellangl ... lra
med Ilnddclgod <"lr.:ht}rl..c. K ....rncrnc er nllddcl'lllre
med rcl la\ rUm\,cgl og ret t)nd ... I..al. Sorten har
rt....."len.. mt"llJ Ilt.:matndrat:~ I n!! II

)() Il)C '-<Irler Ri~chuvrc fril Landbruget'" Kurnfora.:-d·
Illlg lig Sv. 75..93 fra ~\alofhar begge \-æret afpnHcll
J ~lr og har l g~nllelll"llll gl\el tHl}l'fe udbyllC 1'1lt1

11I.lle"Orlt'n

Valg af havresort
St'/l1ldhm're hur I nwng<' ar HUl't htllwl\or('Jt I dum!.
hdl'rcdrr!.lIIfl,l:. og fJ<1 grund uf \ort('11\ hop' Ul( \lubllt
IIdbyu( U,: goel<- !.aflt·!. I'illtkl hor d('Ilt' ,'o/g I'ære( r.:odl.
/)('11 /1.1'(" \orl /)II/aha\'rl' udmærk.er H.~ rcd højl lU/hylle.
og mrfl nll' lledlig- ~ Roar/wl'rt' pul..u/der .\/g Inlan.w
f'CJ grund ufn \1\1<'11\ mud begr.w .Hnltll'rucer ufhUI'n'fIt"

11/(11()(/('"

Vårhvedesorter
Area1ct med drh\cde \<H I 1C)8J <:.1 10000 ha. og
,Ifpnnn1llgcll "f ..oncr I Iand.. ror...og \-ar aftll..\arendc
hik (lmfallg. Der deltog 4 "(lncr l afrn.n nlllgcn...om
omfatlcde lall IO fm.."s. Re-.ultatcrnt' \1..... I lahd 22. ug
del fremgal' ...II der er upn:\c! megel \-anerendt' re-.ul!a
ler I Ul' fm....I..t:lhgl' land"'dcle. Ilgt''o<lJll ..unernL.... lIldh~ r
de... "'IJlhng cr Illt'gcl \ anerende. I g.... ll11cm...llll .If for...o
g.... ne har 11l.1!t-<"nncn \\'alter\arh\L-de gl\-CI h"Jcre ud·
h) Ite l'lld de rr\l\ cdc ...mler.

Varhllede.\orlerne!i dyrkningsegenskaber og
oversigt over j7ere urs forsøg i var/n'er/e
I tatJl'l 2.' er tHlg.k af r....... lI!talt'fIlt· fra dell ollitOlclk



Tabell1 Landsjorsog med )v1rhvedesorrer 198J

Udb~ne 08 merudbyue. hkg I.erne pr. ha Hele lan&1

t.:dl--") ti
Urtlytdt

VtslJ)l-
h g H !

SJrl- loU.- Bom· "',. l'ord· ke ne tnUgd '~J1.

I~
pc'

land F)'o Fa!>t holm Øerne Jylland land nUand Jylland pr. ha an rund meldug

Ser;, 01·13 (241
Anlal ro"", 3 , 6 2 4 ,O IO , , 6

Walter .. .. 29.6 37.0 54,4 - 41,5 61,3 42,7 68.7 58,5 48,3 84 1)5 0.0 0.0
William 1.7 2.0 0.4 0.9 1.9 0.1 5.Q 2.5 0,5 8 1)4 0.0 1.0
Cornette 1.6 1.9 J.I 0,4 11.5 0.1 2. S.J _.J 87 133 0.0 0.0
Vilus 0.7 2.5 1.2 0.8 9.6 0.8 0.1 4.5 .4 86 1.11 0.0 0.0

Kat. f()f I Slrilgd ~":"';"m.,,oo~
k,ø."UI cm kit t'f1W pr

Fm·
\ lrtwe6t hokh-

C
~

C ...1
9 •

" " " u

" ~~ ~ -; ~ ;;
~ ~ ~

Walter 100

For~øgsdr /979·83

William 0.5 1.1 85 90 49.7 0.4 101

Forsøgsar /981·83

Vitlls 0.4 I.b 85 92 j 1.0 0.9 102
Cornelie 0.4 1.6 85 90 51.0 0.7 101

Valg af vårhvedesort
De fire ajprø,'ede~' rir ,'edescrter Walter. William, Cor
nelle og Vitus kan alle anbejales i dyrknmgen fJd grund
ajlilfredsstillende ydeel'lle og gode dyrkningsegenska
b",

Willianl\ århvede er middehidlig med mlddellangl slrå
og ret god Mråstyrke. Kernerne er store med middelhøj
rumvægt og middelhoJt protein indhold Sorten har
lige som Waiterhvede god modstandsdygtighed mod
meldug, og sorten har gode bageegen:-.kaber.

Vitusv rhvede kommer fra Landbruget.!> Komforæd·
ling. Sonen har i gennemsnit af 3 års fOniog givet 0.9
hkg kerne mere end Wahef\årh\!ede.
Vitus\ århvede er mld eltidlig. og den har middel langt
strA med god stdst)'rke. Kernerne er middelstore med
middelhøj rumvægt. Senens bageegenskaber er ikke
helt p.1 højde med de omtalte svenske sorters.

Cornette,'irbvede kommer fra Welbull. og sonen har l

de 2 r. den har deltaget i forsøgene. gIvet 0.7 hkg
kerne mere end Walle r hvede.
Corneue\'årh\-ede er middeltidlig med mlddellang1
strå og ret god stråstyrke. Kernerne er store med
middelhoJ rumvægt. C'g sonen har gode bageegenska
her

7
7
7

6'11

8
8
8
7

6Y.> 6'1 8
61'2 61;2 8
7 6'1 8
61.-2 6~ lS

7
7
7
7

Vrrdn.al ror-) I
=O', Imod Siens

Vlrt!«de nl1l~ l<rn<- """'. mod
udlJg- ..... "'~n m"· \"olu- brun·

"'" ""se Rdhold IudbYUt m," pltt

vtrllYNe
1979 1983

Walter. 100 100 100 100 100
William ... 101 101 95 108 99
Cornette 98 110 95
Vitu,\ . 96 112 97

afprovning Vist for 4 vårh\edesoner. som er optaget på Tabt!l15 O)'ersigt orer sorlsjorsog i "orh)'c:de 1979.BJ.
sortslisten.

Tabe/13. Egenskaber hos ,v1rhvedesorterne.
Ir"l&e sortIlsIe ud:trtkjdtt ar Se.lms PllIneeavl!Jorsog 1983

Værdi tallene afslører, al der ikke er større forskel
mellem sorterne.
I tabel 24 og 25 er resultaterne af nere års forsøg vist
for de samme 4 'iOrter.

Tabe/U. 5 års jorsøg med \'årh,·edesorler.

rorhokl~lal for J,;emt'udb)lte

-) O 5('11l nwdl:n. IIl1c kCllll.... t"rre!S<'. la\l prnll:lmndhuld. hik
mdudhyne. lille bnl<holumen og 111gen r~l~len~ mod
brunplce

IO tidlig muden. 'lore kerner, højt protcllllndhold. ~IOrl

mdutlbYlIC. \Ion bmdvolumcn og god resistens mod
hrunplCl

WiJLiamhvede kommer ligeledes fra Welbull. og sonen
har i gennemsnit af 5 r... for\Og gl\ el 0,4 hkg kerne
mere end Walterhvede. hvilket i~r <;kyldes et godt
rC'iultat l 1982

Walter.
William.
Cornelie
Vitu.,

Omtale af de enkelte vIrhvedesorter
Wallcrhvede fra Weibull var målesort i forsøgene I

1982 og 1983. men har deltagel l nere år.
Walterhvede er middeltidlig med kon Strå og god
stråstyrke. Kernerne er ret store med middelhøj rum
vægt og middelhøjt proteinmdhold. Sorten har gode
bagecgen..kaber og angribes kun lidt af meldug.

J6



Tabel 26 Lands/arsøg med .'inlerbygwrrer 1983

Udb}uc 0& rnerudb)'l1c, hkg lcme pr. ha Ilde !andel
,

Vlnlcrbn
UdbYIl

VCSlJyJ·
hl, HolI

Sjzl- loU.- Bom· 0<,. Nord· 'ml< lril.d 'ql. Kar. r ""land F)~ FaJ~ holm Om>< J)lland I.od jylland J)"lIand ",ha cm pund Ic_ mcldu.

SeT/t' 01-8 (15)
Anlal f'lr"ltt , '" '. , 11 " " 1~ " "Ign 72.5 65,1 91.7 77,9 73.8 69.1 60.5 67.2 66.2 69.7 80 11.1 O.Q 5.4
Gerbel 2.R 4.0 12.<) 2.1 4.3 2.1 4,4 5.8 2.2 J.l 9.1 102 JA J.8
Mammut 0.7 J.7 4..1 4.9 U ;,3 5.6 2.9 0..1 0.5 98 98 4,.\ .1.2
Hn ......o 0.2 0.8 10.6 0..1 1.5 J.O 1.1 1.4 1.4 0.1 101 98 4.0 4.J
FreY:I. 2.6 2.8 9.9 1.2 1.7 .1 ..1 7.2 4.8 2.1 1.9 102 99 4.J 2.0
LSD. 2.9 2.0

Serie' 01-9 (16)
Anlal ft1r",~ 1 , , J\ J\ 11 "Ign 89.0 62.1 69.8 69.0 68.3 57.2 77.1 67,7 68,2 81 IlJ 1.0 .1.6
Gerbel . 8.9 0.3 6.1 0.7 1.1 .1.1 13.2 J.6 2.5 9J 102 .1.4 4.5
""lammul 0.8 7.6 U 5.0 5.9 0.2 9.2 0.6 2.3 98 100 .1.6 J.I
Cor,alr~. 20.1 4.7 .1 8.5 .1.0 6.1 23..1 8.8 8.7 85 96 6.0 2.6
LP 1.120.5 2.9 .1.1 4.5 2.2 3,4 2.0 ilA 1,6 0.2 99 9Q 2.9 2.1
IIha 25.2 H 5.7 8.2 1.0 U 19.0 6.2 7.0 78 97 2.9 4.5
LSD ....... 6.0 6.1 4.J

Vinterbygsorter
I 1983 omfaucde dyrkll111g~n af \'lIllerbyg knapt
IOO.()(X) ha Delle var ~Il ...:crdek... kraftig "'Iigning fm
foreg, ellde år. men udbuddet af ,ortt:r blc\ ikke udVI
det llbvarclldc. Afprovlllllgcn har ornf:lllct 8 ,mier,
hvomf J er nye.
RC!-.ultalernc af for,,'gcne "eli i tabel 26.
Igribyg. der er 2-radel. har !-iom l de foregående år
\æret III le,orl. og alle de afpHI\cde ~rter er ner
radeclc. 24 forsøg blev genncmført på Øerne og JO l
h lJand. De opnåede udb) lier var hOJc og qcscnthgt
bedre end de udby lter. '>om ble\ målt l '(Jrt ..fo~gcne i
\'årbyg. Kernchalilelen har \ æret tl!frechstillcnde. og
der blc.·\ 1I0lerel h"Jcre runl\ægt l den 2·radede måle
\ort end l de u\ ngc \orter

Tube/17. J::gl!IIslwber ho~ I'mlerbyr:~orlem(·.
Ir"all.'~ ".n,l"" l'l-. \ "'UJ~""'''1 J{ "~I<"" l·laIlIU,I,{" .....,~

Værolfal for·

Vinltrbn frosl-
modstandotodYlllahcd mod

l.em~-
resl- ",'''''''''0'''' I'kold· I byg. ~"'r-
sIen,

af aks lafslrA I plet ruSl
rebe

Villlerbygsortemes dyrkllillgsegellskaber
I label 27 er anført re\llltalcrne fra ...ortsllslcn for
for\kdJigc egell..bber ha, nogle af de afpro\.-cde \ 111
terb)g..orter.
IfllJgC værdltaJlellc har Ila......obyg bedre fro,tre,i~tcll'

end de ovrige. og Igribyg har stom.~ kerner end de 6·
radede ...arter.

Oversigt over flere lirs forsøg med
~in(erbygsorter

Sor"afpro\lungen af \ intcrbyg l Danmark har Slået på
,idclI 1979. og de opnAcde resultaler er \ l~t l tabellerne
28 og. 2lJ
I ,<)80 og 1\)82 klarede m le...oncn Jgnbyg sig knapt ...a.
godt ...nm I de andre ror,ng r. men for<;kellene er ikke
.....l:rhFI 'lore

Omtale af de enkelte vinterbygsorter
Igril'intcrbyg fra J. Ackermanll. VC'illyskland. har
hldlll \æret ho\ocdsorten l dan ..k .... inlcrbygdyrknlllg.
<;idcll denne blev fnglvel 1 1979, og Ignbyg lutr værel
målc')ort I forsøgene.

li mgen fr()<,lrew,lCu,,- IIIFCI1 r('-.I .. I('I1 .. mod Iw..llna:ll1llll!- ,If
Jl... t'~ "Irå. moo sl.oldpkl op: h)~flI"l 'l!! hlle l.crlll:'>lilr·
rc1«

10 [l.1x! frt"'lrl.....l.. lcn... gIK! Tl:">i\lr".. mod nl-Jlll;eklllng af a'"
I'~ "Irå mod ..loldrk1 .,~ h~llru.. t UjZ .. lllr "enJc"ll'rrd"C.'

Igri
Gerhel
MamlTlul
Ila",o

5
j

j

7

7''2 q
6''2 8
71'2 8
712 lP':!

789
71"2 71"2 7
71'2 6 1'2 6
711. 8 7

198]

Ign 100 100 100 100 100
Gerbcl . qq 107 99 106 96
r>lanllllUI 10:; 102 98 108 101
Ha....." q3 10.1 101
Fn:,." 107 97
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Gcrbelvinterbyg fra Florimond Desprcl. Frunkrig.
gU\ i gennemsnil uf 4 Arli forsøg 0,6 hkg kerne merc end
m:ilesorten. Gerbelby~ ha\-'de gode ar i 1<)80 og 1982.

'Iammut~interb)g kommer fra W \.on Bom~-Ec

kendorf. Vesltyskland. Sorten har i gennemsmt af4 Ars
forseg gi\et 1.4 hkg kerne eller l pct, mere end Ignbyg,
og den \Jr bedst placlfct i 1982.
Mammutbyg. der er 6-radct, har langt 'ttrå med nogen·
lunde god sIr slyrke. Kernerne er "'Ola med rcl lav
rumvægt. SOrlen har mcldugresislen!<> fra Spontaneum
og Weihcmtephan. og froslre-.istensen er på lime med
Igns.

Kar, ror Slrllgd. ~db·osm~rudb

'-"" om "&k~rM pr. hl

Fa<'V-. hold....
C

~
c ..I:; 'l

E • "c E .§. ! .§. §
~ .. .. ..

Igri 100

Forsogsar 1979-83

Mammut. 2.0 3.6 73 86 62.6 lA 102
Gerbel ..... 1,9 3.7 73 81 62.1 0.6 101

Forsøg\'ar /979-83
Freya 2.8 4.3 79 98 69.2 1.5 102
Hasso 2.9 4.8 78 96 68.6 1.1 102

Tabel29 (h:erslgl OH!r jOrls/orsøg i vinlerbyg 1979·83 19rib)'g har kortere og ..ti\ere strå end de dndre ~ner.

'tom er afprovel. Sonen er 2-radet, og kernerne er store
med hOJ rumvægt. Den har god fr()<o,tr~l'ttens og god
resi"ten" mod meldug rra Weihenstcphan

Tabel JO La1ldifo,..,ug med ~'ifllerhl'edewrler1983

t.:db)'tle og mnudbfue, hkalr.nne pr. ha Htle iandc1 I
H_ t.:db)11

pct. Jhk.
I~~Sjæl- loU· Bom· Os,· dllJ)l- Nord· ko"", Ittl" Kar. r

land F)·n Fal..l holm <kmo Jylland land J)11and J)'lland ",,,, cm ..... '-"" meld..

Sene 0/-/ og 0/·5 /26 og 30)
Antal fOr\Og l' , ,

" ,4 " " ., .1 .l::! ..
Kraka 71.4 76,7 92,1 70,0 77,4 80,4 62,6 73,3 74,0 75,6 101 128 3,0 4.3
Vuka 3.1 4.1 4.4 4.5 3.0 U 4.0 5.5 4.8 4.0 97 1:27 3,0 9.4
Salut 8.4 10.4 10.7 7.7 9.3 10.0 11.8 11.8 11.1 IO'] 108 127 J,9 0.7
Disponenl 2.2 7.4 8.0 1.5 4..1 11.1 10.8 M 9.8 7.3 89 130 2,1 22.9
Helgo ... 5.5 7.3 7.1 9.5 6.5 10.4 13.5 11.0 11,2 9.0 105 125 5.6 2.6
DIanding· 0,8 4.5 4,8 0,6 2.4 6, l 6,4 5.~ 6.1 4,4 101 128 2,g 9.6

Serie 0/-] og 0/·6 (l8-33)
Anlal rorwg 12 • 'o JI " • " lO lO " " 4J

Kraka 17,6 82,2 91.1 73,4 82,4 74.4 63,4 68,8 69,8 76,5 100 IJ2 3,2 4.2
Anja 1,4 2.0 0.1 1.9 0.8 3,4 U ,9 0.5 0.7 100 132 2,8 5.3
Holger. 0.8 2.6 3.3 2.0 1.7 ],q 4.1 J.2 2.6 2.1 105 lJ2 2.0 0,8
Armmda 1.7 ~,7 b.O 7.0 2.3 1.0 J.8 1.6 0.2 U 81 130 1.0 6.7
C3lif 5.7 1.4 2.1 6.6 4.1 J.2 0.1 '.1 J.6 3.8 92 114 2,0 5.9
Blandmg· I, 6.9 4.7 1.2 3.6 2.5 6.5 2.6 J.5 J.6 100 lJI 2.5 6.4

Serie 0/-3 (29)
Anlal forsøg • I I • " Il 11 14 l

Kraka 84.1 78,8 92,3 79.9 83,9 81.4 - 81,4 83,0 102 IJ:! 2,0 1.2
Falke ... 0.1 2,4 2,.1- 5,5 0.7 S.S 5.5 1.5 97 131 l, \ 0.9
Sv 79554 7.1 3.1 5.1 2.9 5.9 X.7 8.7 6.9 104 D2 1.6 0.2
Imba 10.7 11.0 9.0 17.3 lU 0.7 0.7 7.5 85 12M 2,6 1.0
WW 26023 7.9 2.5 7.6 10.1 7.5 10.5 10.5 8.6 101 133 3,4 1.9
LSD .. 5.5 3.8 5..1 5,3 3,3

Serie 0/-4 (30)
Antal fmw@. 7 J I " , 16 l. 14 Il
Kraka .. 69,8 64,1 99,2 71,0 74,9 73.0 89.7 - 81,4 75,7 102 lJO 4.1 J,5
LP 1425.75 2.2 4.6 3.7 0.8 2.8 1.1 15.6 8.4 J.5 105 111 3.3 9,4
RPB 49.75 6.2 4.0 1.2 IH 5.2 2.-:- 3.8 3.3 4.2 87 132 0.7 0.7
WW 27084 0.6 2.7 U 0.6 0.2 1.0 4.9 3.0 0.5 101 lJO 1.7 0.3
1..ongoo\\ 12.7 11.5 6.7 19.5 11.7 1.1 10.5 5.8 10.9 79 12' J.l 2.1
LSD ... .... 4.6 5.0 5./ ].8 ],8

• Son\t>landmg:lf Kr3.~3. \'u~a. lUl "II DI'>j"l(>ncnl

J8



Gerbclbyg er 6-radet. Den har mlddelJangl ... Ir:'l. og
nogenlunde god \lrå"'l)'rke. Kerncrne er middelstore
med rt"1 13\ rUm\ægl Ger~lbyg har mddugresl,>(en~

fra \\clhen"lt"phan. og frO',JfC<;lslcn ..t:n angl"5 p lime
med Igm.

Frc):nintcrb)1o: ~oml11er fra \011 BOrrtc...-EcJ..Clldorf
Sorten har I gCllncm..nil af 2 år.. forsag gl\ el 1.5 hli.g
~ernl' mere end Ign. og I\<cr \ ar ,>orten godl placereli
1982
FrC);lbyg er IIgC~lll de foregående 6-radeL Den har
meget bllgt "d med nogenlunde "lrå"'l}rke.

Ilassovilltcrbyg fra nm Lodo\\ ·Pet ku .. har l gennem
.. nil af 2 !Ir.. fONlg gi\ct 1.2 hl.g kerne mere end
mc'!.lc"<lrtcn
Ifa......obyg cr 6-radel. og ....nrten har lang! sid med
nogenlunde "Iråstyrke. Kerneme er rCI store med
111lddellHlJ rUlll\a:gt Sorten har meldugre-.I ...!cn~ fra
Weihen ..tephan. og dem. fro...lr....·W'llem angl"cs al \,-cre
på hille mtXI Igm og Gerllclbyg,

Valg af vinterbygsort
DI/li 2-nl(kdl' Jgrhin1t'rbyg ('T /tojfydt'm/t·. Den hur po
dl'f /.. m!tfl'mm('ssl:l{l' omrade jlt'fl' fort",t /rwn for dl.'
ørflRt· rlllll'rIIYK\Ortl'r. og po dl'lIt' '(ruml/uK /..011 dcn
forH(Jf lwbtfu/l'\ i dyr/..llill,l{t'fl. De 6-radt'de fOrter. som
er i handdt'n. /tor i nm:1t' ur ,$,!Ht'{ el lidI IU'Jere lu/bytte
t'11d /gnhyg. og da dl' har hap en acnplUhe/ kemeJ.. nllt
lel, /",11I ngw) dl' oll!Jt'fa/cf dyr/..et. \O/(,dcf ar wrtH'o/gc"
!>predt'f mef( multgl i d<'1I jiJrrwt fti,f{('lIdl' l'lfItl'rbyg
dl'rÅIIII/R·

Vinterhvedesorter
Væk'lten I \lIl1crh\edearc;J1c1. der bcgymhc I lQMI. er
fon'<l1 .... Iden. og l 198.1 blc\ der dyrket hvede I ca
2-10.000 ha clkr Cil 14 pel af korn.lrcalct 17 ~orler cr
afpnn ct I .. fON)g, ..cner I lah ISO for,,,g., Af dl"'''C ble\
41 for'l{1g genncmfnrt ...om dohbcltfor""fl: udcn og med
\ .. ampcbck:l.:mpel'le De-:.udcl1 hal ,kr \.erCl afprmel
en ,)Mhhbndlllg. af h\ede l l ;lf for...ug"·,cnerne

Landsforsogene med vinterhvedesorter 1983
R(",uh,i1ernc af for"llgem: "'1." 1 tat'll't JO
lIdb~llcI ;Jfh\cdc \ar hOjtlgl'1l I Il)r:,:\ og ll.l..... ten 'lom l
1982, Del er og.... :'! \ærd atnOll'rc. al der I VC'>ljylland og

lordn lI..m!. ,om Ikke Iradltnfleh cr h\edcdyrkende
omr:'ider. hlc\ ()pmlcl .....crdde.... ao.:cplablc udb) Iler.

Vin t(!r!t l'eclesort(!rnes clyrk 11ingsegel1skaber
I!abd _'I er \:crdllallcne \1 .... 1for felr .... kelhgl· bedoml11c1
"er. ...Olll er forelagel l forhllldel'l~' med den offiCIelle
,afpm\ Iling_ Det er hl, :t. egcn... kabernc fro .... l re... i'llenS og.
egnet hed III b'lglIlJlg...nm har II1lerc......e. nar del gælder
\lIlterll\ede nrler, Frovr(,5iHl'l1h'lI cr \æ""lltllg bcdre i
de ",cn...kc orter. S<llut. Helge og Holger. end i de
u\ nge. ng 'lorterne Armmda og. Callf er ht,'doml med
de 1;l\I,·... le \;crdllal pa delll' omr.:ide

Taht'l31 Ege1H/..abt>r hm \·llIla/n·tdefOrternt'
If\llgt' ..orc~l"'le 1IIIn till.lrheJdcl af ')Illten..
PJiJnlca\J..f(lrwg

"-:rdltal for·

H..... frost· Protem m<1· bnod· ~temmod..... Ind· db)'t1t ~olu·
brun.' brun·stens hold m<n
rust plet

Kraka 5 6', 8 7 5 5
Vuka 5 7 8 7 51,::/: 5
Salut 7', 6', 7 5 5
DI,polH.:nt 5 7 8 6', 6', 5
Ilelge 7'~ 6', 8 7 5 ;
AnJ:l 6 6', 8 7 5 5
Holger 7 7 8 7 5 ''2 5
Amund:1 4 7 7 6 6', 5
Callf .. J 1'2 6'> 8 7 4 5
falke ; 612 8 6', 5 ;

• II Ingen Ir0'>lrc...... len... hlle (lft'lIClllllldhnld. mcludh)'lIc og
nr<l(holumcn. IIlf/CIl re\I~IC'Il" mod hrunru"l og

hrunplel
IO i=od ff\hlr~I"'cm. 'h'n rrolcllundh\lld. mcludh~lI(' II,!!

hnl(htllumcll, gild fe">l\len\ !lIlIII nrunrll"l og. hlllnpJC'1

Pro/('wwdlto/dCI er næ<;lcn en .. 1 alle ,ofler. og del
""mmc er 111fældet med me/udbrtlet \'00 formalmg.
men \.erdllal1et for brøcho/umt'n af'llorer. al Armmd~t.
Falke og Dl..poncnl ikke kommer p~ IHljde med de
0\ nge i bagemæ"islg henor.eende V;crdll;tIlcne for rl><-Ol
~tel\~ mod bruf1ruw ,'Iser nogen fm.. kc1. meden.. dCI
Ikkc er tilfældel for wrternc'l Illexhwndsdygughed
mod brunp/ef5ygc. Sonerne-.lld!tg/U'd er Ikke be:>.kre\ct
, labdIen. mcn del kan lI:cvnc~, al Arlllllldahvcde og
Cahnl\ede er lidi Ildltgcre end de oHige. meden ...
..onerne Helge og Salut er lidi ..lIdigere. Ydef'll 111
hOjrl,' I label JO er bedømmelsen af ml.'lduguIIgrl'bet l
lund ..foJ"',ugene anfer!. Sorten O ....ponenl <;kil1cr sig ud
med meget ~rafllgl angreb. men og.......orterne Vuka.
Arml1lda og Callf \ar ret kfilfllgl angrebet

Sl'ompebekæmpelse i villlerhvedesorler
Som I de fnreg!tende lir ble\ en del :.If h\cdefor~gene
gennemfart ..om dobbeltfof'\Og med den cne hal ..dcl
ubehandlet. meden" der I den anden blc\ gennemfort
en ..\ampebekæmpcI"C' \ ed ....pruJllllng 2 gange med Till
250 EC I enkehe af fOf'mgcne er der foretaget en l
behandling. RC\ultatet af dobbeltfoN)gene i NS.' er
\ 1.... 1 I label ,:\2.
Angn.:b"lpro,:clHernlO: for meldug \i..er. at Dl'ponellt·
hvede \ ar krafllgst angrebel af meldug eflerfulgl af
Vllk,,-. Annll1da- og Callnnooe. Gulru"llIngrebcl \lur
langl kraftigere i Vukah\ede ("nd i de øvrige !torler.
men ')orterne Anja og Cahf var og...'\ ~Icmt angrebt'I
Oelli.lndllllgcll forml1ldskedc angrebene uden dog helt
al bck ..cmpc dem. YderSl III højre l tabellen \C\. al der
l'lær I "cnc 01-5 blc\ (}PIl~C! megcI IHljC merudby lter
for "'\'Impebck,tmpcl...cn Sålede.. g.a\ ..prujlningen af
\'uk"ltl\ede ~0.5 hkg kerne l merudb)lte. I ')Cnc 01·6.
Inor de npn.kde merudb~tlergenerelt ..ar lavere. hl cv
der \cd spTØjtlUng. l Anja opnåel I".~ hkg kerne. I
begge Illfældt' \k~ Idl.... de gode re'lul!aler I..ær hckæm
pel"Cll af gulru... t:lngrcbcl



• Sortsblnnd1n!t af Kr3ka, Vu\"a. 5:llul og Dl~ponenl

• bc\låt"ndt" af Kraka, VuLa. Salul. Dl<,pont"nl

Tabel33 Yinterhvedesorter I blanding

1919

Kraka 100 100 100 100 100

/-Ide lundet
Helge 98 90 96 88
Salut ......... 86 86 86
Anja .......... 101 101 99
Vuk.l 102 100 95
Imbll 99 109
Calif 98 105
Falke .......... 99 98
Arminl!a ........ 97 98
Holger. 93 97
DI~lxmenl 100 90

Jylland
Ilelge 95 90 96 85
Salut 82 85
Anja 100 101 99
Vuka . . . . . . . . .. 101 100 94
Imba 98 101
Calif 103 105
Falle 99 93
Armmda ... 97 100
Holger. 93 96
Disponent 99 87

Øerne
Helge 100 90 97 92
Salut 87 87 88
Anja 101 101 99
\'uka 102 99 96
Imba 99 113
Callf 97 105
Falke 98 101
Armmda 97 97
Ifolger. 93 98
DI\ponent 101 94

I-Ivtck

Tubel 3-1. 5 or.; forsør. med ..interhvedewrter.

sort\bland1l1g. Ohllldingen indgik som el forsogsled i
de IO 'ilore serier med hvedesorter.
I label 33 er resultaterne sat Op, såled~ at sorter og
blandmg dIrekte kan ..ammenligno..
Sorterne Kraka-. VukJ.-, 5alul- og DIsponenth\ede har
ret forskellige dyrknings- og kvalitelscgenskabcr. Vu
kah\'ede \ar mere angrebet af gulrust end de øvrige,
Salulh'r'ooe har længere og blodere strl1 end de andre.
og DI'ipunenthvcde. der er kortstrået og stIvstrået. \lar
kraftigt angrebet af meldug. Der var Mor udbytlefor
o;kd. og I gennemsnit af de 4 sorter blev hostet 70.2 hkg
kcrn~. Resultatet af b andmgen~ i nedente hme. og
der var. ;"om det kunne forudses. Ikke ~Ikre forskelle
mellem gennemsnit af enkellSOrterne og bland1l1gen,
h\C~rken i dyrknmgsegenskaber eller udb)'ue. Der blev
opn et 1.0 hkg mere for blandingen end gennemsnittet
af sorterne. men KrJkahvede ga\ '''iidoentligt S10rre
udbytte Der er ikke foretaget yderligere analyser af
kvalitet og bageegenskabcr.

101 6 3 128 75.6 108
97 14 28 127 71.6 102

108 I 3 127 65.3 93
89 33 0.6 130 68.3 97
99 14 9 128 70.2 100

101 D 7 128 71.2 101

K"
~~

% % Holl Udb. F",
Hn"" fo< ""',. ul",. ,- hk. bold>

i''''''' ,m d,. puod 'un, ,al

e,( mcldul ~ lulrust Udb)'lle. ~1ef-

hkl pr. ha udbyue

Hvede fo'
~vamflt

B B B
,,",'2mP-

A A A ,,,.

1 lalldiforsogcne med hl'edesortrr er der !o/den 1977
gennemført dobbelt/orsog uden og med s~'Ompebekæm

pelse. De anvendte midler har \'æretforske/ligefra år tl/
år. og en direkte .\'Ommellligllfllg er derfor il..ke multg.
Det har dog Iu'en ar I../Uwet betale~ig at bekæmpe
meldug og rust p& stængler og blade og H'(Jmpesyg
domme i aksel, ndr der er forekommer angreb. Del har
ogsd ofte været enfordel at bekæmpe moderaU' og sl'ug('
angreb. og der har hvert dr været nogen forskel fra .mrr
til sort ult efter mrtemes forskellige modtogelighed for
angreb offorskelbge svampesygdomme. 11983 var tier i
alle sorter god betaling for ut foretage en ~I'ampeb('

kæmpelse. men bedst var lønsomheden i de sorter. dt'r
blev kraftigst angrebet afgulrust og meldug.

Tobel 32. Svompebekæmpelse i VlnlerJH'edesorter.

A = uden s\anlpebeklrmpel~e.

D med ~ ...ampebekæmpelse (2 x Tilt 250 Ee)

Serie 01-1 ag 01-5'

Kraka .... 3.0
Vuka 3.0
Salut 3.9
Disponent. 2.1

Gns.4soner 3.0
Blanding- .. 2.8

Sortsblanding i hvede
For 3. gang blev der I 1983 gennemført forwg med
sammenligning af hvedcsoner el i renbestand og i en

Serie 01-5-83
Anlal forsøg 20 20 17 11 21 21

Kmka 6 2 3 0.3 62.9 76.0 13.9
Vuka . 14 7 28 6 10.6 3.2 20.5
Salut I 0.3 3 0.1 6.3 10.4 9.0
Disponent 33 2 0.6 0.1 8.8 8.3 13.6
lIelge 3 0.6 3 0.3 7.4 9.5 11.0
B1andmg- 13 6 7 2 2.9 4.5 11.5

Serie 01-6-83
Antal fONl{t ,. ,. " 10 20 20

Kraka 4 I 4 0.1 65.4 73.7 8.3
Anja 4 I 12 0.6 5.2 0.7 14.2
Ifnlger l 0.1 I 0.3 1.3 2.5 5.5
ArmJnda 14 4 I 0.2 1.0 0.9 8.4
Cailf 9 3 9 O.S 4.7 4.7 8.3
llIandlllg- 9 .1 6 0.1 2.2 2.9 7.6
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Tabd 15 O.·ersigl o~'('r :.ort:.forsog i vinler/n'ede 1979-83 Saluthvede. der kommcr fra 5\1I1"f, har I genncm'iOlt
af forsog i årene 1980 og 1982-8~ gl ... et 9.8 hkg kerne
mindre end K rakah\ede.
Saluthvede er rel "iidig. og strået er rel langt med rel
god sln\st}rke Sorten har middd'itore kerner med
Illlddelhoj rumvægt og middelhcJt proleiOlndho[d.
Sorten er megel "'lI1terfa~1. og den har godc bagcegcn
... kaber.

Kraka 100

F'oroo;:5Dr 1979 og 198/-81
Helge 3.1 3.4 96 99 70.2 4.9 93

Fonog{l1r 1980 og 82-81

$<JluI 3.4 3.2 97 101 70.7 9.8 86

Forwg\år 198/-81

Anja 3.5 2.3 96 97 73.3 0.1 100
Vuka 3.2 3,3 96 94 72.6 1.0 99

ForsogsCJr 1982-81
Imba 2.6 1.6 95 78 8H J.l I ().l

Callf 3.2 1.8 98 90 80.7 1.2 101
Falke . 2.6 0.9 95 90 83.9 1.2 99
Armlllda 4.0 1.3 97 78 78.9 1.7 98
Holger .. 4.0 2.6 97 101 78.9 3.7 95
DIsponent 3.2 1.4 98 85 76.9 3.7 95

Oversigt over flere ors somforsøg i hvede
Ilubcllerne 34 og 35 er re.. ul!atcr af flere ån.landsfor
sog mr..-d h\cdesorter vi ... t.

Omtale af de enkelte hvedesorter
Sorterne, der er optage I l label 35. har \Lerel afprO\cl1
mi"dH IO forsog i hele lundel i h.·erf af for50gsI1refle
Een \Crt er ...... mmenhgncl med K rakah\t::de I 4 ,ir. tre
'iorter I 3 r og :-d... -..{)rler l 2 år.

Krakah"'cde fra Pajhjcrg.<, ....orædllng'i ... lrksomhed \"r
m!'alc..ort. og ...ortcn har i gCI111crnslllt afdc 51\r. den har
ddtllgCI I afprovllIngen. givet hoje udbyth::r. Delle har
værct medvlrkendc III. al ..orten nu er helt dominc
rende I praktISk h\eded} rkning.
Krakall\ede har Illlddel\•.lllgl ..tr med rel god strA
... t) rke Kernerne er middebtore med mlddelhoj rum
\ ..cgl ug middelhojl prolellllndhold Sorten har nogen
lunde \lI1lcrfaslhed og act:eplable bageecgen"ikaber.

I-Ielgehvede fra Welbull er <,ammenlignet med Kraka I

1979 og 1981-83. og den har I gennem'inu af disse 4 Ar
gl\ct 4.9 hkg kerne nundre end m1l1esorten
Ilclgehvedc cr ret lilldl8. og den har langl "tril med rcl
god "tr~'ilyrke. Kernerne er små med hUJ rumvægt og
middelhøjt protclllllldho1d. Sorten har ..,OOl andre sor
(er ar wem.k herkom"l god fro<;lrc\l,tens og gode
.bageegcn .. kabcr.

Anjahvede fra PaJbjcrg har l gennelll'llllt af 3 års forsog
gl ... el 0.1 hkg kerne mere end Krukahvc..'de. som den
ligner en del.
AnJah ... ede er nuddeludhg med middellangt strå og rel
god \trå!>tyrke Sorten har rmddel ... torc kerner med
mlddelhcj rum\'ægl og rmddclhojt protemlOdhold
Den" \ 1Il1erfa... thed er nogenlunde og bageevnen rel
ulfred ...... tlllcnde Anjah\ede angnbe\ lellere af gulrust
end målcsorten,

Vukah"'ede fra Pfiantenzucht, VC"t1y<;kland. har I

....IInmcn[igningcn med K rakahvcde givet 1,0 hkg kernc
mllldre I genncmo;nll af 3 års forsøg.
Vukahvede er mlddeltldhg med mlddcllongt str og
god ~trl1~tyrke. Den har rel '>Iore kerncr med ret god
rum\ægl og middelhøjt protemmdhold Sorten har
nogenlunde vlIlterfaslhed og Illfredsstillende bage
egenskaber Vu~ah\oede angnbes en del af gulrust

1mbahvcde fra MlIn Masters er n)' ~ markedel og
under opformcnng, Sorten har I gennemsnit af 2 år
gi\cl 3.2 hkg kerne mere end Kmkahvede. og re.. u[lo
tcl l 1983 var Vi.t!JCl1Ihgl bedre end l 1982.
Imbahvede er middehidlig med meget kort slrll og god
Slrå.'ilyrke. Kernerne er store med lav rumvæglog lavt
prolcinindhold, SOrlen har Ikke særlig god. fro'i1rcsi
...Iens og er Ikke bageegnel.

Calif1Jvcde fra T. Heydenrclch. Vcslt)'skland, har givet
1.2 hkg \..:eme mere end K rakahvede I gennemsnit afde
2 "ld~lc n. forMlg. og rouhatcl \af bedre I 1983 end I

1982.
Caltlh\cde er tidlig. ug den har rel karl ..Irå mt.'d god
"lrthiyrke. Kernerne er ret ~tore /lied Ilmjdclhoj rUlll
\,cgt og middclh"jl protellllndhold Sorten har gode
h<lgecgenskabcr. mcn dårltg frostr<....I.. le"".

Fnlkehvcde fra ....on Lochow-I'elku ... Ty\kland. cr Ull

der opformenng. og den har I gellnemsllIt af 2 l1r~

for",,& gl\ct 1,2 hkg kerne mmdrc end målesortcn
Falkchvede har nllddellangl 'iH med god S1rå'ilyrke
og middelstore kerner med mlddelhoj rumvæglog
nllddelhojl prolcmlOdhold. Falkeh\cde har middel god
fro..tre\i ..tcns og ret ll!fred..."tdlendc bagcegenskaber

Armindahvede fra ... an der Havc I Holland gav 1.7 hkg
kerne mindre end K rakahvcde i gennemsnil af fof'o
gene 1982-83
Armllldahveut.: er rcl tidlig. og den har kort ~Irå mcd
god slrå\lyrkc. Kcrnerne er \1111\ med rcl la\' rumvægt
og Illlddellwjl prolcllllndholcl Sorten har d~rlig vllller
fa .. lhed. og dcn er Ikke \elegnct til hagcformål. Sonen
angnbc.. en del af meldug .
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l-Iolgcrhvede fra Welbull har i gennemsnit afforsogene
i 19&2-83 givet 3.7 hkg kerne mllldre end målesonen
Holgerh'.ede er middehidlig og har nllddellangt !Må
med god stråstyrke. KerncfI\e er middel~toremed høj
rumvægt og middelhøjt prmelllindhold. Sorten har
god frostresistens og gode bagcegenskaber.

Disponenthvede fra I.G. pnanzenzucht, Vesttyskland.
gav i gennemsnit af 2 åf'.; for~0g 3.7 hkg kerne mindre
end målesorten.
Disponenthvede er middeltidlig, og den har kort strå
med god stråstyrke. Kernerne er små med ret høj
rumvægt og middelhøjt proteimndhold. Sorten er Ikke
velegnet til bageformåJ. og den 3ngribes let af meldug.

Valg af vinterhvedesort
Krakah~'edeer how!dsonen i dansk. hvededyrk.fling, og
med de gode resultater. sonen har opntlef i fors(}gsaj·
prøvningen i de forløbne ar. kali den anbejales dyrket i
stor ud~lræk.ning. Sorterne Anja og Vlika. ~om har givet
udbyrrer po højde med Krakahl'ede. kali ligele{Je.~

komme po /(lIe. men de angribes /eflere især ajgu/nnl.

Det er onske/igt. ar .wrw'o/gel sprt:des mere. og nye
sarier som Imba-. Ca/i/- og Fa/kehvede. der er under
op/ormering, /orljener al b/h'elu/gi med interesse i deri
fOr/satte afprøvning. De svenske sarIer. Ho/ger-. lIe/ge
og Sa/uthl'ede har god frostresistens og gode bageegen
skaber. men de hor ikJ...e kunnet hæ~'de sig udbyttemæs
sigr i forwgso!prøvniny,en.

Rugsorter
Der 'var l 1983 ct Møne areal med rug I dyrkmng end i
de nærmest foregående ar. Antallet af gennemførte
forsog 'var 17. hvilket også er lidt mere end åre! for. 7
sorler deltog i afprøvningen, og hovedresultatet af
forsøgene ses I tabel. 6.
Petkusrug Il ga\ IgennemMlIt afforsogene i 1983 54,5
hkg kerne eller det Samme udbytte som i tilsvarende
forsøg i 1982. Dominator-. Haler og \o1erkatorrug gav
mesten tilsvarende udbytte, medens Danko gav 2,2
hkg kerne mindre. Heller ikke de 2 nye sorter Donar
og Pollux. nåede Petku~rugens udby tie.

Oversigter over j7ae års forsøg i vil/terrug

labe/36. Landsjorsøg med rug)orrer /983 (35)

Hele ISlldel
Sim· K" HolI

længd. fo, % vægt, hkg
cm kjesæd meldug pund k~m~

Anw! forsag Il IO q "Petkus II . 127 4.1 J.6 ID 54.5
Halo 124 4.4 3.6 122 0.7
Danko .. 130 2.7 4.5 122 2.2
Merkator 126 2.8 5.3 ID 0.9
Dominator 124 2.9 7.2 124 0.7
Donar 118 2.0 2.5 123 1.8
Pollux 115 1.8 2.5 122 2.0
LSD .......... 2.0
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Anlal f01"'>08

Pelkus It .
Halo
Danko.
Merka!or
Domina!or
Donar
Pollu,"

AIlIlil forsag

Petku!\ 11 .
Halo .
Danko .
Mcrkator
Dominutor
Donar
POJlllX

hkg kerne pr ha
Sjæl·
land Fyn Bornholm 0<m,

l

59.3 50.2 41,7 54.0
O.J 1.0 2.6 0.1
0.7 5.1 3.3 2.1
2.0 0.6 4.1 0.5
4.5 J.5 4.7 2.4
2.7 7.5 0,4 J.I
J.3 J.9 2.6 3,3

hk; k~me pr. ha
Øsl· Vesl· Nord·

jylland Jylhmd jylland Jylland

J 2 12

57,3 53.4 55.2 54.7
0.5 1.4 0.9 1.1
1.7 2.8 0.6 2.2
0.9 1.6 2,4 1.5
0.2 O.J 0,4 0.1
1,4 2A 1.4 U
1.1 2.9 0.5 1.5

Fabel 37. 5 ars /orso1; med mgsortt'f.

Rug~

Pctku'i II 100 100 100 100 100
Halo 94 102 100 106 99
Danko 98 104 96
Merkalor 104 98
Dominator 105 101

Omtale af de enkelte vinterrugsorter
Pctkusrug II fra F. VIlli Lochow,PClkus l Tyskland har
I mange år været h( \'oosort og mMeson i forsøgene
med rugsoner.
PC'!ku~rug II er højlvdende og d)rkllingssikker. Den
har nllJdcllangt sir .... med middelgod Solråslyrke og
kerner af middel størrelse med høj rumvægt

Halorug kommer fra samme forædler som Petkusrug
11 og er udvalgt l denne llort. Halorug har i gennemsnit
af 5 år. afprøVIlIng !!i\ct samme udb) Ile som Pelkus
rug. men havde Især I 1982 gode re'iuhater.
Halorug har lidI kllnere strå end Petkusrug II og
knapt ..å god slråstyrke. Halorug har middeb!ore
kerner med hOJ rumvægt.

Dankorug fra Rolimpex, Polen. ga\ I gennemsnit af 3
års fOf'øg 0,4 hkg kerne mindre end Petku~rug II, men
også dt'IIIlC sort havde gode re:.ultater O\erfor mA.lesor
ten i IQ82.
Dankorug har langl ..t rå. men særdelo god slfl\styrke.
Sorten har store kerner med høj rum\ægt.

Oominatorrug fra P. H. PeteT'en. Tyskland. har i
gennemsnit af de sicl'ilc 2 år~ forsøg givet \,6 hkg kerne
mere ('nd Pelkusrur II.



Tabt'! 38 Olwsigl m'er \Vrlsfunog f rug 1979-83

Kir. ror SIrIlAd. ~db og""'''''bk_
om Ik, kerne pr. h

FM'
R•• hold,.

C C C lal= 9 = R = 9
; " ; " ; "~ l ~ ! ~ >

" æ " e.. .. .. ..

Valg af rugsort
Perk,HrtJg I I har I al/l' de ar. dert har m'ret dyrl..el ha i
landel g/rel stabile og god(' rt.·\ullall'T. og de/1 kali dafor
jimwl allb(laln i daml.. rugdyrJ..ning, mell d('r l'r
grund lil Ol IIl1eT('SSt'Tt' Hg for dt· nyemrler. der har
hæl'del ~ig lilfrt:d\'\lil/emJe. Del gælder Dominafor- og
\ferkalOrrug \aml /AIIIJ..orug. der har I'(prddl'.f god
UrtiSlyrl..t', Im/kt'l dIen lJ..kt! kendt.'lcgrIt'r rug.fl)rICTrte.

DOmlnlUOrrug har ret kort "Id med midde/god sfrii
\Iyr"'c. Sorten hllr nlldde1-.lOrc kerner med hoj rum·
vægLI IQSJ blc\ ..orten l rorsogenc angrebet mere af
meldug end de \n rige '>Orter

0.4 qq

1.6 101
0.5 lUl

Kornarter
1 lilS) blc\ der gelllll'mfnn 11 for..og med ..ammcnllg
mng af ~Clrnarlernc \ Intcrh\ltdlt. \lnlcrb) g. \ Illlcrrug
og \;Jrl1yg. Rl....ullalcmc af fON'gcnc"'~ I label -'9

"50,3
3.6

10.0
19.b
8.4

hk.'cm., IO

Ilb b.7 126
98 1.9 118
73 O.b 102
41 0,/ 105

SIri· Karak· HoU
KorlW1u lrnAde. ler ror "--=It

cm le}5æd pund

I abel 39. LondsJorJofl, med I..omarler (36).

Anlal f"f'll[l.

Vinll:rrug
VilHcrh\cde
Vmcerb)g
V~rbyg

LSD

100

100

0.0

I'el"'u .. II

Fonogsar 1979·/13
Hajo 4.7 5,..$ 117 115 5).~

For,,,,g~()r ICJ81-8J

Dan"-t\ ~.b 2.J 110 IB 54.Q

For'iOgwr 1981-83

Donunalnr J,q J.8 l' , Ilq 5H->
MerkalOr J.q J.9 123 120 5~.~

hk. kerne pr. ha
1983 1978·83

Ler· Sand· ln- Sand-
JOrd jord jord jord

!\1crkatorrulo: rr~1 ...unllle forædler har l gel1ncm~l1ll af
for<;øgcnc I 1982·8.1 gl\·ct 0.5 hkg kerne mere end
mAlc'iorten med del bed'lc resultat i 1982.
Merkalorrug har ret kort ... td med god ,tr ... tyrke.
Kernerne er middcl'\torc med helJ rUlllvægl.

AIlI;llltl .....llfl.

VitllCrrug
Vllltcrlwcde
VlIltcrb)S

54.0
~q.q

62.7

•
49.1
.5.7
57.3

17

59.J
56.5
58.4

lO

5l.4
~6.1

50.4

JrI/ltul,', tOm In 'jil'Xrul/
J..,/ jnrll" ru~. rr f·/ pmdul./

uf f'll Ån'IIl/llK ",d/nn
Jmd.· 01( rUfl \ur drr 'JIl
l.'ndc·' almmdd/f( J,,\ dc' III
I.n'dll/"'I;,·n. Åmhtr dc,t uf

ht'l'tJr.· nI/N/ fir 4t'''''·''C·'
nmg f "fi"mm," D.. t,""
bt'Jr.· II,Jr d.'r Utll"'Ilf!n I)u
..umh,,,,t.- Inl""r, htJr
mtJng, ~Jd,- '("I1,Åul>.r.
lIlal d,·cl'tC'rrt· hur fr.- lUntr,

d.., 1 ",.1>1,/,,1.., ,r I dl·rÅ

"/fl1/,. on m<'1{d Ju ../u(
Jro~lr,·IIItc'>11.

n.·r o'r 1"nÅd/Il,'," ty".·.. "I
Irltlca/•. (..;' 1 d. i..()mm.nJc:
an f("lr~....,rht'J(/' r/l d,
hlHo lllprd>tI. R"I1411ultl

h.·..oll I'/J uf~tJ,.. "m / rl/l_
cu/. C·", ti .. /Jr. uf f( ..lHIo· /II
JUIIII. r.mdhruf(
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Tabel 40. Kornsorternes oprindelse.

Son Forædler Af!>lamnio@

Bl'g
Nordal 2b4 Clrlsh.. Danmark 1971 114 Heine 4808 Dana
Mona 65505 Svaler, $\ erige 1971 115 Mari . Monte Cristo
Zita 101351 Pajbj., Danmark 1973 177 Pf. 203 Vada
Salka 102221 Pajbj .. Dnomark 1973 178 Elbo' Vada
Lami 678060 LK, Danmark 1973 182 Ania Minerva
Aramir 6501 CB. Holland 1974 191 Emir A Voila
Tyra 12917 Pajbj .. Danmark 1975 248 (Algerian HertalI) • (Rika Dro~l)

Wclam 6292 Wcibull, Sverige 1976 300 (M.Cristo ~ Clara) , 5793' 5853'
NeT)' 693922 LK, Danmark 1976 305 «Hena" • 191) • Ingrid) Minen'a
Mirjam 693897 LK, Danmark 1976 306 «Hena' , 191) • Ingrid) Mlllcrva
Gula 1605 LFL. Danmark 1976 351 Impala' Emir
Tron 705662 LK. Danmark 1977 362 Impala >( Nlgrate
Vega 1158 LFL, Danmark 1977 363 Kristina '< Lora
Alva 68241 Svaløf, Sverige 1977 392 Vada Sv. 2148
Harry 6-103 Wcibul1. Sverige 1978 465 Arla M l • rel1us
Triumph VEB, Ty... kland 1978 488 Diamant' 14029 64/6
Georgie 38-69 RPB, England 1978 489 Vada Zcphyr
Havila 7523 CB. Holland 1979 521 Bomi < Aramir
Torkel 6397 Wcibull. Sverigc 1979 537 (Clara Ml 5853') x 5926
Europa 150 Hcge, Tyskland 1979 541 Hassan ' Cambrinus
Ida 6405 WcibulJ, Sverige 1980 567 Arla M l .; Tellus
Mandolin 479 72 v.d.H .. Holland 1980 581 Ulfa 65114
Caja 52055 Pajbj., Danmark 1980 620 Pf. M-lJ • Pf. 62 6/6-4
Susan 51665 Pajbj.. Danmark 1980 622 Salka" Sultan
Jonna 51923 Pajbj .. Danmark 1980 623 Salka Lauda
Ceri~e 1074.75 RPD, England 1980 626 (ArmeIIe .,. Lud) , Luke
Gunhild 52299 Pajbj., Danmark 1980 643 (Algerian Lone) M 63199
Birka 6482 Weibull. Svcrige 1980 648 VV 82-68 < \V 17-68
Albert 6542 Wcibull. Sverige 1980 649 Ingrid Ml . Tcllus6
Odin 10504 Carlsb., Danmark 1981 677 Sv 66433 All. 297
Koru 394.73 RPB, England 1981 722 (ArmeIIe } Lud) . Luke
Jenny 73528 Svaløf. Sverige 1981 751 Hellas2 " (Pallæ,.. Rupcc) Kristina
Gorm 746534 LK, Danmark 1981 761 Kristina Sj 678263
Jarl 746745 LK. Danmark 1981 762 Sj 678061 Sj 678263
KetL 11734 Carlsb., Danmark 1982 810 Rupal • AIL297
Roland 6702 Wcibull, Sverige 1982 812 Lud Tellus MIO
Inga 5887 LFL. Danmark 1982 815 Vatonga .o( (Goldfield Maia)
Magnum 68-3-58 MMG. England 1982 817 Magnif 104 .. Universe
Taarn 73533 S\'aI0f. Sverige 1982 845 Krisltna- Hellas 1 (Pallas" Rupee)
Sune 757448 LK, Danmark 1982 847 Kristina . Sj 678263
UlTe 757412 LK, Danmark 1982 848 Kristma - Sj 678263
Gunnar 73394 Svalør. Sverige 1982 849 Kristina .. (Marit. . 57/510-44) " Å 61718
Bcnedicte 6909 Welbull, Sverige 1982 861 (Ingndz M9 { Ansgar2 ) Tellus

< VVW 6484'
Amdi 37582 Carbb., Danmark 1983 915 Aramir ~ '\Jordal
Annika 6689 Wcibul!. Sverige 1983 955 (WVV 5925 • VVVV 6060) Zcphyr
Mikkel 761430 LK, Danmark 1983 957 Visir' Sj 678263
Lauge 762161 LK, Danmark 1983 958 Lami {Sj 693158
Sewa 3246-76 NS. Tyskland 1983 959 (Julie' C,V 45217) • 1-427
Lina 76805 Svalor. Sverige 1983 960 Lofa '" å 6564 ' (Man Muhan)
Romi 6043 LFL. Danmark 1983 961 Abed 079 ' Rupal
Golf 82277 RPB, England 1983 966 (ArmeIIe Lud) Luke
Grit VEB, Tyskland Emil, Union, Diamant og 5 nr. Soner
BelJona 7931 CS, Holland Aramir ~ (Aramir . 8omi)
Roben 773100 LK. Danmark Ner} . Duks
Sigurd 773030 LK. Danmark Nef) . Duks
RPB 459.7R RPB. England Claret x RPB 97·74

44



Tabl'! 4(), KOrt/mrteme.1 oprinde/si'.

Son

RPI1 9<X12 77
Rl'B 412.7l:t
Ahcd 7087
Ab<:d 8456
Ca )4739
Ca )6167
Ca .\7906
Ca 148
WW 70J7
WW 7047

\VW 7145
Sv 76195
Sv 80294
U-2-U
VDII )86·77

Havre

Selma
Hedvig
Ander...
Dulll
Roar
Rise
rvlaringo
WW 17361}
Sv 76518
Sv 7549.1

Vårhvede

Waller
Willmlll
Vitu:,,>
CornelIe

Vinlcrbyg

19ri
Gerbcl
I-Ia~!<lo

MaTlllllUI

Frl'ya
LP 1320.5
COM.irc
11Iia

Vinterhvede

Armmda
Vuka
Helg.e
DisponclIl
Holger
Anja
Kraka
Sahl!
Cahf
Falke
Imba

16412
16918
17020
69014

724190
752116

()()5A

15444
15440

753648
16599

2.2240

426

3.18·88
.1.18·63

1.1153

24884
7661
761>3

7.1.105
2896·72
7066.74

67

Forædler

RPn. England
RPB, England
LFL. Danmark
LFL. Danmark
Carl ..b.. Danmark
Carbb.. Danmark
Carbb., Dc:mmark
Carbb.. Danmark
Weibull. Svenge
Wcihull. Sverige

\Veibul1. Sverige
Svaløf. Svenge
Svalør. Sverige
SEJ. llelgicl1
v.d.ll., Holland

WClbllll, Sverige
Wc.bull. Sverige
Weibull. Sverige
LW, lIollund
LK. Danmark
LK, Danmark
MG, Holland
Welbull. Svenge
Svaløf, Sverige
Svalor. Svenge

Weihull, Sverige
Weihul1, Sverige
LK. Danmark
Wcibull. Sverige

Ack. Tyskland
FD. Frankrig
v. LP. Tyskland
v. BE. Ty~kli.lnd

v. OE. Tyskland
v. LP. Ty~klalld

FD. Frankrig
FD. Frankrig

v.d.H . Holland
pn. O .. Tyskland
Weibull. Sverige
IG .. Tyskland
Wcibull. Sverige
PajbJ .. Danmark
l'ajbj .. Danmark
S\'aløf. Sverige
TH. Ty::.kland
v. LP, TyskialId
MMG. England

1970
1978
1981
1982
1982
1983

1978
1979
1981
1982

1980
1980
1982
1982
1983

1977
1978
1980
1981
1981
1981
1981
1981
1983
1983

84
467
714
823
844
956

413
499
767
838

652
670
809
818
9.14

308
474
646
675
682
723
724
769
935
914

ArSlarnnmg

RPB 16.71 Nilckla
Clarel . Goblin
LOli Abed 1657
LOll . (Krislin;.l . (Cambrinu\ . Maia»
Varunda Ar:tmir
Lauda' Scru
Aramir < Seru
Mutant l Triumph
(Ingrid Mq . Ansgar1) • Varundal' Ida
«(IlIgrid M'J An..gar 2). Tcllus:'! - 6484»

. (Cilla Lauda) . Varunda 6484
Lud' Tellus M l

Lofa. KriMina. Mari og J nr. Sorter
Salka' Alva
(Cambrinus . Mamie) . Aranur
VDH 117-7 ' Drossel

Palo • Saxo
(StAl I)onla) Weiku~ l

Condor K MN . Selma
Selma' WL 62060
(SI~I'0 . U.S. 1624) . ASlO'
Selma ' Ri~to

Marino . Selma
Wcikus . Leanda
Sol II . Condor Sv 682g9
Sang' Selma

\V\V 13·69 \VW 41·69
\VW 13·69 ' WW 41·69
Klclber ' (Trallscc 4 . Capa!)
Kolibri· Pompc M

(ST 820 . ST 1427) . Inglld
(Ager' Jumbo) FDE 244/95
Dura . 12563
Vogcls. Gold (M:idru W..sh 382/49)
Vogclsallger Gold Pella
Vogels. Gold· (DunJa· Tocka)
Hop' Arma
Hop' Arma

Carsten 854 Ibi.,
Merlin"' Torring II . Carstens VIII
Ilohne '(Slarke Norre)
Benny' Florian
\V\V 2259·68 . \V\V 2250-68
Kralllch . Caribo
Kranieh . Caribo
(Vogcls 13-193-5-Svale1) , Starkel
(C:lribo . Tadorna) . (Probu", Pahtdlll)
MarIS Willgeull . Kranich
Beaeoll . (Ranger· Mayo (4) (ChIle
8923 . Ranger)
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Tabel 40. Kornsorternes oprilldl'!se.

~ I Møkc I-'----F-""""--...---- __R_,~__l....._n_~_. ...L Ai_'wn__nin_. _

WW 26023
ww 17084

RI'B 4Q.75
LI' 1425.75
S, 79554
Longbov.

Rug
Petl\us 11
Halo
Danko
Merkator
Dommator
Donar
I'ollu~

WeibulJ. S\t~rige

Welbull. S\erige

RPB. England
V.LP. T>'kland
Svaløf. Sverige
NSDO. England

v.LP. Tyskland
v.LP. T)"ikland
RoL Polen
PHP. T>'kland
PHP. Tyskland
VEB. T>,kland
VEB. Tyskland

1979 500

1983 940
1983 941

I Holme \Vw 1817q} \vw 1"'862 M
~lIronou(,kaJJ 08 Slarke \1)

Holme M
(RPB 6129 TP 45.\ E) HUnl\lllan
LI' 4103.88 Car1bo
Seba Starkl· 2

TJB 268/17~ HobbIl .. Sif!"

Udvalgl af v.m Lochows Pelku'l
Selektion af I)elkus II
Selektion ar Dankow'ikie Zlole
Dansk Landrug Carokurl
Petkus Carokurz
PMS mducerel mutant ar Petkus
PMS mducerct mutant af Petkus

f"r,~'d/

Ad..
C..rhh
CD
CD
Ilcgt
IG
LFL
LK
1\,
'S
MMG
MG
NSDO
PaJbJ
I'n. ()
!'IIP
Rol
RPU
S\dl"f
TH
\, SE
\' d II
vU'
VED
Vt~bull

Dr j Ad..crm.m Co. Rln8"lr.J''C 11. M44 Irloo\:h. V~lh~I.Jand

Carlsberg I.<lrnk,rzodhng. Gamle CarMJoerg \ cJ IO. :!~ Valb}
C~u H.Jndehra.Jd. PO\lbo\ IS:!..'QIXl AD. Rnllcrdam. IipllJ.nd
Ilonmond Dcrrcl. 5lJ:!4~ C3pelk. TempIcuH:. Fnml..n!l
Dr H C lian, Hegr. [)umant lIohebuch, 7117 \\aldenburg. Vesll)',kland
J G l'nallunzucht. 1""'lfach :!S. Il Mun\:hcn IS. Vo.-"n}skl.md
~ ""m\lrl..endr (nlland·Fal"'c"kc Landbof"rcnlO~rr.Abe-J Planlca\I"'~lal :1II. 4lJ20 Sølle<.l ..-d
L.ludbrugel" Knrnfonedlmg. SeJel, IHOO Ihw,cns
BV l.andhtlu~bureau \\ Ic!"Sum. P () Ri)\ 10:!8. lJ704--Ca-Oronmgcn. Hollllnd
"Ord""JI Saalzu\:hlgl:'W::lI\Chafl. DB21 W,ucrhc\enlorf. 1")0,1 Ltiljenburg. Ve-.tl)'skland
\hln Mll\tC" (;mup. \\alcrloo H,)use. \\aterloo Sir KlOg-. Lynn. [nglane
Dr. R j Mall~holt·s VcrcudingsbednJf. 9<170 AA VIrum. Holland
Nallonal Seed D<-\dOpmCnl Organll81ion 'Clo\tOIl Hall. t'<elo\loll. CambfK1~e CB2 51'S. Engl.Jnd
l'olJbJcrgfonden. JlaJbJcrggArdcll. D)ngby. 1\,l<X) Odder.
rnanzerlludll Obcrhmburg. Sch.... ribl'jCh Hall. Ve~t1}~kland.

p II Pelersen. PO\lfach 6. 2391 I und"gallrd Pli'!. langbalhg. Vc<.ll)·sklan.j
Rohmpc.\. Foreit" TrOlde Enlerpn~. AI lenll(llmsl..ie 44. rX).950 War<illlv,J. Poltn
Nlcl..er.on~ RI'Il lid.. ROlh .... e11. lmcoln SllIre LN7 6 0·1 England
Sveriges \;l,adee.foremng. 26800 Sval6f. S\crigc
Tom Ikldenreich. l'O!'olf3Ch ISO. :!4()7 Bad SCh..... llruu. Ve5t1y,l..land
W \011 Borri~"I:,(;l..cndorfoJlG.Poslfa\:h 12U6. Leopold~h(ihc 3. Vt">Il)'1.. and
(), J \"an dcr 118\(' S\, l'oslbu~ \, 36)~ Kapelle. Iblland
F \'on Luchov. ·I'cll.;u, GmbH. PCl\lfllCh J.' II. .\lUJ Berg!:ll I. Ve.II),l..lan I
VED Soul· und pnan/@:UI. \fO!>d(,rf'I~,'>( ~ \J. 1193 V(Slbcrhn
w WClhull AU. tkl\ 520. ::!61 :!4 land~l..m"a. S\enge

Forædlerbes/..)'Ilelsc sorter 1983-84

Byg Gorm Lora Su...an Havre Vjlllerh~'ed(' Vinlerrug
Albert Gula 'vtagnum Ta:.trn Aldcn Anja Danko
Alva Gunhild Mandolin Togo Andcrs Armmda Dom1ll3tor
Aramir Gunnar MIkkel Torkel Dula Brigand Halo
Benedicte Ilarry Mirjam Triumph Iledvig Calif "icrkator
Bcnte I-Iavila Mona fron Roar Disponcnt
BIrka Ida Nery Iyra Selma Falke Vintcrbyg
Caja Inga Nordal UlTe Helge Freya
Canna Jarl Odin Vega VtJrh~ede Holger Gernel
Ccn'Je Jenny Pamina Welam Cornelie Kraka HaS!)(1
Claudia Jonna Roland lita Timmo Salut Ign
Duks Ketl Roml Walter Solid Mammut
Europa Koru Salka William Vuks Sonja
Georglc Laml Sune Vitus Taplf
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Udlagt erterlr 1978 1979 1980 1981

rabel41. KOrlHurlemeJ udbredelse. procelll.Dcr blev i gennCIIl'illil af for~øgcl1C' hØMct 50.3 hkg
kerne i vinterrug og 3.6 hkg kerne mindre I vintcr
hvede. medens vinterbyggen ga\ el merudbYlte på 10.0
hkg kerne. Vårbyggen kunne ~It;l ikke følge mcd og gav
i gennem~lllt 19.6 hkg kerne mindre t:nd vmterrugell.
I 11Ibcllen<; nederste halvdel se.. genncrnsnilsrcsultn·
lerne af ror'iogene i årene 1978·83. hvor dcr iah cr
genncmforl 17 for ..øg på lerjord og JO på sandjord.
Udbyllct har værct lidi lavere på ...mdjord enu på
lerjord, men på begge jordtyper har vinlerrug givet
hOJcre ud bylte clld de Io arH.ln.~ kornarter.

Det er iHe mlleligf af drage sikre konklusivlter og ar
gh'(' anbefalinger om mIg af !amran /lIlller for:;kel/ige
dyrknlllgsforllO!d på grundlag af delle beskedne for
.wgslI/oreriale og de mt'gef .Hore mr/alioner fra forsøgs
sted fil junogssted ug fra år til ar. Forsogsre~ulroleme

ulldenlreger, al alle /re O~'('rvi"frer1dt> kornafgrøder kali
give hoje udbyuer. og / IIIrer af arene i dl'lI 6-/irige
formgsperiode har "agen afl'inrasædurreme gil'er skuf
[etldl' rejlllwter.

Oversigt over kornsorternes af
stamning
IIlIbel40 er oprindclsell vi\t for de sorter. som dellog i
forsogene l 1983. Ved !iiden af!iortcrnes navIle er næ\ Ilt

dcre~ mærke eller det nummer. !)om de blev afpm\'cl
under, inden de blev navngivet. EndVIdere er forædler
landet angl\CI og for de registrerede ...mler dcn~~ rcgl
~trcringsl1ull1l1ler og -år. Endelig er yder'H lil højre
givet oply...ninger om sortcrm.':'l af!)tamnmg.

Forædlerbeskyttelse
Ifølge loven om forædlerrelllgheder til planter har
forædlere af beskytledt.' :.orter ret til al opkræve ell
afgift. Del er I øjeblikket jewlagl. al ef//lI·er. som benyl
ter udsæd of disse sOrlcr..\kal berale l} kr. pr. 100 kg
[ormeringsmaleria/t·, som omS({'lIe~. OpkræwlIIgell af
afgift,·" ~ker i handelsleddcl. Sorterne !)om er anfort
neder"l i tabel 40 er i 11183-84 afgiftsplIgtige.

Omsætning af sædekorn
I efterårel 1982 og vlllleren 198.1 bic\' der under den
offiCielle ..a:dekorn ..ordlling, som Stal ...frokonlrollcn
adnlllll~trerer, plomberet 2,95 Itull. hkg fordeIl med
2,20 mil!. hkg vårbyg. 0.44 mill. hkg hvede. 0.11 millo
hkg vinterbyg. 0,10 nllll. hkg vlIlIerrug og knapt 0.10
mill. hkg havre og v, rhvede. Delle svarer lil mere enu
90 pct. af dt:1 ""Hulede ud...æd...behov af korn. som
anvendes til at lil ...~ ca. 1.7 mil I. ha.
Selvom del' :Jfpnwes mange sorter, vi er anvcndclst..'S-
Ilwn..tret. iH ...ortwalgct reelt begræn cr sig til rct f!i
sorter Delle fremgår af label 41. der samtidig fortæl
ler. allllbklrtn1llgen fra kendte lil nye SClrter. der klarer
... ig gudtl for<"ogene. lJker hurtigt. Eksempler herp3 kan
i'iær finde.. fur vlnterhvedt· og vårbyg.

Villlcrhl'ede

Kraka
Anja
Vuka
Di~pol\elll

Solid
Andre ...orter ..

I'interrllg

Pelkus II .
Danko ...
Andre ..orter .

Villlerbyg

Igri
Gerbcl .
Ha...~o
Mammut.
Andre ..orler .

Udlagt forlr

Vlirbyg

Ida
Triumph
Gunhild
HMry
Vega .
Havila
Tyra
CCfl')C
Gcorgle
Lami
Torkel
Caja .
Jonna
Gula
Nery
Wclam .
Salka.
Tron
Aramir
Claudia
Su...an
Mona
Mandolin
Andre ..ortc:r .

/-Im'fL'

Selma
Dula
Stål F
A ndrc ...ofter .

J"arln'edt'

\Valler
William.
AmJre MlrlCr .

3

92
5

73

27

72

28

1919

2

7
H

6
l

10
21

I
l

4

38

89

11

3

97

I~

7J
9

7

~9

II

1980

4

6

7
6

9
2

24
12
5
l

3

21

95

4
I

7

93

6
6

2H

40
20

100

o

74
26

o
1981

2

9

7

4
4
I

7
2

35
7
8
l

I
2

IO

94

4

2

66
18
16

44
23
21

5
7

100

o

61
37

2
O

1982

3
4

10
I

10
I
7

5
4
4
l

5
2

17
5
6
2
I
3
l
l
7

97
I
I
l

68
32
O

1982

65
18
13
2
I
I

99
I
O

69
29

I
I
O

1983

18
11
8
8
7
6
4
4
4
J
3
J
2
2
2
2
2
I
I
I
I
I
l
5

87
12
I
O

50
50
O
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"1I:J1l1lal ' r",

'ta,.kart Mod· Tynd-
Plante ninv- Rum· '.1 Fn> Ihøjde ud· ",.' ....., flln'c·

lighed

Tabel 43. Egenskaber hos ærleS()rterne.
Jrølgc 'WJrth\tc 1983/84 udarhc)det ar Staten!> Plantcavlsro"",g

fordejlestt? aner. og isærfor vinterrug og havre. varder
tale om absolutte hovedsorter. der dækkede næsten hele
de p/Jgældende arters areal. Også i vinterh)'!?de og
vinterbyg somler 'r'Olgel sig om ft soner. medens der I

vdrbyg 'Hlr bedre fordeling i sorlsonW!ndel.sen end i
tidligere ~r. En sddan udvikling hilses med tilfredshed.

• g gul. p:r grøn, b brun. Ib Iy<;brun. m mannorcret
I) O lav. stnl ffi(Jden. I.lv rum\ægl. ty" "al

10 ~J. tidlig moden. haj rum\ægt. t~nd ..kai

Sorter af bælgsæd
Der har i de senere år været en stærk stigende interesse
for dyrkning af markært. og ifølge Danmarks Statistik
blev der I 1983 dyrket ca. 24.0CX> ha eller en 3-dobling
fra året før. AreaJerne med andre bælgsæd.arter har
derimod været megel små, og der er ikke sorter I

afprøvning.

Bodil ..
Birte ...
Bondi
Salome
Stehgolt .
Finale

5
4'~

8
7
5
5

9 6
9 6"1
6 5"1
9 51-'1
9 6"1
8 61-'1

7 g
7 8

5'~ Ib/m
6 b/m
6 8

7"1 gr

Sorter af ærter
Der blev 1 1983 gennemført 2 forsøgsserier med ærte
~rter. hvori lah 9 M>rter dellog. Ilovedrcsultaterne af
årets forsøg se. l tabel 42.

vist for hvert af årene. I 1982 var udb)llet meget hOjt
for de OC'ite af sorternl:. og også i 1<)83 har det været
tllfred..\stlllende.

Talw/ 42. Landsfof"S4tg med morkærler /983

"'-ri"
% rAprotclO 1000- hkg lerter

I tørstof komsvægt '" h.

Serie 01-34 (J 7)
Antal rONJg IO 8 J4

Bodil ... 24.2 290 42,6
Stehgolt .... 24.0 284 2,8
Salome ........ 26,2 285 2.8
Bondi 24,5 244 1,7
Progret3 25.3 323 0,6
LSD ],8

Serie 01-35 (J8)
Antal rorwg " 13 ,.
Bodil ... 23,9 283 44,4
Dirte ....... 24.3 257 0,6
Finale 25.3 315 3.9
Belinda 25,2 280 2.1
OP 78-19 24,1 300 3.2
LSD .... 2. /

I gennemsmt af 14 forseg l ~rie 34 gav Stehgohært 2.8
hkg kerne mere end Ikxillærl, og Progretaært et ud·
b)'tte på lime med må.lesortens. medens de o"'nge
prøvede sorter har givet lavere udbytle.

Omtale af de enkelte ærtesorter
Bodilærlog Birleært k mmer fra Manshoh i Holland.
Begge sorter har tidligere været benævnt kogeærter.
men de betegnes nu .-.om markærter. hvilket lovrigt
og. gælder foderærterne.
Begge sorter har en hl\j ydeevne.
Bodil- og Birteært er Il1ve og Ildlige I modning. Bodil
ært har de største frø. men Birterens den bedste
rumvægt. og begge sorter har gule ærter med tynd skal
og middelhøjt proteinlIldhold.

Bondiært fra Dansk Planteforædling er en af de ældste
sorter på sortslisten. Den har \iæret afprøvet i landsfor·
sog igennem flere år, hvor den dog aldrig har kunnet
opnå udbytter på højde med Dodilært. Sorten karakte
nseres i traditonc1 belydning som en fodera~n

Bondlært er sildig og meget hoj i vækst. Frøene er små
med lav rumvægt. De er lysebrune med mannorering
og ret tyk skal. ProtelOindholdet er middelhøjt.

Salomeært fra DaM~ Planteforædling har været af
prøvet 3 år i landsfonoog og har i dl r ikke kunnel
hævde '18 på hOjde med udbytterne af Bodilært
Salomeært er rel tidlig, og den har h0j vækst. F roene er
store med ret lav rumvægt og ret tyk slal. Farven er
brun med marmorenng. og protemmdholdet er hojt.

Tabel 44. j drs joTS#g med sorler af ma,kærl

l\farILRrt Udb)11C, hk& .:r1n- pr h.a
t979 1980 19 1 Iq~2

Ærtesortemes egenskober
I 13bel43 er Vist rt~~ultater af nogle af de bedommeber
og opl)'~ninger,der i SOrts!lslen kan hent~om ærtesor·
ternes egenskaber.
VærdlIaIlene afslører en ret stor forskel mellem flere af
sorterne.

Oversigt ol'er flere års forsog med
ærtesorter
Tre af de afprøvede ærtesorter har deltaget l landsfor·
!>Og Igennem de sid~te 5 Ar. og i label 44 er resultalerne

Bodil.
Birte
Bondi
Salome
Stehgoll .
Finale

44,4
47.1
38.~

38,0
35,9
25.8

45.6
42,2
32.9
39.0

54.7
54,9
39,7
46,0
55,4
51.7

43,6
43.8
40,9
39,8
45.4
40.5
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\lurÅtl'rltr S'H gi:na..Jt 1"1 \lI/ri udh"/k t 19.'0, mo:n da .ur ,/l/rt'

'YJrl<lfwn.., jrtJ 1I,·d /ll.ttY! (J•• rtl ",., t'n ~dlld"Åkt Il/grød!' 11)
"wrÅurt' Ol/Jylland ""rkn/ j." ,rrlc<//Jmx].· pu LvlllllUI. lf..ud,'1 u/
'YJndmunl{d
81I1ait'rn.' a IfJfi(t'I 18 ~ 20 Juli ,~ bt'R..:' marAa a I'rj"rd
lonA""!'" I (('fl.-rl/(,~ ,,/5UJ/ul '" ult'n,· ul fim/(' l./fl"A,,11 /II'Joof' j'lI
for t('rlt'''''' Afl/lsA pa/IJd.

S1ehgoltært fra Semundo Saalzucht. Ve5(1)")kland. har
I de 2 <'ir. den har \æret afprovel I landsforsog. glH't
hnJerc udbytte end de andre \Orter I afpro\Jungcn.
Slchgohæn er tidlig og lav 1 vækst Ærterne er \torc
med hOJ rum' ægt. Sorten er I..napt ..a Iyndskallct som
Bo(lIlærl. Sl..allcn er gul. og protemindholdel er Ilud
ddhClJI

Finaleært kommer fra Ccbeco Illollund. Sorten har
deltaget l landsforsog l 2 r. og den har knapt gnet
udbyllcr på hOJde med Bo(hlært.
Finaleæn er lav og tidlig. Sorten har megel !olOrc fro
med rct hujt prolcinllldhold, Ærtcrne er grøn nc med
Iynd ~kal,

Udover dc nævntc er Belindnærl fra Celx.'co optaget p:\
wrt~li"'len, Sorten er kort og rCllidllg med middelslore
fro og rel tynd skal. Frofarven er gul.

Den engelsl..e sort Progrcta er en mar\'ært eller
~ollsumært. der har megel stl\ og oprel stængel, Dens
prolt:lllIndhold er rel huj I. og den er ret sildig moden.
rroene cr gmnne.

Valg af ærtesort
I dyrkningen af marJ,;,ært hor sarIen/e BodiJ- og Birte
ært ~·ærl!l de mesl o"l'e"dle bade p grund af højt
lU/bYlt(' og gode dyrJ,;,tli"g\'ege,,~kober, og fordi udbud
del of dem har værel Slort, A"dre lidlige sorter som
SlehgoJI. Finale og Salome kali of/befales. idel del
g<'lIerelt md tilstræbes. at h"ste" ko" ~ke sd lidligt ~'om

muligt for otlUldga lJolIskeligheder på grulId a/dårtigt
,,,,\tl'ej'.
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c.
Jordbehandling
Af K. Skriver

Resultater af supplerende undersøgelser
Hvert :lr før kornhøst er der udtaget prcwer lil fodsyge
bestemmelser hos Statens plantepatologl..ke Forwg.
Rcsuit.ltcme fra det 10 høsl. r er opført l tabel 2.
Illghec.l med alle forud~ ende Ar viser dl"~. at der Ikke
er nogen "Ikker ')3mmcnhæng mellem fOl"Ogsbehand
lIngerne l'g angrebsprocenierne af fod ..)ge.
Niveauet for angreb al goldfodsyge har ,arierel gen
nem for't()gsårene med ,Illgrebsprocenter mellem ca. 10
og 25. Del fremgår af figur I. al der gennem de 7 forsle
fON)g!'-ar har været 'illgende angreb af goldfods)'ge.
men al ni\'eauet har været halveret de J sid\le Ilr.
Gennem de 10 5rs kontinuerlig b)'gd)r"'nmg har der
kun kunnet konstatere meget svage og u\lkre angreb
df knækkefodsyge.

Udbyueresultater
Der 'ar fra det tredie ·11 del sjette fOr\Øg r en svag,
men ensanet tendens til et lidt hOJere udbytleniveau,
hvor halmen gennem årene har været efterladt. Denne
lenden,,; har ikke kunnet genfindes i de efterfølgende
ar, og Igen i 1983 er gennemsnitsudbyttet I forsøgene
ens. uanset om haJmcn har været fjernet eller efterladt.
\1anglende indblandmg af den snittede halm i jOrden
gennem undladelse af qubbehandllng for nedpløjning
har ikke haft nogen <;lkker indnydel~ på udbytteni
veauet. medmllldre den manglende ..tubbehandlmg
har medført udvikling .lf kvik.
Der er gennem aJle fOf'\ogsår opnået den bedste elTekt
afekstra kvælslof, når delte er blevel tilført om foråret.
og del uanset om halmen er nedbragt eller fjernet.

Forsøg med nedbri"gning al holm (39)

hkg ktmc- pr ha
rorwa Il) 3 I, . g Iq14-B3
haJmtn lalmen

~me1 nedbragt ljcmM Mdbl1l.t

37,2
1.9
0,4

37.2
J.7
0.5

36,7
1.1
0.5

36.6
1.8
0.8

35,2
3.5
O,S

34,2
3,5
0.1

34,7
3,8
0.3

34,2
3,3
0.2

Tabel J

Jted slubhehandling

Grundgodet
40 ?' ekMra forår
40 1\ ebl ra efterår

Ude" slubbeha"dling
Grundgodet
40 N ebtf3 forår
40 N ek\lra efterår

Ajslul/ende berellling
For at belyse den udbytlemæsMge .... rkning df at ned·
bnnge halm er der på IO. år gennemfon en række
faslhggende fOl"\og pa arealer med fonsat bygdyrk
mng.
I forsogene er ~mmenhgnet halmnedbringmng efler
!:>Illtning med fjernelse af halmen. For al under'ioge, om
stubbehandling har indnydebe på halmen" omsæt
ning, har forsogene \-'æret dnbgl .,Olll 2 Mddlggende
forsog. I det ene er der ikke foretagcl mekani ..k 'itubbe
handling. og i det andet er der fræsel nere gange. mden
begge for!>Og:.arealer In-crt år er ble\el dybptoJet om
krlllg I, no...emher.
Da og!- kvæblOfTor~)nll1gen ror\cntes al spille en
roJle, har 'lpørg'lmålel <lrn ~nitlling eller fjernelse af
halm været kombinerel med Ire former for kvælslof
gødskning, del" normal grundgo<hklllng. og dej<.. 40 N
ekstra om eftedret for 'ltubbehandlmg. eller øm foraret
efter kornsånmg
Alle forsøgene er gennemfort l Jylland. og gennem de
IO Ilr er det Iykked~ at fastholde de q af opnndelig IO
anlagte forseg. På grund af vand!'lkatl~og senere LOrkc
har hostresuhatet i l afforsogcnc i I'HU måttct kw,\e
res_ Gennemslllt"resultatel af de restcrendc 8 forseg er
'lammen med tie IO rs gennemslll1 VIst l tabel I.
RC\uh•.IIeme af enkehfof'\ogenc er \ammen med oplys
nms;cr om lek~tur- og Jordbund-.analy-.er V1'1I labelbl
lagel under det I parcntC' an forte tabclnummcr.

Forsøg med nedbringning af halm

HO\'edpartcn af for~ogs.arbeJdet under Jordbehand·
hngsudvalgct har gennem en længere årrække taget
sigte på at belyse forskellige metoder for reduceret
jordbehandling. Virknmgen af manglende ploJnlng på
sihd kort \Om længere sigt har således \'æret under
sogt i forskellige fOfsogf.Serier. h\'on der og~ er ind·
gået spørgsmål om erterufgrøder.
Disse forsøg er nu afsluttede, og .,pørg\målct forts..1;'ttes
alene ved en genoptaget forsog..sene med direkte ~.

mng af "'lOteNt..'!! og" rsæd.
Endvidere afsluttes i mde\-ærende år en Io-ting for
sogssene. der belyser sporgsmal omknng nedbnnglllng
af halm.
N)'c forsogsopgu\cr "edrorende undcrgrund...lo~mng
~llml nye o;;c1metoder med combl-redskaber er 19ang~a',

men resullater ,il tidlig"'l foreligge efler host 1984.
Andre opgaver til specifik bely ..mng af meki.ulIsk con
Ira kemisk kvikbekæmpclse er \-'Iderefcrt under Udval
get for Plantebeskyttelse. og reo;ultaterne er meddelt I

af!o>nil E under bekæmpelse af græsukrudl.
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Tabel l. ForJog med I1cdbril1glllflg af hulm (19)

7 fon;øg 198)
% goldfodsygC' o/r knækkC'fods)'ll;e

halmen halmC'n
Byg ljtmtt nedb,..!! ~mtt nedbragi

{it/el1 !llllhlwhul1dlmg

Grundg,xlel JJ Il 5 7
40 N Ck'llra fodr 12 Il 5 Q

40 N ek'llra ~flen\r 12 12 5 IO

.\fed \'wbb('lwlld/i"g

Grundg,xlcl Il IO IO 7
40 "..: ek,.tr<l fon1r 12 IO 8 8
40 ~ ~"'Ir;l erterilr Il JJ ~ h

DCI er en :llrnindchg arllagcbc. al fOrl~at lIcdmuldlllng
af halm på længere slgl \lI p:hirke cn jord~ fY"I~kc.

bl(llogl'lke og kenu<;k!: forhold Derfor ble\ der I c(lerå·
rcl 1980 ...ugt genncmfurl fur...kcllige undasogel'lcr.
herunder bLa optælling af regnormebeslanden ...aml
IIIl..uhalum.. under\ogelser ul beslemrnd ...e af jordcn~

hæl ... toffngl\,cndc e\ ne. R~ ... ultalernc :lf de <;Idst
mt::\nle \'ar dog for ulIl ... trækkehgc td. at der kunne
drages nogcn cndelig konklu.. ioll. Derimod vi<;;1c rcg
normetællmgerne. at schom halm Ikke hurer til reg
normene.... mest foretrukne km.lemncr. havde halmtll
fo(\len en målelig JKNtl\ effekt på rcgnormebe<ital1
den, Denne underwgehc er omtah I O\e(\lglel1 1980.
Forl ...al nedbnngnmg eller fjernelse af halm kan \(.'<1

konllnuerhg kornd) rl..lIIng p.h Irl..e jorden ... humu'lllld
hold og kallUl1llL1!.tand, og III bdy~ning tlf delle forhold
har der jtt:\ nllgl \tcret udluget Jordpnner I forsog!Wre
alerne. Re... u!talt:rne ilf ..ådanne jordanal) ...er efter IO.
hO"13r er \l ..t i label J .-..ammen med de 1I1~\arellde

anill)'Cr(.....uhatcr \-'ed fo"ogene.-.. Mart i Iq74

'" angreb

30

/"al1(,/ 3. FOf\·"g med m'dbrl11gl/mg uf Iwlm (4())

Jordønal)·M'.r udtaget
vC'd anlæg entr host Iq83

halmC'n h.lmen
Iq74 ~m~t nedbrall

Uden \luhhe/wndlmg

r; hUlllu" .1,4 .1.0 L!
RI •. .1 6.2 6.J
FI 7.1 8.1 8.2
KI ~,4 7.0 ~.h

\lg1 .lA .1.1 JA

.\fed Itubb{'!tandlmgr, humu.. JA ~.I :U
RI •• .1 b.2 h..l
n 7.4 R.:! 8,4
K! 8.h 7.1 8.3
Mg! .1,05 .1.0 J.J

Fra fnf'.og..anlæg ttl IO, host~r er humu""lIldholdcl.
nl, ti \'ed humu<;procenlen. faldet p.1 alle 9 for.og'iare..l
ler med tender" III det 'llorstc fald, h\-'or halmen er
fjerne!. Nedgangen I hUlllllsprocerllen er her O,J-OA
enheder eller C'l. 10 pct. af hUll1u ..indholdcl. hvl1kct må
belragle<; som en I,(au<'(",,1.. "'Ikker qmrcl'iC'iordcll, Dc
:'trhgc halmlledbrlllgninger har kun kunnel hahere
denne nedg:.IIlg i humu"lIldhoidel
JordhundsreaktIon og godnmg<"lal fra fUf\og....tnlæg III
IO. hmt:'ir \ II være p~\ irlc.-<.Ie af gl)d ..J..:nlllg og c\-cnluel
ka IJ..: ttlforset , For.øg..hehal1dhngcrne har kun hafl ell
~tkk('r \ lrkrllllg pit ka!lumlallenc og en "vagere påvlrl..
nillg af 1Il3gnc..iumtallcnc.
i genllem"ml er kaltullll.lllene "!egt:l ca. 1.5 enhed.
"'\:Jrcndc ul en forogcJ,c ar jonJcIl' kallUmindhoid på
ca 40 kg kahum pr hd. h\-or halmen har \-ærCI
nedbragt. Dette er t:1I fm..kel og en 'llmrcl..c..orden,
...om har kunnet knn... talcn..... allerede efter en 3rrækkc<.,
fort<,b. Men (kn gennem"llI!hgc "llgmllg beror o\er",,:
jcndt' på d!.:n trediedel af fON'gcnc. dcr ligger på
lerhnldlge jorde eller jordklasse 4-6_ På dl .......e bedrc
Jordl) per er kahunllallcl1e i gennem ...nll "'legcl 2.3.
meden... "'llgmngcn pa ..andjord\3realerne kun er I

...wrrchcsordenen 0.7 III I enhed

knækkelodsyge

I/fl/U I {-dl-,J.lmgt"l I U"t.:rt n uf x,.ldjotbl'>:' '>!( J"""·J"J,, •.fl>dn1('
,1('1111' m IO lJr\ I..Q"mru..,h,1l bl'l:drrJ."mg_ (;('''", mmll ul \I j(lflOf(5<).

r.·<lI.., D. Ild/fl" oJflf(r.'h'pTI..t'''I/·r hdr '·,rr, I upul/rJ..1'1 <Ir. 'm
hoJlm,·" ., fl. dntv.fll dl.., lj..,,,,·1

goldfodsyge

20

,o

Sammendrag
Re:wlralerm' uf den gen/1('mforte Io-o"ge fvrlOguef/e
med hulmlledh"IIgning ~·i~er. Ul forHal !lIliwing og
Iled/mugning af "ormale !talmmængder hur ~'ærel

/ldnl {IA'ker indj7ydelse fN udb)'tlf'1 uf hJ'8.
Jdl'n kontinlJ('rb~:t' bygd-"rÅlllng !tarfon'Åom'il afgo/d
foosy'f(' \'(l.'r(·I\Wf\/ i 4. Iii 7. h,mar, mel/ o"gn'bspro
n'nh'rn.' hur ~'({'rl'1 ens. uunsel om hohnen Iwr ~n'r('t

Jledbrugl ellcr fjernel. /Il/greb af ÅlI(('Hcfix/\)'Kl' har
mm'l hl'lydlllllgsl,,~eg('"I/em al/l' forw~\ur.
FOf\"Kl'flt' r/H'r lil/ige. al vgso \I/lhheluJf/(I/I11K('/1 hur
\'CUl'1 udell lIIdjlyde!\l! pil WH'ld udhyuae.wlulIl'1 mm
fOfeÅvnnl ufjcxhyge. {affm'l d('" manglelIde jordbeur
IJt'jdlllng iÅÅl' har mcdforl ud\'lÅlmg uf hik Enddig
~-i{er jiJf<;ogl'fle. 01 lilforsel uf l,A'l/ru htl'hfofJÅÅI! har
\'({'fl'l pakrt{·l't'! /II wln' hlJlmen~ onH{{'lnm~.
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Jordens humusmdhold hor ikke kunnel vedligeholdes
~'CCJ den konlinuerlige bygdyrkning uansel forsøgsbe·
handlingerne. Årlig nedbringlllng af halm har kun
kunnel halrere den fundne nedgang; humusmdholdet
pd co. IO pet. h~'Or halmen har ~'æret fjernel gennem
alle IO fOf'S4Jgs/Jr.
Deflmod har halmnedbnngning med/ørr en forbedring
af jordens kaliumli/sland. Undersøgelser i 1980 ~·isle

lil/ige. al halmnedmuldmngen gay en foraget regnor
mebeSland og en tilsyneladende forbedring af jord
strukturen.
Selmm disse positz\·e forhold ved halmnedbrmgningen
ikke har gh'et sig udslag i et forøget udbytte inden for
den forløbne I().{us periode. md det ogsd af hensyn til
humusbalancen anbefales. al halmen snittes og ned
bringes, h~'Or den ikke kan udnyttes pa anden mbde.

Fastliggende forsøg med pløjefri
dyrkning
DIsse forwg \'ar planlagt gennemfcn I almmdellge
sædskifter pS såvel let sandjord som lerjord med det
formAl at belyse plcJningens betydning for udbyue
111 ..... I de forskellige sæclskifteafgrøder. Imidlertid har
hovedparten af forsøgene de fleste år været gennemført
i byg.
Forsøgene er anlagt som rækkeforsog med 3 fæUespar
celler. der kvælstofgodcs \ed tilførsel af 31 og 62 kg X
ekstra pr. ha til to af gentagelserne. Efterårsbchandlm·
gen i pløjet og upløjet afdeling gennemføres som en
overlig behandling i et omfang og med redskaber. der
afgøres af forholdene. herunder eventuel forekomst af
kvik. Også forårsjordbehandlingen I de 2 forsogsled
tilrellelægges efter behov.
Forsøgsopgaven blev påbegyndt med et Stof[ antal
forsøg I efteråret 1976. På grund af de nedbur-.rige og

\ anskehgc forhold for Jordbehandlmg I de -,ene"ote
efterår er forsøgsantal1el i -:.encn ble"ct ... tærkt reducc·
ret. og l 1983 er der kun gennemført 6 forseg efter
planen. h\ oraf de -l har byg og 1 har bederoer som
forM>gsafgrode. Resultaterne afforwgene i b)g er Vist 1

tabel 4 I det 6. forscg har forsog~fgrooen \-æret
"10terbyg.
Tilførsel af ekstra kvæ\,tof har i alle de forudgående
forsogsar .æret en urentabel foranstahmng i byg. uan·
liiet om der pløjc~ eller ej. J 1983 er der Imidlertid et
betydeligt merudbytte fllr ek!itra kvælstof. hvilket for
modentlig skal tillægge- forArets store nedbørsmæng
der. Denne ekstra kvælstoftllførsel har I de neste
Illfælde reduceret udb)ttenedgangen \ed manglende
efterårsplojning.
I forscgene forekommer der vel små mlOdreudbytter
.,om liimå merudbytter for efterårsploJnmgen, og I gen
nemsnit af forsøgene har der under vilkårene i 1982/83
\ære! et merudbytte for eften\rsploJnmg på 2,3 hkg
kerne pr ha. I det cnc forsøg. h"or for!l0gsafgrooen har
\æret \lI1terbyg. er de: hostet 59.3 hkg kerne uden
pløjning mod 63A hkg kerne. hvor der er pløjet.
Forsoget I bederoer i 1983 indgår i gennem~nittet af iah
5 forseg I denne afgrod;;:: siden 1978. opfon I tabelS.
Alle roeforsøgene er gennemfort på lefjord. heraf de 4
med fabriks..'iiukkerroer og 1 med foderroer
Tilforsel .tf ekstra hælSlOf har medført nedgang I
'iukkerroernes udbytte df roetorstof I den efterArspl~

JOOe Jord Herved er merudbyttet for pleJning, der ... ed
normale hælstofmængder er på 2,5 pct. .....endt ul en
udby. ttenoogang på 4 (g knap 6 pet. ved tilførsel af
henholds'ds 30 og 60 k6 N ekstra pr ha

De nu a[\/ullede /orsog med fortsat ploje/ri dyrknmg
har i lighed med resultalerne fro tidligere gennem/ørle
jorsøgsserler vist. at udbyuerelotionerne til drhg p/.j
ning kan ~U're sb.-el ~t 'dbestemte som bnbestemlf!. J

Tabel 4. Fastliggende forsøg med undladelse a/ Tabd 5. Faslliggende forsøg med Ulldlo(/f.dse af pløj-
pløilling. Byg. (4/i ning, sukkt'rroer.

11r24rlir41r ~. Ar 6. Ir 7. .ir
Roer

I 100 plantCT hk, pr. ha
77-78 78-7<> 79·80 ~81 81-82 82·R) '9 3 pr ha "'" tOfllof'

Anlal forsøg 2. 2J 2O " " 9 4
GII' forsøg 1978·83

Grundgodel grundgodet

Ingen pløjning 45,1 41.6 44,3 37.4 41,8 42,435,9 mgen ploJning 62 464 108,2
Eflerårspløjning 0.9 2.4 ',2 2.7 2,2 0.6 J, , Efterårspløjning 64 22 2,7

JIN ekstra 3/ S ekSfru

Ingen ploJnlng 45.4 42.3 43.7 38.7 41.6 42.53g.3 Ingen plojlling 62 468 112,3
EfterårsploJnlng 1.1 3.2 1.J lA 2.4 1.5 1.6 efteråf\pl"Jnlng 64 17 4,4

62S ekstra 62 l\' ekstra

Ingen pløjning 45,7 42.3 43,0 38.4 41,0 41.2 40,5 Ingen pl"jning 62 471 108,9
Efterlirsplojning 0.2 J,O 1.2 1.1 1,7 0,2 2.2 Efterllrsplojning 61 28 6,1

Gennemsnit Gennenunit

Ingen pløjning 45,5 42.1 43.7 38.2 41.5 42.0 38,2 Ingen pl"Jning 62 475 109.8
Efterlirspløjning 0.5 2.8 1.2 1.7 2.1 0.8 2,J EfterårsploJl1IlIg 6J 7 2,5
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a/mmdl·ftghed l'r jorsl\el/l'l1e 5mb, Ine" udbyt[('fH!d
gange har ~'æret hYPplg{t forekommende i kornafgro·
derne. ,\1erudbyu('t for ejterarsplojfllng, I gen"emsnil
lild/cm 1,5 og 2.0 hkg kernc pr. ha. har dog ikh I'æret
af ('II slorre/.ll'. \om he/I muti\l'arer dl'lI reelle p/øjeud
gIft. I dl' ja forjog. hmr fabnkssuJ.kerraer har Wf!rCf
fimog{afgrode, t'r der opndet ol'errO{/\I!nde gode n'suI
tater af sanillg I uplojet jord.
,\tlr forual undladdse af plojning erstoues af oget
slubbearbejd",ng, har ud~'i"'mg('n uf ÅnÅ kUIHU'1 hol·
til'\' under kOIl/rol. A'I'ikforekomster I'i!d host a"gi~'er

dog l'rI nogel flærkere hiÅ/Jdl'iklmg. h~'or dl'r ikke
p/ojeJ.. Ti"'~'an'nd{' er tier her også fl'lldefIJ 111 slærkere
ongreb af bladplelSvampe i korn.
Fordele og ulemper I'ed ploj",nK bor 1'lIrderes efter di!
a/.. lllelleforudsælllingerogformålet. Jlen-ed blil'Cr del i
praksis iÅke el \porgsml1/ om l'llten arlig p/ojning dIer
s!t't Ingen p/oj"ing. I1Il''1 el bade-og. Del I'il sIge, at
ploj"i"g ofte aR med fordel kOll ulldlade{ med tlrs
ml,lIl'mrum

Fastliggende forsøg med direkte
såning
Eflt:r frcmkollht af nyt. "'jx-cialfrem... tl1let matenel til
dIrekte nmg uden jordbehandling ....mt bedre kemI'
... I..e midler til kontrol af rodukrudl er sporgsm.lct
omknng delte emne tagct op III forn)et belysning I cn
fOf'.(1g~'>Cne, ...0111 gennemfllre. 1 samarbejde med Sta
ten ... PI3nle~\\'I<;forsog. I (,'jer, og Statens jordbrug'tlek
Ill ... ke FOf\ug. l1)gholm
Efter nogle orientcrcndc forsøg. anlagt i cfterårct 1980
og forårct \<)81, blev opgaven ydcrligere udvidet med et
bct~dellgt .lIltal fOT'mg Id hø..t I 1982.
Formålet eT i "'lOre_ fa<;tllggende parcelfof'.ug at llllder
""gI," udb) lICreJallonernt' \ ed direkte ning på uplejet
jord. med eller uden Olrcrnadlsk jordbehandling. "t'd
~mmellhgningmed tradlllonel plOjllmg. jordbehand·
IllIg og mng. End\idcrc at undersuge behandhnger
Ile... indnydd ...c p!\ jOrdStrllktur, biologi... kc forhold.
ukrudt og plantesygdomme ...arnI melOdernc'i ar·
beJd~- og brændston'orhrug.
Por'iøgcnc er planlagt \11 genllcmf"rel ...e i 5 ~r I sæd:-,kif
ter med \ Illtt'r1l\ ede. v, r· eJler vinterbyg og \ih· eller
\1Il1errap"

Fo....ogspiullCll er følgende;

a TradllHmcl Jordbehandling og "~U1l11g (pl"Jnlllg og
han l,mg).

b. Ingen Jordbchandllllg. dIrekte ...~nlllg (lIlgen pl')J
ning og harvning).

c. Han mng ul ca. J cm. dlrl:,kte ...!tlllng (lIlgCll pløj
nmg)

Da l.. \æl'!offor'l) nlllgen formodenl hg "pilleT en rolle
fOT dis!)C \<tmmenhgnlllgcr. er ...porg..mtilcne kombllle
rct med 3 former for god<;l..ning. dels normalen for
marl..en og afgnKlen (A) og henholds\l'" 30 l..g N
llulIdre (Il) og JO kg :"J mere (C) pr. h:'L
S arbejdet gennemføre:., med cgneck "rccw1m<l"klllcr

til dlrdte ... nmg. UdO\a tTadlllonclukrudh· ug "'yg.
donl'~bekælllpelse foretages der speCielle behandlinger
med Roundup Og/eller Gramlllo,"ollt: Imod ukrudt l

det omfang. dell reducerede jordbcarbcjdlllJlg i dt:
Upl<ljt.-de for ..ogslcd "tilJer krav henJlll.
( eftcr3ret 1982 og foråret 1983 er der vlderefnrt for..,,&
på lait 20 lol..alileter. Heraf har hO\lrt.... ultatcrne af 5
forwg m tlcl ka ..-..cres. I 3 af de re\tercnde forsag \ar
afgroden vllltcrhvcde, l 8 \'årbyg og I 4 for",o8 hen
hold..\ I" \-mterb) g. \ mleTTug. ha\ re og \- rrap<;. Dc
hidtl(lIge resullaler l byg og \ IIlterh\"ede er VI')t i
opstdlmgen i label 6. Enkeltre\ultaterne af <;amtllge
for~og t.:r opfon i labelbilagel.
For'mgcne i byg 1983 er 2. år,~, mctoderne gcnnemfø
re~ p~ arealet. Forfrugten har i 2 af forsøgene været
byg, I 6 forseg \intcrhvede.
I 2 af rel'" forsøg I byg har ilingen forst kunnel
gennemføres henholds\ 1<; I. og 7. JUni.

Udb)'llCIll\eauet er lavt i di~.se forsøg, men I begge
tilfælde haT den direkte ... ning hclt uden Jordbehand
Img l..lan rncdforl dcn hurtlgste og bedste frcm"p,ring
samt merudbytteT p..' ca. 4-7 hkg kerne. I de "vnge 6
fon.øg. hvor byggen er ...ået l april, har den dIrekte
:.,åning i de neste tJlfældr.: givet lil')varcnde sikre tlllll

drcudbytter.1 genllem...nit af alle forseg bliver udbyue
nedgangen ved lhrekte ..tiIlIng herved noget mindre
end I tidligere 51"'i forsøg I byg.
I \intcrh\edeforekomll1erderog b dcmmdreudb)t·
ter og mcrudbytter for direl..le nmg. Den meget
ovcrllge han Illng med et enkch mck I forblIldeIse med
~llIngen har i de ne'lte tilfælde forbedret resultatet og I
geJlllcln...nll af nere ån. forsøg reduceret udbytlcned
gangen 111 ca. \ hkg kemc pr. ha.

rabl'/6. Formg med direÅ.te sanIlIg (42)

M.J kt~ pr. hl
A 8 C

Normal JON JO
fo< under over

marken normal normlII

Byg. li jim"g 1983
a. Trildlllllnel 32.1 31.6 33.6
b. Dm:l..lc ..5ning J.8 5.0 2,7
c lIaf\n ....... dlr.s 2.1 :U 2,6

Dyg. 16/0""K 1981·83
a. Traditionel 38.0 35.8 39.4
b. Dlrel..le 'h ning 4.9 4,4 4.6
c. I-iarvll +-- dlr. J.8 2.4 4.2

II ~'('(/t!. 3 jor~og 1983
a. Traditionel 59.9 56.0 60,6
b. Dlrckte sllnlllg 1.3 I.l 1.8
c. Han.Jl.+dir. 1.0 J.O 0.2

Jhed/.'. Iljor50g 198/·83
a. Traditionel 71,3 69.2 71.0
b. Dlrel..te ...åning 2.8 2.7 1,7
c. Haf\n.~dir ...... I.l 0.6 1.1
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Tabel 7. Forsøg med direAle sdmng

1 det ene forsøg, hvor afgrøden \ar vArrap~. blev
froudbyttet reduceret meget stærkt ved de direkte
sAmetoder. Det samme var tilfældet I et tilsvarende
forsøg i vårraps I 1982. I forsøgene med hUHe og
\,mterbyg som forsogsafgroder \ i...er sAmetoderne næ·
sten samme r~ultat som I anden \'år- og \·lI1tersæd.
h\orimod der er en Ixt)delig udbyttenedgang for dl·
rekle såmng I det ene for\og i \'llIterrug.
Til yderligere belysning af forsøg......porgsmAlene er der
foretaget forskellige optællinger og bedømmelser. bl.a.
vedrørende fremspiring. forekomst affodsyge og andre
sygdomme samt udvlkhng af hik. I vmterhvede er der
ttlllge målt sådybder. Segle af dl ......e resultater er vist I

tabel 1.

Alllal
fremspIrcde

planter % knække % gold·
pr ml fods)'~ fods)'gc

(Jt" er i mark/afSøg i br a/p"""" typer a/ ned/ældl!r\ka'r. '>Om' tr
udformel nnd det særllgl!!orMlJl al N"duN!rt d.. m.-kuni5kl! dwdtr
vl'd ""dj,ddnIfl8 af j1ydend' ammOniak I ~IfII"Næd og andre
t IlJblerrd.·u),-:rJHirr. OI ..nt tiben5trrrr rUltol 'fiJrd. Stig" ned/æl.
d. roggrt"FtJ/ med trodltk)"..1 fldsplds pJ tu"d 'I. r,l højfY ~m,"r

jiJbrikJl. hK' du pd .."J<p/(JijOn er n't'jStl et 'JUI' 11adju'I. som
bI.o l.T:"d"lr ,andMf I"l"kel met/JOrdr" I forf#ll('1II('r dtot ~f/(l"l"t

fl.m ..FoAw-'kær·, 'ed""l rf nedfcrlderaggr '1!oll IlJ fabrlkal -4
((rodan" 'm',i pdmant('rCf rul t:s(..ær foran en .'radifW'Id /(Jf/d.

6
2
4
2

6
6
6
4

6
11
14
14

6
25
16
24

3
335
233
278

4
208
181
182

~'arbyg. onlol forsøg
a. Tradlllonel
b. Direkte sAnmg
c. Harm. -rdlr.y

Vinterhw!dl!.
amalforsøg
a. Traditionel
b. Direkte sAning
c. Harvn.+dlr.så.

Antallet af fremspIrede h\"ooeplanter 5·6 uger efter
nmg har været Storst efter den tradlllonelle behand

ling. Ved direkte såning er plamebestanden reduceret
med ca 30 pet. og med ca 17 pct .. hvor direkte ...Aning
er kombmeret med "verhg behandlmg. I \'lirb)'g er
antallet af fremspIrede planter i de direkte såede for·
søgslcd reduceret med ca. 12 pc!.
Angrebene af knækkefodsyge og goldfods)ge, også
opfort i tabel 7. viste ingen sikker sammenhæng mel
lem forM)gsbehandlingeme og angrebsprocentcme.
Forwgene fortsætter

Forsøg med skærtyper og
kørehastighed ved nedfældning
af flydende ammoniak.
Nedfældning af flydende ammoniak i etablerede afgro
der som \ mlersred og frem",>piret hyg lader sig \<anske
ligt praktisere uden mekalllsk pihirkning af afgroden.
Seh'om mulige skader normalt er af et omfang. der
under de hidtidige prisrelationer Ikke 'itil1er flydende
ammoniak økonomisk ringere end an\,cndc1...t: af fasl
kvælstofgødning til vInterhvede og fremspiret byg. har
der i flere perioder været arbejdet med ændret ned
fældningsteklllk i form af I)punktnedfældmng n og
forskellIge typer af rul1eskær og nedfælderlIcnder.
I 1983 er der I parcelforsog foretaget en sammenligning
af 3 skærtyper. dejs tradilionel noofældertand af fabri·

kat ) Mar-k Stigel . dels et rulleskær fa. t mOnteret på
det enkelte nedfældnm~agregal foran en traditionel
13nd af fabnkat » Agrodan ((. Den 3. t) pe, benævnt
II Fakse((· ...kær, er en Marsk Stig·tand, hvor der p
... hdspidsen er svejsct et ..tykke nadjern. der er bredest
formen. h\'oned land,til1mgen bh\er mere lodret.
Konstruktionen er udfNt af gdr. S\'. Pouben. Tokke·
rup. Fak')C.
Sammenligmngeme me:lem skærtypcme er foretagel
\ed to fremkoringshastizheder. 5 og 8 km I limen. Til
udmållllg og kontrol af de tilførte ammoniak mængder
er anvendt landskolltorets mAIeudstyr til forsøg med
flydende ammoniak.
I forsogene i hvede er ammoniakken nedfældet den 7.
maj og I byg den l. Juni Jordtypen har \æret J8 nr 4
og 6 I h\roe og JO nr_ 6 i forsogene I byg. I et fOTSOg I
rug. J8 nr J. er ammoniakken nedfældet den 21. april.
Resultaterne er opfort tabel 8.
Jordene \ar ved alle nedfældmngstldspunkter meget
fugtige, Nedfældningen med nFakscc(·skærtanden
har ved den laveste haitighcd givet \Ignifikat højere
udb) He end den tradl1lonelle nedfældertand I begge
hvedefo~ogene. Det '\amme er tIIfæidel m rulleskæ·
ret i det ene hedefol".>Qg. Rulleskæret og den traditiO
nelle land la\'cde dog l hveden oJem.ynhgt større op-
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l'abe/8. Skærryper O!? køreho5li~"t'd n'd nedfæ/dnill.'l
afflydende ammolliaJ.. f41A.J

hk, kerne pt"_ ha
Ymler· Vinltr· Vi<·
h~'edt "'I bl.

1//fiJl ;"r-.o,. .' ,
Alm Jlt'lIfa.'lder\"ær.

5 "rn 60.5 55.6 49.2
ahn nedfældc:r,,";cr.
8"m t.7 J.5 2.0
HFa",e.t""'cr. 5 "m •.0 0.6 0.5
.. Fak"l,.'(\ ...kær. 8 "111 1.7 0.2 O.i
Rullc.... kær. 5 km .1.0 0.1 0.0
Rllllesb:r. Il km 0.9 0..1 1.1

rndlllng af Jord og dækning af pl.lIller end "ra" ....c,,·
...."æret.
I b}g og rug \-ar der I""e ul,\arcnde ...ynltge forsh'lle.
Ilgc,om for... "clle l lIdb~ tlt're ... ultatcrnc kun er sll..re for
d~n ... lUr,h: hastlghed 1lH..'d tradlll<lIlci nedfældert;Jlld.

..,om l de ne"lt' tllfa:::lde h;Jr mt:dfurt det darhg,tc
rc\ullat.
FON'gelle bur som falge ;Jr de \ærlige n~dbur,- og
færd'l<.'l\forhold I 1983 "un betragte... M>m orienterende.
h.. orfor de også \ogC\ \idcrcfon under muligl andre
nedf.cldulIlg" ilkar I IQS4

Andre jordbehandlingsfors0g
Lokalt har der Herd arbejde! med andre jordbdwlIo
hng....\porg~rnål .. ed an\'cndcl<.e af planer, der skal beo
Iy~c ..a.'rligc lokale forhold eller opfylde bestemte ~m·

\kt'r
nJandl .,5dalllle kan hCllvl ..e~ Il! 3 for<;øg med under·
gruJldsloslllllg. udfOr( i hh\-. Esbjerg og Omcgns Land
boforclllllg. Slagcl~cegnenl, Landl:>oforcnlllg og Syd·
\Jæll~lIId~ Plan{c.'lvlsudvalg. N;:C'I\icd .
[nd\ Idere "an der hemi-.e' III for-.og med forå .... han-'
nmg ug lromllllg af .. llllerh\ ede. udfOr! l BondC\tan
den, Landboforelllllg. II. rb)
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Dyrkning af korn og bælgsæd
Af Bent Ullerup

Ntlr der å)"Å~J \'inu'f'1æJ efln IInlersæå - i dr//(' IIlfælde byg efter
hvede - er der Slor rl\/4.o for, al spddkt'rIlt'f fra for/ruglen ip'f." om
efierIJret og med/l"'" mdh/undmg. Do hlWJCfI modner \1.:/tt'N' end
vinluhyggen, Aun dl'//l' d,ob..' Hore gener i hø~1 Derfor I:r def

vlglfgt. at flest mulif(., lpildJ..t'fI/t'f brtngel til 5pmn~ Ol( 1Hlt-læggel
jø,. MJnl//g afdal nJ." ulRrod,'

Under Kornudvalgct var de gennemforte opgaver l

1983 en gentagelse afforwgs.opgawr. som var l\.erksal
i tidligere år. Resultaterne vil her bh..-e omtall l ()ver
sigtstabeller. medens cnkdtforsogenes resuhater kan
findes i tabcJbl1agets tabeller nT ·B-50

a. 400 !iopiredygtige kerner pr. m2• N-udbringmng på
en gang. Madium 4.

b. 'tOm a ... 2 I C)cocel ekstra (CCC). stadium 3-4
c. !)Om b + 0.5 I DerO!'.a1 n.. stadium 5-6
d som c + 0.5 J Tilt 250 EC. stadium i·8
e som c + 0.5 kg Bayleton 25 WP. stadIUm 6-7 og J

uger senere.
f. som c ~ 0.5 l Tilt, '-IadlUm 6-7 og J uger senerc.
g. som r. men kvælstof udbragt ad 3 gange med

45% af N-mængdcn ca. 10. marts.
15% af N-mængden på stadium 4-5
40% af "l-ma:ngden på stadium 8-9

h wm g. men med ud<.ædsmængde svarende ul 500
,piredygllge kerner pr m2•

Forwgsplanen er i princippet den samme som blev
anvendt i 1981 og 1982, men den er dog hvert år ændret
lidI. Ændnllgerne har i år været. at der er sammenliget
to ud"lprojlnmger af Ba)"cton 25 WP med to udsprøjt·
rJlIlger afl ilt 250 EC. Endvidere blev svampebekæm
pelsen i ak...et Ikke foretagel med Onho-Dlfolatan som
I de Io før..te år, men i stedet ved den sidste udsprøjt
ning af Tilt eller BayletOIl.
Resultaterne af de 21 gennemførte enkeltforsog ses i
hlbtlbilagels tabel 44 og 45. Der blev gennemført iah 8
fONOg på Sjælland, 4 på Lolland·Falster. 2 på F) Il, 5 i
&;tj)'lIand. I i Vestjylland og I i Nordjylland. J 3 forseg
var forfrugten hvede. i 6 byg, i I rug, i I frogræs og i de
Sidste 10 f(lr~og var det en strAfri afgrøde. raps. ærter
o.lign.

Hovedresultat
For..og!>opga\'ens hovedre<iultat ses I tabel I.

Tabel I. Forsøg med h"et1edyrknlng. serie 01-10-83 (44
45)

Anlal (orSOf 17
a. 354
b.
c.
d
e.
r
g.
h. 440
LSD.

Produktionssystemer ved dyrkning
af korn
I 19 3 er forscg!!.Opga\erne ul belysning af \ærdlen af
at arn'cnde produkllOnS!I)\Iemer ved dyrkning af ,in
terh\ede. \ interrug og vårbyg gentaget på henholds..i~
7.. 4. og 2. Ar.

Hvededyrkning
Der blev I 1983 gennemfort 21 forsøg m<.-d h\ededyrk
ning efter folgende [orsogsplan
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Ihede

AnIa] frem·
p'mk

rlanl~r
-.,. m~

Sul·
længde::

an

20

107
96

'"md-
dUI

8

9
9
8
7
3
2
l
2

~~ Ldb)ll~

planter med Ol mer·
kn~U.d'od ).e udb)'ue
,. an h~ h pr ha

20 ~O 21

35 55.3
76 1.0
63 4.2

13.0
16.6
18.5
21.8
21.6
1.7



Fobel4. Kvolitelsundersøge/ser I hvede. gI/S, 3/0,,·og
/983 (2,. Kraka. /1 AI/Ja)

12 f0""l 8 f""",
% .ngrebne Udb)'lI~ Ol ~ angrdme Udbytte Ol

Hytdc planler ~b)'1It planler merudb)'uc
v. anbq v. høst hk. pr tu, \ anlq v b.1 hk. pr tu,

Opdeling efter sorler
I Wbcl 2 findes resultalet af en opdeling efter sortsan
\ endel'\t:n.
112 afde 21 for<o;og "ar .. Cl Krakah\ooe. medens der I

de l) o\nge \ar el VUKa 14. Anja 14 og Dtsponenll I
forsog. I tabellen er foretaget opdel mg mellem Kraka
og de tre næ\nte sorter UdbYllcr og merudb) Ilcr cr I

tabel 2 \'I!'>t I en ildt andcn rækkefolge end I label I De
... to(";le forskelle fm Kmka til de "vrige sorler er at
finde I resultaterne for <;vampebekæmpelsen, der g~l"

langt bedre virkl1lllg I Vuk<.l, Anja, Dlsponenl end I
Krakahvede. An\'cndeben af eec gav !'>lnrre merud
byttcr l Kraka end I de andre <o;orler. I rorsøgcne i 1982
var dette forhold omvendt. I tabellen er til sammcnlig.
ning vist de opnåede resultater for Krakahvede i farsø
genc 1 1982.

Tabel 3. Forsøg med In'ededyrkl/ing opdelt e/ter aI/
greb o/ kllække/odsygl? ,. forarel /981.

62.4
2.9

38
IJ6
J60
1M

45
55.4
J2.6
485

72
54

J I
134
J61
1J.6

46
54.9
J2.7
487

16
52.5

J.4
78
69

48a.
h.
c.

• l I ('ec , ().~ r Dc-rma.1 -+::! o.~ 1 1111 250 EC

lOOO·lwrns vægt. g .
Hollandsk vægt. pund
Faldlal
pet. protein.
Sedimenlatlonsværdl
pc!. vandbinding .
pet. \ d gluten
Oroo"olumcn cm l pr. 100 g mel

I label J er foretaget en opdeling efter bedommeIse af
knækkefodsyge på hvedeplaJllerne "ed forsøgenes an·
læg. Der ble\ som nævllt fundet langt kraftIgere an
greb af denIle ..ygdom i 1983 end 1 de foregående lir, og
l 12 for..ng \'ar der ved forsog'ianlæg 48 pcl. af plan
terne angrebet af knækkefodsyge. I 8 for~0g blev der I
genncmsllll fundel 16 pel. angrebne planler. Ved ho.. l
blcv der kon"tateret en væsenlllg forøgelse iangrebel,
og der blev opnIiel 3.4 og 2.9 hkg kerne i merudbytter
for behandlingen med Derosal

Kemekvalirer
Med dd formål al undcr..ogc om en svampcbeKæm
pelse har indflydelse på kemehalneten i h\'ede. blev
der p kernepro\er fm 3 forsøg. 2 med Krdkah ... ede og
I med Anja. gennemfnr! en bageunder<o;øgelsc. DIsse
undc(";ogelser ble\' betalt af Foreningen afdanske Hun
de/smol/er. Fra hvert foro;og blev en prove af for<o;og..
led a og en prøve fra forsogsled f analyseret. R~uhalet
~ I tabel 4.

Ihede Udbytte 08 m~rudbYl1e

hk. kane pr ha

Kraka
Kroku 3wrrer· 1981

Anl.11 f(IN'~ 12 , •
Ubehandlel- • 54.8 56.0 71.8
50 kg ehlra ud"cd 0.4 1.5 1.4
K"ælstof ad J gangc 1,8 4.7 1.7

"æk_Hreglllf!T/1/g

2.0 Ieee J.• 2,4 0.7

Smmpe!JekU!l"pelse

0.5 1 Dc:rmul fl. J.O ],4 l.J
0.5 I Till 2 gange 10.J 19.5 9.0... •

Merudb) tte iah 20.1 23.7 I J.I

Smmpd)t'kæmpehe
0,5 I Tilt I gang 6..1 12.2
0.5 I Ila) Jelon 2 gange 8.4 17.8

\'ul,i (4). Anja (4) og Dlsponenl {Il
'orm,,1 ud\:ahrnængdc, l,\'æl\lof p5 I (t:mg. uden \xhlrc:·
~ult'nng ~ \\.unpebeLemJl't'l~

1111 t Ortho·Dlfolalan

Rc\u!laterne l labellell er næ"nll den rækkefolge, de er
omlalt l forsngsplanen, h\ ilket l~~e er den samme
ræk~ef"lge. ~m de enkehe demenier l dyrkmngen
udfores I I prahls.
I tabellen '>eS forsl resultatel af de forskellige tællinger
og m Imger og ydel"\l ItI hOJre de udbytter og merud
byller. \Om er opnIiel I gennem\l1ll af forsogene. Der
blc\ ud-Jlct -WC) spm:dygllgc kerner pr. ml. men som
det frcmg. r. "ar antallel af [ref11spirede p/afller l gen
ncm"imt 354 planter eller 88 pet. af del antal. som bic\'
\, cl. I for\"g~led h ble" udsIicl 500 ",plredyguge kerner.
og her var antallet af frem ... pirende planter 440 pr. ml
dIer ligeledes 88 pet. Sfrli/a.'flgden l fOl3ogsled a, som
ikke blev væk treguleret med eec. var 107 cm, me-
dens anH:ndcl c af 2.0 I Cycoccl ekslra forkortede
strået mcd 9 cm. Bedømmel~eflafmeldug "f... lurede. at
der i de fo~og<o;led,som Ikke ble.......pmjlel med svampe
bekæmpende midler (a-c). \ar g.q pet. grønne planle
dele d:ckkel af meldug. Hvor der blcv behandlet en
gang med flll 150 EC (d), "ar angrebet reduceret ildt.
men en hcdrc vlrknmg ble" opn, et efter to <o;projlninger
(e-h). I gennemslIlI af fOf'iogene blt~\ der \'ed forsog·
...anlæg fundet 35 pet. planler med angreb af knække
/odsyge Efter hosl fandtes 76 pet. angrebne Slnt h"or
der iUc \'ar forelagel behandling med Derosal fl ..
meden .. der var 63 pc!. efter behandlingen. Disse lal
fortæller om meget kraftIgere angreb af knækkefod
o;ygc end I de 10 foregående år. Udbyttell det ubehand·
lede fOl"'\ug .. led. hvor kv;.c1"itofg"dlllng blev udbragl p.
en gang. og hvor der Ikke blcv ...æ~Mregulerel eller
forcl~lgct ......ampt:bekæmpclsc, var i gennem nit 55.3
hkg kerne eller mesten ct IllsvuremJc udbytteresuhat
...001 I 1981. Del fremgår af resullaterne. at der blev
opnåel elldog megct store merudbyller især for wam·
pebekæmpclscn.

Taix'/ 1. Forsog med 111'('(ledyrl..1/utg opdelr efter
IH'edesorler.
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Kornvæglcn \ar lidi storre I gennemsnil af de behand
Icde forsogslcd. end hvor der il-ke var bel..<.~mpct

svampe. men ellers er de o'vrigc r~ultater næsten helt
identiske. Genereh m. del fastslås. 31 haliteten af
h\'eden fra disse fOf",og var s..'Crdeles god. og i inlel af
forscgene 'var pro"'en fra det ubehandlede forsog.,lcd af
en nngerc kvalitet end pro\ en fra det fuldl behandlede
for;ogsled

Oversigt over tre års forsog.
Efter den omtalte forsag'pian er der nu i tre r gen
nemf"n forsog med h...cdcd~ rkning. og i tabel S er \"Ist
en oversigt og -.ammenllgnmg. af dr: resultater. ..om er
opnåct.

Tabe/5. O\'er'ilgl orer J Clr'ifonog ,,/t'd hredf'dyrJ..lJiflg
/98t·83.

H..... IO' 19ft2 1983

Anlal ro"".. !~ .' "
\.(erlldb)'Ul!. hkg I..erll(' for:
2.0 I C)cocel I.q 1.0 01.0
0.5 I Dem'al n 3.5 2.0 3.2
0.5 I Baylcton H 2.8 12.4
0.5 I TIl. U ~.~

2.0 kg Ortho-Dlfolatan S . 6.5 .1.0
0.5 l Tilt 2 gange 14.3
Delt kvæl'lOfg(ld~l..n1l1g 1.2 0.9 .1..J
50 l..g el.. ... lra ud,a:u O.q 0.5 0.2

I tabellen er virknmgt.'1l af de enkelte bchandlmger \ISI
På nogle punkter er reMlhaterne direkte ~llmmeJlligne

lige fra lir lil år. fordi de ~aml1le elementer er afprøvet.
Ved at træl..ke resuhatet af et ube:handlet forsog,lcd fra
resultatct fra del forsøgslcd. ,om har fået den pBgæl·
dende behandllllg. er der ikkc taget hensyn 111. al der
bn ... ære ...ekseh Irklllng mellem de ..un·endte midler og
metoden... \lrknlllg.
Vlrl..ningen af rækslregu/erlngen med eec \ar bedre i
1982 og IqlB CIIl..! det for'itc ar. men Il..ke SI Dr. Bekæm
pelsen af knækkefodsyge med Der(h;}l n. har hen år
gn·et ret pæne mcrudb}lter . .\.fe/dug- og ruslbekæm·
pelsen med Bayleton ga\ I\:.t.'r i N8J mcd 12.4 hkg
kerne el merordenlhgl lilfrrov.lil1ende rC'iultal ...om
formcntlJg ma tll\kri\C'> en virkning mod gulru..l. Till.
der Ikkc har en Iils\arende god efTel..l mod dennr:
~)gdom. ga... 8.1' hl..g kerne. b\"llhl og~ I hOJ grad er
tilfredsstIllendc. Ihor Tilt ble\ amcndl It) gange. var
merudb}l1et 14.~ hkg. og \Irkningen. der ble\ opn5el
vcd 2...prøJlmng. må lil ..l..n ... es bekæmpcl-.e af brun
plcts)·ge og meldug I akset. Generelt \ar \Irkningen af
den gennr:l1lforte bckæmpel,c hOJere I 19l:lJ end I de to
foregående år

Udbytte og okol/omi
Det okonomililo.:c re<o.uhat for de fOf'lkellige behandlin
ger kan bercgnC'>. nar produl..tpris og udgifter til be·
kæmpel~lllidfcr. ud...pr(ljtlllng og udbringnmg af
k....ælstof -.æll~op mod hinanden. J labcl6 er anfort de
priser og omko,tninger.'som er alwcndl. gældende for
1983
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fabel 6. PflS- og omkoslfllngsgrundlag for lorsøgsbe
Itofldhngeme ifllrsøgene med hl·ededyrkfllllg.

. kr pr, ha Sv.! hk,
Pns kr. pr ror for- h\-'ede ilI

linde enhed (I. Yp- 170 kr
kg, hk•. ha) bchand pr hk.j

hn§

Kvæl... lofudbnngnmg 100 200 L!
Udspmjlmng mod ",ampe 100 100 0.6
Cdsæd 280 140 O.S
Cycocel ehtra 65 I 'O 0.8
DcrO'>;J.1 n 220 110 0.6
Baylelon 15 WP 380 190 1.1
Tilt 250 E( 400 200 1.2
Onho-Dlfolalan S 110 :!:w J.J

I den fO~le lalkolonne er pnsen pr. enhed af de næ....nte
nlldlcr og fllranslaltmngrr m.v. anført \11dl I tabellen
er pmcn ft'r behandllng(n pr. ha VIst med de dosenn
ger og antal behandlm~er. som er anvendt. F eks.
hidrører dc nævnte 200 l..r. pr. behandling for kvæl·
"tOfudbnngllll1g fra. al der er udbragt hællitof to
gange men' I fo~ug.'\led r cnd i forsog~led a Yde~tlll

hllJre er dl'SC udgifter omregnet til hkg h\ede pr. ha
med el1 h\t:depris. \Om hr er ~at til 110 kr pr. hkg
I labd 7 er merudbytternc for de enkelte forsøgsbe
handimger anfon I \enli:re talkolonne for fOf'iogene I

1Q83. I midlen af tabellen findes udgiflen omregnet til
hkg h\'edc pr. ha FOf'kellen mellem mdtægtcr og
udglfler er VI')1 i 3. kolonne, og del fremgår. al der Ikke
har værel gc\'inM \ed al aovcde ekslra udsæd. Dette
\'ar heller Ikke tilfældet I 1982 og 1981 Derimod var
fonjenc'lclI ved al udbrmge hælstof fordelt ad Ir('

gl111ge s..1:rdele~ god i 198 \ og bedre end i de to første Ar.
Der blev gcnnemgåcndt Ikke opnåel okOn{llllisl.. vm·
ding ...·ed at \·ækslregulen.' I de Ire fOf'Cg...år. Fordelen

rabd 7. J'lrknmg Ql!. okonoml t forsøg med
hl·ededyrkl1il:g.

\h·n.. b
hil.g h\l.-dc

pr ha
,.~

lJ forsøg
50 I\g ek..;lra udsa.-d O.• 1.2 1.0 0.7 0.3
K\ æl...I\>(dd 3gang 3,. 0.8 1.5 0.1 0.4

, æk Hr~'KIi/l'''''.r:

2.0 I eec Lil 0.8 0.2 0.2 2.7

S~'amPt b('J\ll-'mpe/\('
Oero<...1.1 n J. ' 1.2 1.0 0.8 2.:\
Tilt 1 gan~c 14. ' 2.4 Il.q
Tilt I gang .1.0
lla)lelt'll gang 1.7
Ortho-Dll1olan S 1,1 4.6

lah 22.1 6,4 15.0 4.5 7.0

a lQ"'.rn ",



rabel If. KI'æl'ilOfgcgll-kniflg, beka.'lIIpel~e af _\I'ampe·
~J'gdom/1le mUl/ I'æk\lregulaing i rI/g (.J6
47).

Ih'er jor~OI:sbelwlldling h/el' delf.'
A l!bdwndlcl.
B 1.5 1 Terpa\. "ladllll1J 7-8.

'tlr;\længdc hl...lt I...crn(' ~lcr·

cm udll
II II III I)

A. eden lerpal 1.1.1 136 46,9 49,6 2.7
D. 1.5 I Tcrpal 127 129 2.2 1,4 1.9

Jhw ræ!...ke b/el' be"andlel\Glede~.'
il Ubehandlet.
b. Q.5 I Dero..al n.. '1ladium 5-6.
c. "l.om 11+0.5 l Tilt 250 EC. ... tadlll111 5-6
d "l.OIll e-+- 0.5 l Till 250 EC ca. J ugcr 'ICIlere

2.2
0.2
0, l
0.2

Mtrud·
bylte
ro,

del! N
(II T I)

IO forsog

J
J
l

0,7

44,4
6.1
7.8
9.8

Udb)'lIe Ol
merudb)lle
hkg kernt

pr_ ha
l il

42,2
5.9
7.7
9.6

% m('ldug.

4
4
l
l

.11erudbyue fvr jors"8-\'
behandlinge",e

5.9 6.1
J.R 1.7
I.9 2.0

R••

a.

1<) ji)rsog / /983
li. L'behandlet .
h. 0.5 Dero::.al n
c.....om b .... 0.5 I Ttlt 250 EC
d ..om lo: + 0.5 l filt ...enerc

0.5 Dermal n.
0.5 Tilt
0.5 Till ~cncrc .

b.
c.
d.

Re .... ultaternc af ellkdtf(ll· ....~'gen(' linde I tabelbilagc:l ....
tabel 46 og 47. Alle fOf<;ogcrle ble genllemj~)rt i
Pelku ... rug II. 7".c...ten alle for ....ogenc er genncll1f~lrt på
klte jorde, JO nr. 1-4. og kun et par cnkelte blcv
gcnncmfMt p!l. JO nr. 6. Der blcv Illfort fra 110111180
kg k\æblOfpr. ha. Såtidell vancrede fra 10/911114/10.
For~le tildeling af kva:l ... tof skete mellem 8/3 og 6/4. I
de Oe::.tc forsog blev der fundet rel kraftige angrcb af
knækkefodsyge ved høst l det ubehandledc for~og~lcd

og l nogle tilfælde ogs..~ i del forsogsled. der var
behandlet med Derosal.
Hovedrc.... uitatcrnc I 198.1 ....c!- l tabel 8.

Rugdyrkning
I 1980 påbegyndte.. en for ...()go; ...crie med dyrkning af
vintcrrug. og fors"g~seriel1er gentagel hvert år Siden. I
1983 blev planen ændret. ..51edes at 'iv:tmpebekæmpel
sen ble.... forctaget med Tilt 250 EC. medens den I de tre
for~tc år blcv foretaget med Baylctol1 25 WP.
I 1983 \ar for ...()g... pbnen

ved al bekæmpe knækJ.:efoo!>)'ge var god og bedst l 1981
og 1983. Ilabellcns Slds!c lirc lilllcr om ~vampebeka::m

pcbc ses resultatet af bchandllTlge:rnc mod b<'lde mel·
dug, ntH og brunpletsyge . J 1981 var \ lrkmngcn 7,3
h\...g.l 19824.1. mcn i 1983 blev opnået Ikke mindre cud
11,9 hkg kernc 1 fortjene\te vcd wampcbckæmpebcll
Del ..amledc (lkonorni~kc reslllwt for den gennemfonc
behandling ..es i labcllen .. neder... IC linie. Der blev 11983
opn~cl ialt 21 hkg kcrne for en udgift p~ 6.4 hkg elleret
ovef'ikud P;'I 15.6 hkg. h\ilket var langl bedre end i de
!O foreg!k'nde ~r, hvor del okollomi...ke resultat og..&
\ar po.,itl\·1 og Illfrcd'i::'llllende.

Efter lidI jiJnkelligl momler er der Im'rI ar siden /977
geIllJ(!mj<Jr! mange fimog med (Jfprol'lling afproduk
rivnllysIC'mer i !lvededyrkniltgef1. Resu!lateme har ikke
m!rel entydige. IH'I'!I... el hel/er ikkl' kunlIf! forl'(!IItes sum
fi,/ge afde vidlforskellige \'ækslbeliflgel.\·er fra lir lil ar.
I 1978 og /980 I'ar geviltsh'lI jor den sam/ede behand·
/ing .I-{}/ed('s mil/imal el/er endog negariv. medens der i
1979. /98108 1983 ~'ar god "kaI/om i får behandlingen
Fra t/r fil ur har da dog værN forskel po. hl'ilke af de
elfkdle behandliflga. del" har bidragel mest lil ef godl
okonomisk resulfal. Det er sah'del ikke l'ttlydigl, om del
kun belale 'iig at udbrillgL' k I'ælvtojad In' gange/rem/or
al li/jøre (/<'1 på en gang. e/ler om e/l I·ækstreglllerin,l.[
har kunl/l'fware sig.
Angreb aj knækkefodsyge har næppe sa \lor ajll{{,lIg(lt·
hed afl'Cl'kst!X'linKelseme mm a/jormg\'stedef og dl!/1

injekfion m('d smmpesygdommen. da findes ijordell.
mell (/<'t hor i 1·lOrl sel alle arell(' kunllel betale ~ig al
gennemføre en bekæmpdsl! af kl/ækkefiJ(/'yge.
De Slor.l/e "kollomi.\ke Ildslag Irar hekæmpdsen af
svampesygdomme pa Sira. blade og ah medforl. I de
jle\fe ar har I!n bekæmpd.\'1! klllll/N bære umkosmin
gerne derved. og i I/ogie /ir har det endog I'a!rel ('11 megel
god jorrelllUlg at foretage bekæmpelseN.
Resu/wteme u/lder.\lreger, al ojgmdeme altid bor jo/
ge.\ n"je i \·ækslperioden. sMedes al der omgaellde kan
sæl/es illd med p/ulllebeskytlelse, nOr d('r I'iser _\ig behol'
for del, mel1 re.w/rateme af smmpeb('kæmpc/.\e gll'er
dog grundlag for al ol/bliule g<'"erell ar foretage ('/1

bekæmpeiII! afknækkejod'yge og el/ ell kell behandling
mod blad.\I'ampe og derefter S('I/('fl' a/gore el el'('III/1(:1I
beluJI' for yderligere bekæmpe/se.

J11'('fI forsøg h/e\' anlagl I 2 r(('Ha:
I. Kvt:t=btnf lilfort på en gang. ~ladium 4-5

II. KVl:cl"'lOf tilfort ad 2 gange med
50 pCI [tf Illicngden l stadium 2
50 pet. af mængdell i <,tadium 7-8

Dcr blc\ hostel 42.2 hkg kerne: i det ubehandlede
for..."gsled. hvor k"c1stofblev- tMMI p~ ~n gang og 2.2
hkg kerne merc. h\or kvæl<;tofTct bb udbragt ad IO
gange. IIiiwarende fors\)g i 1982 \ar lldbYlIctl.:a. 12,0
hkg kerne ~torrc pr. ha.
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Merudbytlct for for~"gbehandll1lgerne ses midt i tabel
8. Der blev opnået 5,9 og 6.1 hkg kerne for bekæmpebc:
af knækkefodsyge i de to afdelinger med forskellig
kvælstofgødskning, hvilket var en megel tilfredsstil
lende virkning. Virkningen af første behandling Illed
Tilt mod meldug var 1,7-1.8 hkg kerne. og virkningen
af den senere tilførsel af Tilt var af samme størrelsesor
den, ca. 2,0 hkg kernc. Delle var en bedre virkning end
i 1982, selvom meldugangrebet ikke var 5tlort. For
vækslregulering med Terpal blev opnået 2,2 og 1,4 hkg
kerne. Ligesom i 1982 var virkningen bedst. hvor
kvælstof blcv udbragt på en gang. Behandlingen redu.
cerede strålængden med 6-7 cm.
I tabel 9 er forsøgene, som cr gennemført i fire år,
opdelt efter forfrugterne byg og rug.

K"æJ.J.IJ;)(h.I·~' ulIgriber
Især f/./g rJg hl.d,'. Slrl/t·t
knækker hgt' lI''erJOrth'/I og
plolltc'1f.\ mllh,~ht'dl'r Jor I·i-
dere IIdl'ikhflK øde/ægges.
Svumpt>1I kali (} ....·r/r\'o· I JOr
de" oglmll/(' I/æste II"

ofgrøde I /WU [oreJ.mn
J.rafllgt "nK,d,. men sprøjl·
Iling gQI' W}(/,· IIIcr1Idb)·l1er.

f tabellen ses analyseresultaterne for knæl..kefodsyge.
Der er forskelle fra år lil <1r, men der var mere
knækkefodsyge i forsøgene i 1982 og især l 1983 end i
de to forste år. Der er hvcr! år opnået større virkning
ved beki.empelsc af knækkcfodsyge med Derosal i de
forsog, hvor byg var forfrugt, end hvor der året før
havde været rug, og især blev der i årent': IQ81 og 1983
opnået særdeles SLOrc merudbytter for denne behand
ling.

Udbytte og økonomi
Pris- og omkostningsgrundlagct for forsøgsbehandlin
gerne i forsøgene med vintcrrugdyrlning er i tabel IO
vist på samme måde som for de tidligere omtalte
hvedefor..øg.

Pris- og omJ.oslnil1gsgrundlag for forsogsbe
hand/ingern(· i forsøgene med vmlerugdyrk
rrillg.

Tabel 9. Opdeling efter /or/rugt a/ forsøg med dyrk.
nillg af vi"terrug.

pcl. angreb af Icnækkefodsygc Merudb
..ed ~ed hQlSt i hkg fOr

Rug anlæg ubehandl~1 behandlet bekæmpel
01/

DerQ!>llI n.

Tabel IO.

Pris kr pr
enhed

(l, kg, hkg
h.l

Kr. pr. S~ I. hk
ha for rug a
~hand- loS kr. pr

Jing hkg

For/rugt byg Kvælstofudbringning loo loo 0,6
5 forsøg 1980 7 19 2 2,6 Udsprøjtning mod svampe loo loo 0,6

IO 1981 IO II 5 6,8 Terpal 125 180 1.1
5 1982 6 22 4 2,4 Derosal fl. 220 110 0,7
8 1983 8 41 20 7,4 Ba;lcton 25 WP 380 180 1,1

gns. 4 år 4.8 Tilt 250 EC .. 400 2oo 1,2

For/rugl rug
6 forsøg 1980 8 IO 4 0,8
4 1981 5 8 O 2,8 Pri5ternc pr. enhed er anført i venstre ..palte, og udgif·

5 1982 12 41 8 1.0 ten pr. ha for den genncmførte behandling i mIdterste

6 1983 19 56 28 2.3 talkolonnc. Med en ('Iris pr. hkg rug pa 165 kr. vil

gns. 4 3r 1,7
udgifterne kunne dækkes ved de merudbytter. som er
opnået og anført ydcf'lt lil højre i tabellen.
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Tam'I/1. K~·ælstolgodsÅllil1g.bekæmpelse af n·ampt.>
sygdomme samt "æhlreguhmng i rug I fire
ur.

I tabel II er genncmsnmre!o>ultaterne af de for'>Og. som
blt:\ gellnemfort I <'Irene 1980-82. Vl!o>l I 'iammenllglllng
med del <;ldslC r'i forsøg

Resultater afde forsog. som ifire ar er gennemforl med
produ"-IIOllssysremer i mg. har "ær!'1 positin.' for am'en·
ddsen afDerosa/jl. mod knækkefods)'ge. 1198/ og især
l 1981 ble" der opndet slore udbylIer for denne behand.
I",g. og resultarernI.' afell opdelmg afforsogeneanlyder.
at der kan fon'emes SlOrre "Irkning. ndr forfrugten lor
rugen har "æret byg end eflu forfrugten rug. Der er
elUhidere I alle arene konstateret fordele "ed at I·æk·
slrt'gulere og Jlraforkorre rugen. mell de opnåede me
rudb)'lIa for behand/lIlgen har i de jTeste hr kun l/('top
"-unnel betal" omko5tningl'rIt(·. En bt'kæmpe/se afmel
dug har gll'et f('i beskedne maudhYller. som i gelJlwm·
'snif o/forsage,,/! ikke har l'(f!ret i swnd lil at bew/e for
bt4wfld/ingen. og ell hekæmpe/Je mod Sl'ompesyg
domme po hladl.' og sIra kali "-1If1 al/befales. sllfremi der
optræda "-ra/tige angreb. mell pa delle tidspunkt vi/
rugen norma" were sd høj. al 1.'11 kør,\eI med sprøjte ofre
I·i! gør/! \"-ade pil afgrøden.

0.1

0.2

_ns.
1983

1.2

,n.3Ar
1981-82

'\1t'rudbYffl.'. h"-g lor udbr.
af kIore/woj ad 2 gange

0.7 2.2
lA 0.2

R._

a. Ubelwlldlel
b. 0.5 I Derosal n.
c. Mm1 b I walllrebeki.!.~lllr.

I gang l )

d. ~Olll I: + wambckæmp.
2 gangel)

"\ ..rnpc'bd.xmpd~ I og.1 ~ ..ng.~
I lQ~O-l"::! mN 8a) l~l(In 15 \\ P
I t9SJ lIlt"d Tltl !50 IT

') IlJ~O !.~ I C\.:occ:l ... 1.. ..11"3

m lIdhgere omtall ble\ der i de Ire fur'>le il.r bekæm
pel "'\lampc..ygdolllllle mcd Da}'lelon. medt::l1" der I
1983 blt:\ ul1\1cndl Tilt.
Der \ar I IQg,l bedre \ Irknmg \00 al udbnnge hælslOf
ad IO gange, hvor rugt:1l ikke VM beh:.llldlel end l de
fort::g. ende. r. men næ<;lcn Ingen fordd vcd bælslof
ddlllgen l de behandlede fors"g~led. V,ckslrcgulerin
gen har hvert 1I.r glvel merudbylte. men ikke altid af en
"'Iorrel ..e. ~nlll har kUllnet helale for behandlingen. Den
~tr;:\fol'kortelldcvirkIlIng hur rcl kOllstal1l v..ercl 7 cm. I
tabellen" nederste a'''nil I:f del økonollll'oke rc..ultal af
"\i.llllpchckæmpebcll \i ...1. 1 gelllllU<,nil af de tre forsle
fON\g~, r ble\ opnåd 1,6 hkg kerne pr ha i fortjent::..tc
\cd beb::mpcl-.c af knæUefod"')ge. men t 1983 ble\
fortjellc ... ten "il SlOr ..om 4.7 hkg rug. Scl\lom der ble"
opnJct merudb)tler \ed meldugbekæmpd'oC. \'ar dts<;('
lUe I ... land III al helale for bchandlin~en.

K\ æl"lof r:t I gang
K \ ,d...tof p. 2 gange

Uden Terp..1
med TerpaF}

0,5 [ Oero...,,1 n.
$\ampebck. I. gang l) .
Svarnpcbek. 2. gang l) ..

0.5 I Derosal n.
\ampcbek. I. gangl).

Svampebek. 2. gang I).

.\1erudbyul!. hkg for
~'æ/..slrq;uleringmed

1.5 I ferpul

I.7 2.2
1.8 lA

Stra/ængd/? nn

117 135
110 US

Jfuudbylle. hÅg for
\mmIJf.'bekæmpelse

2,9 6.0
1.1 1.8
0.2 2.0

/'i)rtj/!nestl' (merudb.
udgift) hkg pr. ha

1.6 4.7
0.6 0.0
2.6 1,0

Vårbygdyrkning
For-."~"trbejdelmed produkllonssystemer I korndyrk
nmgen har heh O\-ervcjcndc værel gennemført I \lnter-
s......-dartcr. men I 1982 blev der anlagt forsog I w}rbyg. og
denne \erie ble\ gentaget I 1983_
F()f'.,Ogsplanen \ar følgende:

u K ncl<;lof ~m omgl\'ende mark. udbragt på t:n
gang.

b \0111 a +0.5 I Tilt 250 EC ca. 10/6.
c 'iom il ..... 0.5 1 Till e;l. 1/6 og 10/6.
d....om c t 0.5 I Cerone. stadIUm 8·10.
e. 75o/c af kvæhlofmængdcn I a +Till 10/6
f. "'om e I 25% af kvælslormængden i a udbragl ved

<;ladlulIl 5-6.

Forsøgsplanen er ændret fra 1982. Idel et forsøgsled
med 8a)lel0n er udgAel. og der er Ikke l»Om J 1982
forel aget t:ftcrgooskning med kvælMof efter planteana
ly ..er
Der blc\ gennemfør! lah 35 for-.og. I label 13 ses
forde1mgen geografisk Resultalerne af enkeltfor<io
genc findes I tabelbJlagels tabel 48 og 49. I 32 forsog.
tl\or der foreligger oplysmng om sortsall\endclscn.
bln 3Jl\cndl IO forskellige \Orler. h"oraf Harl) og
Tnumph hver var med I 6 forsøg, Vega I 5 fONOg.
113\ lia 14 furseg, Gula I 3 for~og. Cerise og Ida h'-'ef! 2
for'i"g ng resten I 1 fo ...."g. En opdelmg af resuhaterne
efter <;on giver ikke el <;ikkert billede af sortsforskelIc.
Dt:r bic\' tilføn mellem 8008167 kg kvælstof pr. ha og
I genllem"lnil 110 kg. Den supplerende kvælslofgød~k

ning i forsogslt.·d f er foretaget omkring 10/6, men dog
"anerende fra 27/5 ttl 22/6. I forscgsled b blev Till
udbragt mellem 6/6 og 27/6. Første <;prøjlning med
I Ilt I fON\gsled c blt:v udfort mellem 27/5 og 14/6 og
andcn ~projlnlllg ca. 14 dage senere. BehandlIIlgen
med (erone blev foretagel mellem 1/6 og 617. Der har
Icd~ \ærel ret stor ~predmng l behandlingstid...·

punktt:rnc, h\lllket er g~1I1ske nalurllgl t 1983. !l\or
<;il.ll1ngen ~lrakle ... ig o\cr et langl IId"rum
Fu...."gcne.. ho\edresullaler 'C.. l tabel 12
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TahellJ. Fon".': nlt'd bygcfl'rkll/!/X (48-49).

SI rå- K.lr I(JOO. o/, % '" hkg
UlK hCIlj!.dc ror "om.. mel- blad- ,kC'l· kerne

f,:m Icje<..-w \.cgl d". plet plcl pr ha

\utal
fllf'Ug .\2 6 q

" ~.fl U .\5

<l. 69 2 44 7.0 1.0 1.0 40.6
h. 70 2 45 1.0 0,5 0.4 J.6
c 6<) 2 46 1.0 0.4 0.4 4.5
d. 63 I 46 1.0 O.J O.J 4.4
c. 67 2 46 0.6 0.4 0.3 1.7
r. 68 2 46 0.6 OA 0.4 3,2
LSD 0.9

Ml.'rudb.l'Jft' jiJr fonog,l'bt'lwlldUIIgeme:

h ti: VirkTllllg af I gang Tilt 3.6
c " Virkning af 2 gange Tilt 4.5
d c: Virkning af Cerone 0.1, h, VirkilIng af mindre k\æl~tof. 1.9
f b, Virkmng af 2 gangc b<.t'I ....!Of

...arTllllcnllgnl'l med l gang 0.4

Der ble\ fMetagel bedmnmcl"e af mddugangrebcl f"r
l.. 2 og 3....projllling Illed Tilt "'amt efter den J.
,pmjtmng Denne bed,\mmdse er dog Ikke foretaget i
alle fOf'ov.enc. men i {ahel 1-1- er gennem... nH... resultalct
\ iSI I de fOI'...og. hvor der blev bedømt mddugangreb,
og det 'l~.d bema:rke\. al der var en del forsh'l fra
for"og tit forsøg.

Tabel 14. Angreb af m,>ldug i forsog mild dyrkning af
~'orbyg 198J.

PCI. 'føTlne plant('(Jc!t Jækket IIf meldug
B) ~ far I. fOf 2. for 3 efler J

~pn:lJI;\Il1g sprl'Jlmng 'rroJtmng ,;prøJtnmg
ca 1/6 eli 10/6 ca. 20/6

·\ntal rtlr'"g 1< !I :!1 18

Ubehandlet O.~ 5 7
Till ca. 10/6
(2. 'proJtetid) 0.8
Tilt ca. 1!6(l.tid) +

- 20/6 (3. ) 0.3

Jubel 15. Pris- og Oll ko.~lllingsg"mdlugfor jorsøgsbe
hOlldJillg!'rl/(! ,jonøge"c med bygdyrk"ing.

Udbylfe og okollomi
I 1,II)d 15 er pri ... · og ornko"'tlllngsgrundlagel for for
'iog...beh.lndlingerne \ I<,t 'lom for fOf'\ogene I hvede og
rug.

F~'r I ,projtning ca. ,/0 \":lr angret>ct megel lille og
ble\ bcdmnt til O.S pi.. t. grøn nc pllllHcdelc dækkel ar
meldug IO duge .,enere \ar angrebet næ..,lcn uændret,
men do~ rlllllcl'il, hvol der var SPfI,\jtct med Till den
l/o. IO dage efter 2. "'projtn1llg blev der i del ubehand
lede for'\)g<,led fundet 5 pct. meldug og ell god \"Irk
Iling af bckæmpehen. Hter 3.....pmjtetld \-ar der fortsat
"'ligning l Illeldugangn bet. og der ble\ igen ved bedom·
md...ell konstalere! el god dTek{ af den gennemførte
...prøjtnillg.

StråJængden \ ilf I gcnnem"nll af for ...ogeru.' 69 cm. men
i for!\ogslcd d. ..,om bb behandlel med Ccrone. \ar
,trået forkortel 5 cm. Bcd~1mmelsen af leJetllboy.:lighe
den var hdt mllldre leje<.il.:d. hH)r der \ar tllll.)rl Ce·
rone. mcn i det heil,' tage! \ar der lUe kraftIg ICjc.,æd I
9 for!>og ble\ forelagel be<,temmd....e af rk\, 'om \ar
hdt hojere, tHor der \:tr lorelllget bt::kæmpclse af
w<lmpe<-ygdomme. Der blc\ bed~lOH <'vagere angreb ar
blad...ygdommenc meldug, bladpkt:.ygc og ,koldp!ct.
hvor dcr var foretaget en behandhng med Till. end
Inor der ikke var behandlel
Udb) nel var i gennemsl\lt af fors()gene '+0.6 hl-.g kerne
eller 11.5 hkg mindre end i tilsvarende forsog l 19R2.
Der blev opnået 3.6 hkg kerne for en behandling med
Tilt og 0.9 hkg mere for en yderhgere ~pr('jtning

I tabellens nederste del er merudb) ttet for dc forskel
lige for~og~behandlinger \iM, og det fremgar, at der
ikke I gennem~nit af for...ogene ....ar mcrudb) ttc for III
....æbtregulerc me<.l Cerone, lige...om der blev 0pll5et 1,9
hkg kerne mindre ved al reducere kvæbtofmængdcll
og 0.4 hkg kerne mmdre, h\or k\:c1 ... toffet ble\ udbragl
ud to gange. end hvor del blcv tilført p(\ en gang.
Der blev. ~()1Il del fremgår af label D. opnkt gode
re..,uhater ved ...vampebck:cmpeben i alle land')dele. Byg

Pri~ kr. pr
enhed

(I. ]"g. h"-g.
h.)

Kl. pr. S\'. I. hkg
hil. ror b>g il

bchand· 165 kr. pr
IIng hkg

rabellJ. I'irklling al.n'ampeb('kæmpdse og l'æhlre·
gulering i bygdyrklllllg.

B,. lol
land·
Fal~ler

Sjæl
land

Nord-
0.1- og

J)l1and Vesl·
Jylland

UdspH1jtning mod svampe 100
K væl'llOfudbringnin!- 100
Tilt 250 EC 400
Cerol1t' 280
K væ..,wf 6

100
100
200
140
165·

0.6
0.6
1.2
0.8
1.0

Anlal fUN,lg

0.5 I Tilt 10/6.
0.5 ITilt 1/60g20/6
0,5 I Ceronc

62

~ 5 n 8
,'ferm/bYltl!, hkg ~em4!

4.0 3.3 4.1 3.5 2.9
5.1 4.1 5.3 3.9 4.5
0.2 0.0 0.5 1.0 1.6

Økonomien i behandlingen, som er foretagel i for~o

gene l bygdyrkmng I 1983 er vi"l 1 label 16. og lil
..,ammenligning er re\ultaterlle fra tll~"'trende forsøg i
1982 anforI yder<,t ti hojre I labellen



Antal r" ....l'g .'5 _1~ ,.
VlrJ",mg al
Tilt 1 gang 3.6 1.8 1.8 1.8
Tilt 2 gange 4.5 3.6 0.9 1.6
Cerunc 0.1 1.4 1.5 1.1
25l'>', nlllldrc " 1.9 1.0 0.9 1,0
N ad 2 gange: 0.4 0.6 1.0

811

3 af for\l1gcne ble:' fOrl\i.l1 I 19lD Det ga'ldef for"'(lgcnc
\C..'d Ro..}"dde. S}..Jcrn og p:l Godlh3b. Rc"ul!illcmc for
IQ8J ..I...... l tabel 17,

Tubel 17. Fortsal In·edcdyrk","g. salt' 01-8-74 (43).

% sir! 4J} Udbytit. For-
Hvede med knlCk· lold hkS kerne hold

kd'ods)'lC- rod )IC pr. ha tal

)(J(J

90
R9

62,3
2.6
6.6

2
R
5

56
45
5.1

3 [ursog /983
1 .lr\ Inede
2. fl.r.. hvede
IO. ~r~ Il'ede

/ors"g med

Fort)eOCSte
hk,

f ' ha198 1982

Mmldb. Udpft
hk& by, hk,
pr. ha pr Ila
1983 1983

J',rklllng og økonomi i
b)'gdyrklling.

Tubel /6.

Såtide, I hvede
I L(lfIdboj(}renill!?t'me po LO"(Jnd-F(1/~la er i 19M3
gellnclllfurI .l forl,,,g med ..t\llde:r 1 \mlcrh .. ede R~ul

talerne .,(-.. I label 18.

Ved f\)r.. te: ..:'il id. dcn 9/9. ble ... 1 gcnllCIl1!o.ll11 up nået
99,0 hl..g I..crnc pr, hu. og \ed ud..a:llclsen ca. en måned
111 5/10 var udby Ilet qt:l.O l1}..g, Dcr blev -.ålede') I
gellllcm"1ll1 af for..ogene lUC fundet Sikre for-.kelle l
udhy Ilel \eo ud,ællc!sen ;.tf ..åuden_ I el forsog "ar
udhYllct \t'd 2 ~tld 8 JX=I hUJere end H.'d den IIdlag...,e
..amng. og l cl andet for.(lg var udb) Ilel \ed \Cnl...,le
-.:.Hld 5 rx:t, lavere el1d \C.'d de for"lf.: ..åilder

Dl.:f l'r forelagcl "iammenllgn\llg mellem I !ir.. hl,ot'dc. 2
:1r.. h\t--Ut' og IO. ~r\ h ... c(,k Dcr \ar I alle afgmdcr
mC~d kr:aflige angreb af knæ"'}..efod..ygc i lQ~l3. men
der er forelagel bekæmpcl\C af 'l}'gd{lmmen. I 2. lir\
hveden \ ar angrebel af goldfods)'ge lidi }..raftlgere end l

de andre afgrodcr I I. :ir. h.. edcn ble\ l gellnem~1ll1 af
de _l for..,,~ ho~tet 62.3 hl..g }..eruc:. og 12_ <in. h\l-den 2.b
hl..g }..emc eller ~ JX=1. mUHJre, Del la"C"oh: udb) tle blc\
opnJet I hvede ener }..onlllluerilg h\txJoo) r}..nmg med
elltundrl.'udb}tle på 6.6 h}..g eller Il JX=1 mmdre end I
år.. h\'eden Dl.."e r~ultater falder megcl na:r I trJd
med re">uitalcmc fra 1982. I 2 af for~ogeneble\ der I cl
fjerde ror..ugsled dyrkel \', rbyg. hvor der i de forcg 
endc Q år ha ..de \ærct bH!:- Dc opnåooe udb) Iler \ ar
under de ugun"llgc \æl.. .. I .... lk. r for hy'gdyrknlllgclI I

1983 godt 20 hkg }..eruc nllndrc pr. ha enc.J h\'ede I

forhat dyrknll1g.

robd 11l. Sal/da jor \'Ullah I t'dt'.

100
102
\()I
9Q

Forholdstal
ror udbytie

QQ.O
100.6
QQ.8
98.0

Udbytle
hk, pr ha

3 [o"Og /983
Såtid Q/Q
Såtid 16/Q
Satid 25/q
Salut 5/10

Andre kornforsøg
Udover de nnllaltc opga\cr ICr <ler I\UI! gennemfort
cnkchc andn: Illcd nf.:rc fO ....llg. NalurlllY"'" er der i de
enkelte lo}..ak fnrclllnger gCllnclllfMl enkelte for.ug l

mange for..}..clllgc opg,aver \cdmrcndc korndyrkmng,
og inlcn:v,.crcde hCIl\'i ...c~ 111 ~ll \uge OplY<'lllllgcrnc I de
cnkclle fnrClllllgef', hcrctJ1l1lgcr.

hc~rarcl.l.C

Den goue virkning af bchandllllgcn en gang med Ttll
har lct kunllr.:t betale udgiften til hehandllngen. og dcr
blev en fortJcnC\h: pH US hkg kerne eller ..amme
rcsult •.lI ...om l 1982. H\or tlcr bk\ ;.JlI\cndt Till Io
gange. "':Ir udglrtcn naturlig\ l' ...tMfl". og fortJcneste ..
ble\ O.l) hkg kerne. h"lIJ...d \;lf lllllldrc end deL der blc\
epnacl l for...ogenc I )982. DCl1t' ..J...)ldC' formentlig. al
b)ggcll under de meget lurre v..cblforhold I ~mmcrclI
198.1I1-ke lunne drage nyllc af den sld...IC behandlmg
med J Ilt. Del "-unne .kkc betale ,tg at ...linende Ceronc
under de \ :cJ... ... tbdmgelser...om \ ar fremherskende I de
to for.ng~·'ir Del \ar heller 1I..I..e fordC'lagllgt al spare:
p<l I..\~d\tofl1l:cngden, og der er Il'cn ..ir l gennelll'illll
mi~lel f.:i.l, I hl..g }..erne pr ha \l'd ~pard..cn

Re,mlftJfemt' af dt' forsøg, dt'r i 1982 o~ 1983 blel'
gelll/t'm/orr U1t'd prudllkfioll a/I'(Jrhyg. har ræret meget
elltyd/j{t', og dt' har vl,\/, ar da \'ur \(('rdC'/el god cAo/lOml
I'ed al j(m'wge en H'oUlpe/)ekæmpdw. og i de jlesft'
lilfælde I'or del og\"() n'fI(ubt'11 ar bd.({ mpt' smmpe ro
gal/ge, Po grundlag af din't' og andre n'w/wlcr. som
omla/e~ / el \'('//('rt' a/~1Il1 afol'ang(t'lI. kUli der unb(fa'
!c's al g('IIf1em/ore I luwr ji/Id en b('Atl'mpe/~e af blad
n'ompe, Især meldug ~ b/udp/t'Hygc. f I'lubyg Del
gælda d('r{!fia om at huldl' noje Op\."'// ",,'d markelH
lI15lum/ og itUrIIgl at gn/,., iud med ('II yder/Il:ere
sprojl"I11~. hl'/\ n·ampl.:a11l:n'h brt'cla ~i,l(. Der I..clII ,Akt'
ollm'/a/c{ (fn/at'" 01 jorl'lUg(' ('II l'æk'itref?u/erl11g. og
jo~og('II(·.\ r('\II/10l('T Ufldef)ITt1?er. al d('l / ulmUlde/ig
ht,d /kl..(' hf'wla ll.'t Clt redmWt' dt·" pIOlllat:ll.' h(('/SlOf
gOtbl..IIU1g. Da rar, /983 iH./.' god øl..omJl1I1 i at li/de/e
I..m.'lsloji1/((·IIXdt'l1 til \'iJrb.l'~ ad 1('I!(JI/~t'

Fortsat hvededyrkning
J 1982 hk\ en 9-:'ing forwg't)pga"c med forhal In,ede·
d)rklllng :tf\]llllct og udforhgl }..nmmelllcrcl i overslg
len \I<htc M.

6.1



Ærtedyrkning
Under Udvalgel for dyrknmg af kom og bælgsæd ble\
der i 1982 gennemført 9 farseg med forskellige udsæds
mængder i markært. Denne opgU\C ble\' gentaget i
1983. hvor der blev gennemfart 8 forsøg. deraf 2 på
Bornholm og Sjælland, 2 i ØstJ)J1and. 3 i Vestjylland
og 1 i Nordjylland. Forsøgsarealerne har varieret fra
meget lel jord lil svær jord, men de højeste udbytter
blev iøvrigl opnået på J8 nf. log 2. Alle forsøgene blev
gennemført med ærtesonen Bodil. og såningen skete i
sidste haJvdel af april måned.. for et forsog dog 6/5•.
og alle forsøg blev høstet i august.
Hovedresultatet ses i tabel 19

Tabel/9. Udsædsmængder. h'æ/slofog kalk Iii mark·
ær/er (50).

Måling af bjærget halm
mængde

AfB. Sloth Nielsen

I 1980 pAbegyndtes målinger afde halmmængder. som
bjærges under praktiske forhold. Resulta.terne i de
forlobne r har vist oleget stor Arsvariation. hvilket
hovedsageligt skyldes udbyueforskelle og forskellige
bjærgningsbelingelser. Målingerne blev l 1983 fortsat
efter samme retningshnier som Ide foreg~endeår på 74
lokaliteter med korn og 10 lokaliteter i raps.
Gennem...nitsresu1taterne er i tabel 20 \Ist sammen
med resultaterne fra de foregående år.

Markllltrtet
AntaJ CJl.

lICrteplantc:r rlprolem i
pr m2 l"nitor

Udbytte Ol
merudb. hk.
ænc:r pr. ha
1983 1982

AI/tal spiredygtige
frø pr. m~:

Antal forsog b , ,
a. 60 fro .... 63 24.1 47.0 54.7
b. 90 fro . 77 24,8 1.6 3.3
c. 90 r'O+30 N. 82 25.2 1.6 3.4
d. 120 rro ... 98 25.3 0.7 2.5

Anlal forsog J , ,
b. 90 frø 78 25.1 45.3
e. 90 rro+ kalk 80 25.6 1.9

Der blev anvendt udsædsmængderne 60, 90 og 120
spiredygtige fro pr. m2, og der fremspirede relallq
nere ved den planlagte lille udsædsmængde end "ed
den store. l alle forsogsleddene blcv fundct ca. 25 pet.
mprotem i torstofTet og iHe storre protemindhold.
hvor der var gooet med 30 kg kvælstof cnd I de
ugodede fOf'l.Ogsle(:!. I gennemsnit af de 8 forsøg ble\
der hostet 47,0 hkg ærter pr. ha \ed den lille udsæds
mængde og 1,6 hkg kerne mere \'ed uds..'\.."d~mængden

90 fro pr. ml. Udbyttet blc\ Ikke påvirket af, at der I
fOfSøgsled c blcv tilført 30 kg kvælstof. Udbyttet faldt
0,9 hkg ærter ved at forøge den ud~åede frømængde fra
90 til 120 fro pr. ml,

En forudsætning for at opnll et tilfredsstillendc udbyttc
af ærter er. at dyrkningsgrundlagcl er i orden, herun
der jordens reaktionstal. l fem forsøg er der tilført 1 ton
kalk pr. ha til forsogsled d, men denne behandlmg har
ikke medført udbyttestignmg - t\'a'nimod.

Resultaterne følger ganske samme linie som i tilsm
rendeforsøgfro 1981. h~'Or udslagene/or enforogelse af
udsædsmængden dog yar Slørre. De opnåede resultater
anbefaler med rel Slor sikkerhed en udsædsmængde pli

omkring 90 spiredyglige ærte/rø pr. ml,

En tilførsel af 30 kg hælslOf om /or&ret har ikke
forøget udbyuct, og en sddan tilførsel kunne 5åledes
ikke belale sig hverken i 1981 eller 1983
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Tabel lU. Mdling af bjæ'8el halmmængde 198O-JJ1.

HalmmængdC!

Slub-
hjær&tt

KØllC- pet .f
Antal b.jCI< udb)11C! Hg kern<·

mJ.lingcr cm hkgpr lul pr ha udbytl(:

Varbyg 1983
ordjylland 13 10 47.8 28.2 59

Østjylland .. 22 13 39.q 24.8 62
Vestjylland 9 13 33,0 18.0 55
Øerne 10 12 47.1 29,8 63

Hele londel
1983 54 12 42.0 25.4 61
1982 26 11 50.2 33.6 67
1981 56 12 44.6 37,1 83
1980 83 11 42.7 24.8 58

Vinlerh~'(!de

1983 13 14 74.4 64.3 86
1982 4 18 67.5 5S.8 83
1981 5 15 57.8 49.5 86
1980 13 13 55.5 11.0 56

V;f/lerrug

1983 4 15 40.6 56.0 138
1982 l 20 55.8 45.2 81
1981 2 20 40.8 31.7 78
1q8Q 5 13 37.2 27.9 75

Vinlerbyg
1q83 3 14 72.4 39.1 54

Vdrrap5
1981 7 17 25.4 23.2 91
1982 6 16 24.6 35,8 149

Vinterraps
1983 3 18 31.0 29.8 96



I 'm/t'fV.I'd,,, KiJl I /WU II/lr,.
ha/l'/r1Ir"lld'"f "VQfm",d

hl"'I""" Il,n ",.'gt't <ma
hufmudhl'lU" B.,tl'ti,,",<'"
hu/mmæ,,~dj" hin lro,,<
ptJrtN','/ jra .J.' I.or"d~"r·

I.,."d., ,,",rud,., uflol1d.·/ td
t1:'" mHJ ./tlrt hu~hrh,,1J
Fur ut jorhN/f{' hulmt·",
fod.'r",rrrh hin }"':tytirlll.('·
mæ"Il,it-r hl'ghulm h.·ha"d
11'/ mt>/I {hot/,o"," amll/O""

,,104. "''''' flJrdoM..r holmt·'"
foJ"fI"'fdl<"

Den 13\ I."Stc halmmængdt: ble\ for alle lornarter måll I
1980. (tg den hOJcsle m Ilt..... for byghalm l 1981 og for
hvede- lig rughaJmcll i l<Jg.\. For...kellcn fra bedste: til
dårltg"'le år \ar 12.3 hkg byghalm, .H,J hl..g h\edehalm
ug 21t! hlg rtl~halm. hvdl...el svarer til henholdsvis 50.
107 og 101 pcl. mere end udbylternc l 1980. År-.agcn til
denne ,tore forskel er \anall0ncr l halmudhylle og
forskellige hjocrgnillgsbcl ingeiser.
1 byg målte... I 1983 den hIdtil StM:.h: 'lcdvnnalloll.
Lave.le halmmængde var Q.7 hkg pr. ha. og hOJe"lc var
52.7. Målingerne i Il\-'ede vanereclc fra 43.9 ti183.J hkg
halm pr. ha oS I rugen fra 40.7 til 78.2 hlg pr. ha.
I v:\rrap, varierede halnlluJbyllernc I IQ~J fra lb.1 ul
31.5 hlg. pr ha

OpdeJmg af gennemsmlsre.uhatcrnc for b)g I områ
derne Nord-. Øst- og V~tJylhllld saml Øerne VISit

slurre landsdels\'ariation I 191:0 end I tidligere år
Fnr..kcllcn mellem landsdelene ~ar I 1980 1).1 hkg. I

19812,9 hkg. i 19824,7 hkg og I 198.' IU~ hkg pr. htl,
hVilket svarer til henhold.....i~ 24. 8. 14 og 66 ret.
I (;Ihcllcm højre kolonllt: er h..tlmmængden beregnelI
!'n)f,;cnl af kcrneudhyltct. Dette viser CI1 vafllllion i
forholdet mellem lcrnc- og halllludhyllet mellcm de
cnl..t:he år.
Med de ni Ile 'iled- og år<;variatHlllcr er del nødvcnt.llg
med el stort antal målinger f()f at rn kendskab III
halmudh)'llernC!> <;Iørrd,c. M.lingerne søges derfor
fort ...at i de kommende år
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Bekæmpelse af sygdomme,
skadedyr og ukrudt
Af Hans Kristensen og H. Elbek Pedersen

Udvalget for Plantebcsk)uelse har l 1983 fortsat for·
'>øgs- og undcl"\ogeJsesarbejdct efter samme relnin~li

nier som tldhgere år. En stor del af forsogsarbcjdel er
rellel mod bestræbclserne på al fasllægge økonomiske
skadctær..l..ler samt ud\<ikling af prognoser og vars
11llgssY"lemer. ,;.'ledes at 3mcndelse af bekæmpelses·
midler hon."thageltgt !..an linde st~ efter behov.
Med stigende pri ...er på så\el bekæmpelsesmidler ...om
arbejdo;lpll er del ab',oIUl noch:cndlgt at foretage en
vurdcTlIlg af de enke\te midlers okonomi!>ke \'ærdi ved
bekæmpelse af en skadevolder. Ol..onomicn i forblO
dejse med en 'prøjtillUg kan ofte forbedres vcd at
studere forsogsre-.uhalerne og derefter foretage valg af
bekæmpelsesmiddel.
En del af årets forsøg er søgt lesl i samarbejde med
Statens Planteværnscelller og De danske Sukkerfa
brikker AIS,

Sygdomme
Intere~~en for en effektiv bekæmpelse af ,,\'ampesyg·
domme i korn har været 'itigende de seneste Ar. hvilket
også har givet "ilg udtryk i en "tærkt oget inlcr~:.e for
forsøg med bek<.t:mpclse af forskellige svampe~yg·

domme.
Det er Imidlertid vall';keligt at udfore forsøg med
bekæmpelse af de enkelte svampesygdomme som mel
dug, biadpiel. gulrust eller brunrust, Ofte findes Oere
sygdomme samtidig I afgrooen, og nogle af de nye
s\'ampemidler har en effekt overfor en række forskel
lige svampe, Flere af rets forsogsplaner er en fortsæt
telse fra tidligere 11r, hvor man kombinerer midlerne,
og ved hjælp af så fil sprojtnlnger ~m muligt soger at
opnA størst mulig udbytte for lu\e sprojteomkost
mnger c;om muligt.

Udsædsbårne sygdomme
Markedsføring af bejd.semidler. der ud o\er den nor
male effekt mod udsa..-dsbåme sygdomme også har en
\'irkning o\erfor tidlige angreb af meldug. har lagl
beslag på en del forsøgsarbejde i det forløbne Ar.
I det eflerfolgcndc bringes resultater af 37 for~"g

fordelt på 2 forsogsplaner I hvede, I i \ interbyg. 4 i
vl'rbyg og I I ærter.
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Vinterhvede
Til bejdseforsogene har været am'endt Vukahvede. og
den ull\endte udsæd er analyseret \'00 Stutsfrokontrol·
len, som fandt 8 pet. ..ngreb af h... edens brunpletsyge
og 87 pet. angreb af spireskadende s\ ampe. Partiet
blev ~h:gnet med: a~s\'ampning tilrådeligt. Det an
vendte parti havde en spireevne på 87 pet.
I label l er anført gennemsnitsresultateme af 4 forseg,
hvor N...'O-Vorollit er an...·cndt som slandardmlddel
med 250 ml pr. 100 kg udsæd.

Tabel/. Bejdsning (5J)

Hvede
% Fremspucd~ hkg

ov~r[~vcnde planter pr. kerne
planter m' pr. h.

/983 3f~ H_ <[,

Ubehandlet 100 295 78.8
Neo·Voronit 250 ml 100 279 1.6
Oaylan hejdse IM 150 g 100 264 1,4
Baytun 200 g 100 273 2.0
A rbasun Speclal 200 ml 100 291 2.1
BAS 38901 F 200 ml 100 254 0.2

LSD-

I 981-<JJ H_ "- lO fs

Ubehandlet 95 368 76,5
Daylan 2OC' g 94 359 0.0
BAS 38901 F 200 ml 96 345 0,4

/979-8.' IH 22 (s.

Ubehandlet 297 62,2
Baylan 20( g 331 1.9

I året\, forseg har bejdsningen medført en svag negativ
p \'irllllng af antal frcm'iplrede planter pr m1 og
midlerne har bevirket små negati ...e udslag De' forskel·
lige bcjdsemidler har Ikke påvirket O\ervllltnngen.
Baylan har været afpi ovel I 22 forsog gennem en 4-Arig
periode Der er opn et en bedre frem\piring og et
merudb)·tte p~ 1.9 hkg, I 3 af 411r er der opnAel en ret
ensartel effekt og m,orudbyue. Resulta1erne fra 1983
har \ æret afVIgende. lig pAvirker gennemsnitsresultatet
I nedadgående rell11r:g
Forsøgene er hermed afsluttet.



Af de proH'de midler er kun markedsforl eo-Vonr
nit. der kO\lcr 15 kr. pr. 100 kg og l3aylan bejdse 1M.
der km.ler 95 "r pr. 100 kog ud ..a-d.

I efler ret 1982 ble\ der anlagl fO«,I'g i \ IIlterll\ede
med det formål al bekæmpe ru... t og 'ineskimmeI \ed
bejd~nlllg komblllcre( med ..pmjtJlllJg eflerAr eller
fork Der ble\ amendt ud~rcd af I,Orten Vuka fra
..amme parti !tOm foregående forliog.....erie.
Re\ultatcl :tf 7 for..og bnnges I tabel 2.

I led a er forel aget en bejdsIlIng med 250 ml Neo
Vorollll. Ved frem.,pinng b!c\ der fundet 291 planler
pr. m1 og ...enere er regislrerel en overvintnng p~ 97
pc!. For... l I maj blev der fundet JO pet. angrebne
planter med kna:kkefods)ge. Ved en ..enere optælling
omkring l. juli blev der fundet 68 pet planter angrebet
af knæl..kcfodsyge. Samlidlg ble... der fundet 2 pet.
meldug og 12 pet. rust, og l gennem~nll blev der i de 7
fo~()g hostel 50. hkg for den udfortc bejd.!>mng.
Led b og c ble\ Sidst I no\eml>er spmjlet med hen
hold"i\'ls en blandmg af l3ayletoll + Derosa! n. og Tilt
CB Ingen af dl5M" behandlmger h~lr resulleret I en
bedre O\ef\mlnng. Ligeledes ble\ der Ikke 'itorre æn
dnnger I angrebet af knækkcfods~ge.meldug og rml
Bcjd'illlng med Bu) lan bejdse 1~1 har heJler Ikke for
bedret ()\·Cf\lntnngell.
I gennem'inlt har der været en tenden.. III. al eflerArs
Spn)jllllng eller bejdsning med Ila)'tan hæmmede de
f"r'lte rustangreb
De forc:lagnc bejdsnmger og eflcrån.... projlnmger har
ikke givcl o;ikre udslag.
MidI I maj ble\ hveranden genlugeIse behandlel med
en blanding af Ilayletoll 25 wp I Dera"al n.. og
resultatet hcraf findes nederst I opstillingcn.

Led a er bejd...c( med ~eQ-Vorol1lt og pmjtcl den 14
maj mc.."<.I blandmgen Oaylclon ... Dero tl. Behalldlm-
gen hllr bc\lrket en s\ ag nedgang I angrebet afknække
fod'iygc. Angrebel af meldug er rc.:ducerct lil 0.1 pc!. og
angrebel af rU.,1 ul 6 pcl. Der er opnået el udby ue på
59.1 h"g. ~\'arende III el mcrudb)lIe p 8.3 h"g for
fodir,)'iprojln mgen.
Behandlingen af de 0\ nge led har forogel effe"len p.
"næHefod'lygc, meldug og rust, og der er opn!let et
",""ert merudbytte p 1.0 til 3.7 h"g. Oemærkelse<oo
\ ærdlg er den <;vagc efTekt. der er opn el ved bekæm
pelse af knækkefodsyge. Dc udførte behandlinger har
"un formået at reducere :tngrebel fra ca. 75 III ca. 55
pCL angrebne plan ler. P!llro<!<;:tf den svage effekl over
for knækkefodsyge er der opnåel ca. 8 hkg for fodrs
~projtrJlng med Baylelon + DerO'.al. hvilket hovedsa·
gelig 50kyldes en bekæmpelse IIf rusl.
I Iq82 blev der udfOr! 5 forseg efter en anden plan.
Iwor der bIcvanvendt el andel bejdsemiddel.
1 diSse forsog blc\ der Ikkoe fundel ')ikre udslag for
behandlingerne.

KemIkaheudgiften III behandlmg af 100 kg \lIllersæd
er for Neo-Voronit 15 kr., for oa)'1311 bcjd~ 1M 95 kor..
for blandmgen Baylelon 25 \\IP -+- Derosal n. 300 lr
og for Till eB 300 kr. pr. ha.

I h~·t!de a deT I 1 ~rsfol'Y"g Ikke/Ul/der s/Are uds/ag/or
bCJd\ll/ng eller ejrerarssprojluing mod rust eller UdVlIt
lr",gssmmpe. Forsogene fra 1983 peger I rerning af al
som re)rJorholdel1c ~'ar i e/reTarel og 1'/,lIen'II 82/83. har
der ~'(l!Tel økonomi i al sproJle om ejrerarel med bloll
d/llgen Bay/elOlI + Derosa/ e/ler bejdJe med 150 g
l1ayran bejdse 1M. sli/rellll der og.~o om /orliret blel'
sprojlel med blandingen Bay/elon t Derosal.

Tabel l. Bejdsning og sprø)ffllI/g lperar mod rusr og sne{klmme/ (51)

% angreb af
Hvede "I> k.ruekke- hk,

o\'erk'vende r"",y~ meJduI "'" k"",
pl.nlet' ... 1 ca_ 1/6 ca 1/6 pr. h.

/983. 7 jo'Sog
a. Noo-Vorolllt 150 ml 07 68 2 12 50.8
b. J\'co-Vorolllt 250 ml

Bol) leton 25 WP + 0.5 kg +
Derosal O.. efterår 0.5 I Ob 76 2 IO 1,4

C. co-VOfOml 250 ml
filt cn. efterår 0.5 kg 08 72 I IO 0.7

d. Baytan bejdse IM 150 g Ol 7.l 2 O 2.2
LSD-

led a og Bayklon + 0.5 kg
Dero..:.l! n. d. 14/5 0.5 I l6 0.1 6 59.1

led b og BayJclon + 0.5 kg
Dero'ml n. d. 14/5 0.5 I 55 0.1 4 J.7

lcd c og Bol) lelon + 0.5 kg
Derosal n. d. 14/5 0.5 I 54 0.1 5 2.0

led d og Baylelon- 0.5 kg
Deru..al n. d. 14/5 0.5 I 58 0.2 5 J.O

LSD 1.0
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Vinterbyg

Vinlerbyg
Ved dyrkning af vinterbyg er der mulighed for angreb
af meldug og Irådkolle. En efterårssprojtning eller
anvendelse af et bejdscmiddel med virkning mod mel
dug kan derfor \'ære hensigtsmæssig.
Forholdet er søgt belyst i en forsøgsrække, hvor 3
bejdscmidler med virkning mod meldug er sammenlig
net med Fungazil TaZ. der ikke har nogen effekt o'er
for meldug og trAdkolle. Forwgct er anlagt med 6
gentagelser. hvoraf hver anden er behandlet med 0.5
kg Bayleton 25 WP om foråret. Til forsøgene er
anvendt Igri vintcrb)'g. der ved analyse ved Stalsfrø
kontrollen mdeholdt 3 1Xl. angreb af spirehæmmende
svampe. og Spireevnen var 88 pet.
Resuhalet af 9 forsøg ses i label 3.

Efter bejdsning med Fungazli TBZ er der fundet 290
planter pr. m 2. Efter beJdsnmg med Tnmidal-hejdse IO
S er der fun~tel en s\-ag nedgang I plantelallcl.

Tabel 3. Bejdsning og sprøjlning mod meldug. (53)

Frem- q"r an- hq
fIlrede greb ar kerne

planter meldug pr ha
pr. m1 CL 1~/5

Om forårct er der igen optalt planter. og n"er\'lnlnn
gen er IHe påvirket af de udforte behandlinger
Efter an"endelse af Fungazil TBZ blev der opn et et
udb}tle pj 62.3 hkg ~erne. En erterårssprojtning med
0.5 kg D.lyleton har "get udbyttet med 1.3 h~g. En
bejdsmng med Baytan Unhersal har be"irket et me·
rudhytte på 1,2 h~g, Oll efter Baytan bejd~ 1M er der
opm\el 2,4 hkg ~eme Bejdsning med Trimidal har
giwt \amme merudb)tte som en Ba)'tan UmversaJ
beJdsmng
De opnåede merudbytter er imidlertid behæftet med
en vi'i u"'lkkerhcd, og det har ikke været mulig at
beregne en LSD·værdl i disse forsøg.
~Idt I maj er der fundet 5-9 pet. meldug i den usproj
tede afdeling. Hvor Jer ble\' sprojtet med 0.5 kg
8a) leton. blev angrebet reduceret til 3 pct. I samtlige
led. Efter en fornrsspmJtning blev der opnAet en udbyt
le\ollgning fra 62,3 hkg til 67.2 hkg. s\arende til et
merudb)tte på 4,9 hk$ Der er opn et omtrent samme
udslag uanset behandhng i efteråret.
Fru 1982 foreligger re-.ultatet af 4 fOf"SCg efter en lidt
anden plan. idel der som bejdsemiddel er anvendt
Fungazi Bejdse udrn tilsætning af Ihiabendazol
(TBZ).
Heller ikke i disse forsog er der opnået Sikre merudbyt
ter.

/983. 9 forsøg
a. Fungazil TBZ 100 ml
b. Fungazil TBZ 100 ml

BaylelOn 25 Wp· 0,5 kg
c. SaYlan Umversal 200 g
d. Baytan bejdse 1M 1508
e. Trimldal-bcjdsc IO S 200 ml

290 6 62.3

293 5 1.3
289 6 1,2
285 9 2,4
264 7 1,2

LSD-

1 tJrsjor.,øg i \,/'nlerbyg peger i relning af. al en bejdsning
med Baylan bejdse 1M eller Fungazil Bejdse + efler·
brsfprc'JI"illg med Ba}/etoll 15 WP ikke har gi.·el sikre
merudbytter. mell Ix hafldlillgen kan i 1I0gell grad
dæmpe et tidligt artgn.b afmeldug. En jordrssprøjlnillg
med Baylelon har be.'irkel et sikkert udslag pd ca. 5 hkg
i m'gge lorsøgsdr .

• 7,'11 •• 23110

a. Fungazd Bejdse 100 ml 280 2 63.9
b. Fungazil Bejdse 100 ml

BaylelOn 25 WP"0.5 kg 274 2 0.8
c. Baytan Universal 200 8 287 2 4.2
d. Baytsn bejdse 1M 150 8 293 2 J,6
e. Trimldal bejdse IO S 200 ml 289 2 0.5

LSD-

fremspIrede pli
m'

Byg
I IQSJ har der været JfprOvel 5 for,kelhge bejd~ernid

ler
Til for~ogene har der været anvendt tre forskellige
ud~ædspartier. Et pal11 Wclambyg. hvor der "ed ana·
I)'!oe ved Statsfrokonlrollen blev fundet 60 pet. blad
pletsyge samt 2 pet. ~pireskadende s,,'ampe. Partiets
splrccvne \- ar 98 pet.
Til andre forsag ble\ .anvendt el parti Gunhildbyg. der
\ed analysc ved Slat~frokontrollen \- iste 47 pet. blad
plet \amt 4 pet. angreb af spIreskadende svampe..
Et tredte parti. Idabyg. ble\- betegnet som sundlog
ha\'de en spIreevne (l.l 95 pet.
l label 4 bringes resultaterne af 9 forsøg. Som 'tan
dardmiddel er anvenJI Fungazil Bejdse. I de 9 fon.og
har mldlcllkke på\-irl.:et plantetallt:t pr. m:!. og der har
været en god erTekt o\erfor bladplel. \1ldlerne Sportak
Bejd,e og Campogmn EC har haft en tendens til at
be\-Ir~e lidi lavere plantetal pr. m: end Fungazil
Bcjd...e. medens mer Idb)'t1el har \-æret på lime her
med Midlerne Arbosan U og Panoctme E,tra har
\'Irkel ~torl ')et c=ns og på Imie med Fungaztl Bejd~e.

I en 5-jng penode har Fungazil og Sponak Bejdse
\-'æret ammenlignel l:db) ttem~""gt c=r da Illgen
fOf',~el p de Io midler .

0,4 69.0
0.3 0.9
0,3 J.5
0,4 2.5
0.3 1.3

LSD

f1 O\erlc\lmde
pi
79
79
90
88
8J

o\crle...ende pI.
97 3 67,2
97 3 1,0
98 3 1.0
98 J 0,3
98 3 0,2

LSD-

samme som led a-e
+ forårssprojtnmg
med Dayleton 25 WP 0.5 kg

samme som lcd u-e
+ forllrssprøjtlling 28/4
med Bayleton 25 WP 0.5 k8

/982. 4 forsøg
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l radl..l/ejorel.vmmt'r pO vlllterb.~ m"d"1l1 .',nt{'r1"U~ og wlt~rhPltodr "un fpldeflt !Jn'lnbn. RiJ/kojor «Ielæggende angTf'b jorrÅommer
lfær .vd d~rl..fIInfl uf .'Ifllabyg efta IlnEt'rbn: wml , etf ræt'~ J..raftlfl aJgrwde_ • Ord J..rrJflt~e an~"b d,,, plantrn_ mt'drn.r fWJxert Qfl8rt'b
ødt/lrggn b/ae/f flt· Po1 bladr og }/lt'nXt'ljitfdn rødhmJe 5/,.I"N1flell fu'ampt'hl',Id,"<t'mf/, Jff "ffnrr Jr.rI'" "'}5'ICJmpnIflX med Bo)'ton rI/er
fprojlnlfll{ mrJ BUI'INon )5 II'P Åun dtrmp.: O'l8re/"'flt

(FOlt' J Slmnll-<n I

Fra IQ82 er \Idcrefort en fnr ..ug'irække l \:1rbH!. hvor
bcjd ..ctnldlcr med l'ffd..t mod mddllg er afpnwel.
Sum "landardnuddd er all\cndt FlIllgul.lI Bejdse. men
da delte Tlllddc1 Ikkc har nogen IIlcldllg.eO"ekl. ble\
for'iøg"led h hdtandlCl med FUllga/l1 og. omkring 25.
maj 'pmjtet med 0.3 kg Ua} Jeton 25 \VI' I nnlldal
bejd"l' IO S er pn~\el I 10 do..cringl'r med 100 ml ,om
normal dO'Cflllg mod rmhanlt' ..ygdt11ll1ll1' Oll.,kc.. en

ml'ldugcffekl ...kai dIN" or r.t 200 ml End\ Idere er
prmt'l Oa)lan bejd'ic 1M.
FOf"ogI'IlC er anlagl Illt:d 6 fælk"'ran.:ellcr. In-or hver
anden er blc\ct bchandJt'l mt..-d 0.5 kg Ilaylcloll 25 WI'
p:l byggell\ .. tadlllJll 6-7. hvdkct 1 Il)lH bic\' opl1l11't
omknng 18. jUIlI.

1 tabel 5 bringe, rC"lIll.lternc :lf lire'" 2 fOI":'l~lg.

Tabel 4. BI')ds1IlfIg (501).

Sund udwed

planter hk.
pr. ml kerne

Ud~ med c;pl~hJem ~vampe

CJtC plant~

planler med hk,
pr ml bladple1 k~

hk,
'<rn<

Udsat med bladplel
~ planler

m<d
b1adpkl

planter
pr m!

Byg

J98J

Ubehalltllcl
Fungalll DCj'!-.l·
Sporlak IlcJd'oC
Arbo..an L
Panocllnc E:\lra
Campogan CC

J982-8J
Ubehandlel

PllnOClll1C exlra

Carnpograll Ee

1979·8J
Cbehalldlel
FungJll1 lJejd..c
Sportak Bt:jd..e

100 ml
100 11I1
2:00 ml
100 ml
100 ml

100 ml
100 ml·

100 ml
100 ml

",
Jlt)

~"2

197
323
-'.10
JOl

H, H, Ih If,

15 39.0 J.~O O
) 0.7 2Q{) O
4 0.9 281 O
5 \,3 J09 O
9 Lo 311 O
2 1.7 2M6 O

LSD-

IO f, H,

207 5
272 .,
2+1 4

2'1 h
2QO
299
2Q2

If,

35.5
Lo
0.2
0.1
0.8
1.0

10 f,

47.7
0,4
0,4

30 f,
44.9
0.0
0.8

H,

20
258
252
271
lq7
151

J2 f,
275
275
25<)

H,

43.6
l.J
0.0
0.1
0.9
l.J

13 f~

45.5
0.1
0.5

• IlIl'>:! I~( ml



nogen økollomisk fordd al am'ende disse midler Iii
~'drb)'g, sammenlignel med de almindtlige bejdsemidler

Af de provede bejdsemtdier er folgende på markedel.
og med de an forte doseringer bliver prisen til behand
ling af 100 kg udsæd f"lgende:

Stængel- og bladpletsvampe
I delte Jf..nil omtale"- fOr\ng med bekæmpcl-.e ar de
s\"amf'C'ygdomme. dlf kan angribe korn og ært, For
sogsplancrne er for fleres vedkommende en fonc;æl·
te].,c Jf tidligere :1('. flr'Sog

Af de pro\ede midler.:r Orthoc:ld "'75 og Apron 35 SD
marke<hfort. Orthocid 75 har ikke p.§\Irket fremspi
nngell. og der er målt udbyttenedgang på 1 hkg J de 6
forw{!: har '\3crulitmeloden gl\-et \amme resultal \Cm
normal bejd'>nmg. Efl~r anvendelse af midlet Apron 35
SD med 2.5 g pr. 19 ært er der mah et sikkert
mmdreudbyue p 2.6 hkg.
Fo"",,,gene forlsa~ltcs,

13.00 kr.
6.50 kr.

90.00 kr.
95.00 kr.

6.50 kr
6.50 kr.

11.00 kr.

Plam~r Udh)'lIt og
pr m~ nu~rudb)·tte

100 ml
100 ml
200 g
150 g
100 ml
100 ml
100 ml

DOSIS
pr kl rr0Ærter

Tabel 6. Bejdsning (561.

1983. 6 fvrsøg

Ubehandlet 85 38.2
Orthocid 75 1.08 alm.bejds 84 1.1
Orthocid 75 1.0g sacru... t gj 1.1
Apron 35 SD 1.58 alm.bejd.. 88 1.6
FR 909-I/WP 4.0g alm,bejds 80 1.3
Tuchigaren30EC 5.0ml alm.bejds 82 0.1

LSD J.3
/981, l forsøg
Ubehandlel 74 62,0
Orthocid 75 1.0g alm.bejds 84 1.4
Orthocid 75 2.0g sacrusl 78 0.2

Ærter
Den ogede Inleresse for dyrkning af ærter har affodl
spørgsmålet om forskellige midlers egnethed til bejd
sning af ærter. Ært er meget folsom o\erfor den
mekani..ke beskadtgcl-.e. der kan !)ke "om fnlge af
bejdsning. Derfor er også provet en ny metode, sacrust.
der bmder bejdsemldlel tI! frøene, således at de Ikke er
afsmittende og ah bejdsernidlet find~ p frocne.
Ilejdsnil1g og sacrustbehandling er foretaget på for
sog..gårdtn Godthåb.
Rcsullalcl af 6 forsag brmges i label 6,

Fungazil rBZ
Fungazil Bejdse
Baylan Cniversal
Baytan ~jd'ie I~

Sportak Bejdse
Panoclllle E",tra
Trimidal-~jdse 10 S

Tabel 5. Bejdsning og sprep"ing mod meldug (55).

Fmn·

Byg spm:d~ .. hkg
planter mcldul lr.ern~

pr. m J 20/6 Hn pr. ha

1983. 2 forsag I f~. IF, H'

3. Fungazil Bejdse 100 ml 156 4 35 43.4
b. Fung3zil bejd.!.e og 100 ml

Bayleton 25Wp· 0.3 kg 1 35 1.1
c. Trimidal·bejdselOS 100 ml 140 3 40 0.4
d. Tnmidal-bejdse IOS 100 ml 134 3 40 0.1
1:. Baytan-bej~IM ISO g 159 1 40 1.6

3. og Baylelon 25 WP 18/6 4 IS 49,S
b. og Baylelon 25 WP 18/6 1 15 1.
c. og Baylelon 25 WP 18/6 3 15 1.1
d. og Bayielon 15 WP 18/6 3 15 1.1
e. og Bayleton 25 \VP 18/6 1 15 1.4

1982. ]J fOrsDg Iqf!'>~Of~ 21 f~

a. Funga..il Bejdse 100 ml 298 1 7 47.7
b. Funga7.i1 Dejd<"e og 100 ml

Baylclon 15\\'P" 0.3 kg I 3 0.8
c. Trumdal·bejd..eIOS 100 ml 18 1 6 0.1
d. Trilnldal-bcjd"('IOS 200 ml 276 2 5 0.7
e. Jla~ lan-bejdsl~ 1M 150 g 182 5 0.5

LSD 1.1

a. og Bayleton 25 Wp 12/6 2 1 50,4
b. og Bayletoll 25 \VI' 1216 I I 0.8
c. og BaylclOn 25 WP 1216 2 2 0.8
d. og Baylcton 25 \VI' 1216 1 0.2
c. og Baylcton 25 Wp 12/6 I I 0.9

LSD-

• en 25/5 •• (a. 21/5

I de 2 fOr'-"g er der optalt 256 planter pr. m1 efter
behandling med Fungazil Bejdse. De ovrige behandlin
ger har Ikkc påvirket plantctallct næ\neværdigl.
20. juni blc\ dcr bedømt meldug. og i det ene forsøg
bic\- der fundet 4 pct. meldug efter Fungazil Bejdse
Og~a her har dc ovngc behandlingcr kun phirket
meldugangrebet ,,\-agt I nedadg ende retning Ved en
bedommel-.e den 25. juli \;lr der ingen forskel midlerne
Imellem. I de 2 forsog er der i led b og (' opnået el
merudbytte på 2 Iii 2.5 hkg. Den 18. jUIll er en del af
fOr'-"get behandlel med 0.5 kg BaylclOn 25 \VI'. og
udbyllef1l\eauct er hæ\et fra ·HA til 49.5 hkg. s\a
rendc til et merudb) tie på 6.1 hkg. Behandlingen har
hgclcdc\ re.. uheret I en nedgang I meldugprocentcn fra
35 111 15 pc!. uan\el behandling Itdligere.
Der er opn;-lct u"lkre ud~lag for de for...kelhge behand·
linger.
'Jcder<-.t tlubcllen er an fort 21 for\og fra 1982. h\or der
er opnael ..mJ og u\lkre ud..lag for samtlige behandlm
ger

J/cd baggrund I 23 forsøg i 2 ar, hmr der iÅke a /llf/dcl
si/.:.re udslag for uf/I'elldt'!s(> af bl'jd..emidler med mel
dllge/fd,. Åa1l dt'l ÅO"jtaft'Tl'~. al dCI iÅke har I'ær( t
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KnæH.tjodsygr! og gofdfodsyge er udprægede sædskif
le5ygdommc. "tOm Ikke 'iprede.. fra mark III mark.
Indtil nu har der kun vært'! mullghcd for at bekæmpe

Hvede
I det efterfolgende omlal~ de forseg. der behandlcr
beka:mpclse af svampesygdomme. der kan angribe
vintcrh\l:de fra fremsplflng III host.

I J ars lorsø~ t h"t·dt> har udl'i'lfrmgsnampe I larm af
snesÅtmme! lÅ Ål' I'æret noget prob!t>m i dIsse forsog. og
der har'\åfedes Ikke 1'(I.'ret noget okonOllll~'\k grundfag
for at foretagt> en t'/tertJrssprOjtllU1g af h"ede .

kna::kkcfo(b~ge. og med dc ludtJl anvendte mIdler
foret3ges bckæmpcbe bcd"'t om foråret. I 3 forsogspla
ner. der er en forhættC!se fm IIdhgere år. er det forsogt
al ad:-.kil1c midlernes virklIltIg mod knækkefod...yge og
de for<;kelhgc blad"ivampe,
1 ..amlltgc 3 planer er i for..ogsled b anvendl cl aner·
kendt fodsygerniddel. og der er kun gennemfort en
sproJtlling. I led c er der p~ samme lidspunkt udbragl
et middel med eITckt overfor gulrllst og meldug. og I
alle tre planer har del \ærel B~lylclon 25 WP. lied d er
den lldllge behandlmg ..upplcrct med en ..projtning
mod brunplch)'gC. ruslog meldug. I alle tre planer er
3mcndl TIlt 250 EC. Ved at fratrække del opn~ede

udslag I led b fra de o\nge led kan \':crdien af blad"i
\ampebehandlingen uddrages,
Staten.. Plante\ærnscenler i Lyngby har bJsl~et med
bedommeise afknækkefod..ygcangrcbet I fOr'iogene. og
en S< dan bedommeise er forelaget \ed forsogenes an
læg og Igen I juH måned projilllOgerne er ~ogl udf<'fl
p. h\eden"i "'Iadium 5-6 og 9-10 efter Feekes 'ikala I
det regnfulde fodr I 1983 blev for<,te ...projtnll1g udført
omknng JO. maj med en sprednmg fra I, III 20. maj
Anden "pTOjtlllng ble\' udfort ca 6. jUlll med en spred·
ning fra JO. maj ul 15. jUIll
1 label S brtnges rc.. ul1alerne af 16 for<;og. Ved anlæg
ble\ der I gennem"llll fundet 38 pct. angreb af~næHe·
focls)'ge. <;om Ijuh \ar steget 11169 pet. SammenHgnel
med lidIigere år er delle el ualmmdellgl kraftigt an
greb...om er ble\el næslen fordoblet I løbet af\~eblpc
rioden. 1 forsogene fandie.. kun ..\ age angrcb af mel
dug. h\onmod der fandtes et rel krafllgl angreb af
gulrust. I uhehandlel er der kun n el et IIdb~IIC på 54
hkg mod 70.J i 1982.

KnæAAf'/odr,'K<' spr.'dej/ra \/uhn.·!la "ngf't'b Aun tJllerede /ind.
Urd om ejlalJrel. I i'd PlalTll'wrr'fJuntrtt , L.I'ngh.l' f.'~fr smil/t"
fprt"tlmtl[l fra t'/taIJr uf $""rern.· føgt" opfangel pO et hmbæll.' ~
unlul rpera ~ummt"tlw'dt'~ m.'d de tJAludi., 1'<"Jrforholtl lNTI~d

/"un d.., fom!t'f ()p/.~·ltlltl~ I"t'dr fllJmpt·tlj /Tlu{'flhrd(-rfor .,tab/t·rltl!l
u/Ul/Kr.·b.

hk,

."'"pr. ha

% ovmc\ende
komplanttrfon,

Hvede

Tam'! 7. SlIeskimml!! (57).

Snes~lInmd kan angnbe h\cdc l lobel af eftenhcl og
vinteren og for~r'iageen udlyndlllg af planle~landen.
I t3bcl 7 er anf"r1 resullalel af 6 forsøg I 1983. hvor
forskellige midler'i effekt er undersogt. L:d..projtnmgen
af samtlige midler er foretaget mIdt I november 1982.

I lebct af cfter. rct. \ llltercn og det Ildllgc for~r er der
ikke fundet 'ineSklllUnel dier mddug.
1samthge forsag er der optalt O\C[\ mirede plan ler. og
i ubehandlel er der fundet <U pcl. O\'crlc\ende planter I

forthet 1(;)83. Ingen af de udfortc behandlIIlger har
forbedret planternt"l o\cn mlnngsmuiLgheder. Be
handlLngerne har rc<.ulterel I ubelydellge udslag.
19 forsag 1982-19~Uog I JO forsog 1(;)81·1983 har lOgen
af de afpnncde midler forbedrel O\er\lnlnngsprocen
ten. og der er Ikke opn~el <;I~re ud..lag for behandlin
gen.

/981. 6/0""8
Ubehandlet 93 70.2
Ba) lelon 25 \VI' 0.5 kg 94 0.0
Baylcton 25 \VI' .... 05 kg ~

Dcrosal n. 05 I 94 0,4
Sporta~ 45 ec 1.0 I 93 1.6
Till cn 0.5 kg 95 1.2
Corbcl Duo 2.0 I 93 0.6
Mancb 70('(, 2.5 kg 92 0.6

LSD-

/982-81 ~ I'" ",
Ubehandlet 88 68.3
Baylclon 25 \Vil 0.5 kg 89 0.2
BaylclOn 25 WP + 0.5 kg I

Dcrosal n. 0.51 89 0.3
Corbcl Duo 2.0 I 89 0.6

/98/-81 ", 10 f,.

Ubehandlcl 88 69.0
Buylelon 25 Wp 0.5 kg 89 0.2
OUylctOll 25 wp+ 0.5 kg +

Derosal n. 05 I 89 0.4
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Tabel B. Knækkefadsyge ag bladsWlmpe (58)

"": anpeb af % an8rtb hk. M~rudb)"ue: KefTllkahe-
Hvede k.ruek\r;efod."~8e: <LIn kun' fnr .,ns

l'. an ca. 20, 7 meldug ru>! pr. ha liumpdd.. pl, ha

/98J 16 f.. 16 r.. 14 r" ISfs IH..

a Ubehandlet 38 69 3 17 54,0
b Derasal fl. 0,5 I 50 2 16 3,0 110,
c DerosaJ n. + Daylelon 25 WP 0,5 1+0,5 kg I IO 9,5 65 300,-
d Derasal n. + Daylc.on 25 WP 0,5 1+0,5 kg

Tilt 250 EC 0,5 I 0,8 2 15,7 12,7 500,-
e Derosal n. + Corbel 0,51+1,0 I

Sportak 45 ec 1,0 I 0,7 7 12,1 9,1
f Bayleton CM 1,0 kg

Bayleton DF 2,0 kg 43 0,8 3 15,8 12.8 520,-

g Til. CD 0,5 kg
Til. 250 EC 0,5 I 48 0,6 2 15,6 12.6 500.

LSD J.O

1981 uif.. IH '7 r... IH.. 17 f..

a Ubehandlcl 14 39 0.2 5 70,3
b Derosal n. 0,61 16 O 4 3,9
c Derosal n. + 8aylclon 2S WP 0,61 +0,5 kg 17 O 0,9 5,1 1.2
d Dcrosal n. + BayJctol1 25 Wp 0.6 I+0,5 kg 18 O O 8,5 4.6

Till 250 EC 0.5 I
f l3aylelon CM 1,0 kg

BayJelon DF 2,0 kg 15 O O 8,9 5,0
g Til. CD 0,5 kg

Til. 250 EC 0,5 I 27 O O 9,2 5,3
LSD 1.7

I led b, som er behandlet med 0,5 I Derosal, er der ~ket

en reduktion af angreb af knækkefodsyge til 50 pct.,
hvilket er en yderst svag effekt. Behandlingen har ikke
haft indflydelse på hverken meldug c1ler ru.!>l. og der er
opnået el merudbytte på 3 hkg, der alene må tilskrives
midlets effekt overfor knækkefodsyge.
I led c er ud~projlet en blanding af Derosal n. og
Gaylelon 25 WP. Der er opnået en svag påvirkning af
meldugangrebct og en reduktion af rustkaralteren fra
17 lil IO. Der er opnåel el merudbytte på 9,5 hkg for
denne ene ~proJtning. ForudsætIes det, at de 3 hkg
hidrører fra bekæmpelse af knækkefodsyge, er der
opnAet 6,5 hkg for at tilsætte 0.5 kg Sayleton.
Led d er del samme som led c suppleret med en Tilt
behandling omkring 6. juni, og der er opnået en god
effekt på vel meldug som rust. Den samlede effekt af
de to Sprøjlninger er på 15,7 hkg, hvoraf de 12.7 hkg
må tilregnes bladsvampebekæmpelsen med henholds·
\'1' Bayleton 25 WP og Tilt 250 EC.
I k-d e er ~mmen med Derosal n. anvendt Corhel, der
senere er suppleret med en sprøjtning med Sportak 45
ec. Der er opn et en god effekt overfor meldug, me
dens det kniber noget med virkningen overfor rust.
Der er ogsA opnået lidt lavere merudbytter end i led d.
nemlig 12,1 hkg. hvoraf de 9.1 hkg hovedsagelig skyl
des anvendelsen af midlerne Corbel og Sponak.
I leddene f og g, hvor Baylcton CM og Tilt ca, der
begge IOdeholder bl.a. c.arbendazim. er anvendt, har
disse to midler bevirket en lidt bedre effekt overfor
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knækkcfo(bygen end Derosal n. I led f og g er der
opnAel en god bekæmpelse af såvel meldug som rusl,
Det har resulterel i merudbytier på højde med led d.
Nederst I tabellen er anført resultaterne af 17 forsøg fra
1982. I dISse forsog er der opnAel 3,9 hkg for anvendel
sen af 0.6 l Derosal f1 I led d, e og f blev der opnået
merudbytter p§ 8 lil 9 hkg ved et udbyIleniveau pli 70
hkg.
I tabel 9 bnnge. resultaterne af 14 fo.-..øg fordelt på to
fOT\0w>planer.
Eftcr plan I er der udf"rt iah II forsøg. og ved anlæg af
disse blev der fundel 30 pet. angrebne planter med
knækkefodsyge. Ved en optælhng i juli havde angrebet
udViklet sig til 73 j)l.;t. I forsøgcne er der hgeledes
konstateret moderate angreb af meldug. medens der
blev fundet 22 pet. angreb af rust. Det kraftige angreb
af knækkefodsygc: og rust beVirkede, at udbytteniveua
et kun hlev 43,3 hkg.
Lcd b er behandlet med I I Topsin A. der har effekt
overfor lnækkefods)ge, men det form ede kun at
reducere angrebet til 53 pct. Midlet har kun svag
\ Irknmg o\'erfor mcldug og rust, og der blev opdet el
merudbylle på 3.1 hkg for bekæmpcl'iC af knækkefod
syge.
lied c. hvor der er ud~pf0jteten blandmg af Topsm Fl.
f Baylelon 25 WP, er der opnået en god effekt på

meldug og fodsyge, der har bevirket et merudbytte pA
9.Q hkg. hvoraf de 6.8 hkg må henregnes 111 bekæm
relse af blads\'8mpe.



I k'ddene d. e og f er der forelaget to sprøjtninger.
hvoraf der i første sprøjtning i ... Ue lcd er en kompo·
nent. der har effekt overfor kmckkefodsyge. lied d og e
er der oml renI :-.lImme erTckt overfor meldug og ru'>l,
og der er opnået merudbytter på 15 til 17 hkg.
I lcd f er der anvendt to Sportak-forbllldelser. Den
første er CI1 blanding afSportak 45 ce I carbcndazim. I
delle forsog:-.lcd er der opn. el den bed,tc erTekt overfor
knækkefod,y&en, men behandlingen har ell lidt for
svag crTeklaverfor rust. Der er opn~ct el merudbytte
på 12,4 hkg, mcn I forhold til k-d d og c mangler dcr 3.:5
hkg. der formodentlig ~kyldes midlcrnes svage crTckt
overfor gul- og brunrust.
Efler delVIS ~mmc plan foreligger der 3 forsøg fra
1982. Med cl lldbyllcniveJ:lu på ca. 67 hkg blev der
opnået ca. I hkg ved bekærnpcbe af knækkefodsyge og
knap 6 hkg "t.od anvcndel'\c af to sprøjtninger.

Efter plan II er der udført iah 3 forsøg. I led a blev der
ved fOf')øgencs anlæg fundet 46 pet. angrebne planter
af knækkefodsyge. der i I~,het af sommeren udviklede
.. ig til 64 pet. angreb. I di'i~e forsog blc\ der kun fundel
'tYnge ... ngrcb af meldug og et rust:Jllgrcb i genncm:-.nil
på Il IXI. med et udbyttclli\'eau på 47.3 hkg.
I led b er sprøjtet med 0.35 kg Delsene 75 WP, der er
en carbendal.im-forbinddM'. Angrebel af knækkef(){i
syge blev rcduccr~1 til 29 pcl. angreb, og der blev
fundel en svag elTekt overfor meldug og rust. Oehand
lingen resullerede i ct merudbylle p~ l:U hkg. hvilket er
~Iorre end i de to foregående planer.
lied c. h ....or der ble .... lId~prøjtel en blanding <tf DdM:llc
75 WP og lhylelOll 25 WP. blev der opnået en god
erTd;l overfor rust. og del har rc:-oulleret i ct merudbytte
på 14.7 hkg.
I leddene d. c og f er der foretagel Io sprojllllnger. og

/

Knæf..}.,rjiHlI)'8r p6 h~'ede. Sund p/alllt? 1// l'em/n' med h~,de Jlæn
Kler ug IYIl' ~/d(!r. 7i'1 højre j'II anKreben p/alllt? med m.rl.
Jlængdba~ls.. KnækAefoosYK" kan kOnslu(n'M omkring l. mu) og
IH'Åa.'m(1f:ffe hør /ldf,rf'S l/_rsle ha/~e1ufmuj. h~1J mere end IoS /Xl.
ufp/anl,'me er angrebne.

(FolO: II SchU1t7)

der er opn~el en god bekæmpelse af meldug og ru'>t,
der resuiten...·de i meget ..tore merudbytter p:l 20-24
hkg. I dl!oo!ooc lcd er der opn~ct 12·16 hkg t mcrudbYlIe
ved at bekæmpe blacbvaml>e. I forsøg nr. 44028 er
prøvet 4 kg Bavical, og der blev opnået 'iammc erTek!
og merudbytte 'om 1 led f.

Takl 9. Knække!odsyge og b/a(/SI'ampe (59-60)

Hvede
% angreb ar % angreb hkg Merudbytte KefJlIkahe-

knækkefods)'ge ca. In kerne fo, pns
v_ aniteg ca. 20/7 meldu& ruSl pr. ha svampebdc pr. ha

1983 plafl I II r~ II r, K t\ IO r, 11 r~

a Ubehandlel .'0 7) 6 22 43,3
b Top'>ill Fl. 1.0 I 5) 4 17 3.1 125.-
c Top,in H. Ua~ letOll 25 WI' 1.0 I U.5 kg 2 7 9,9 6.8 315.-
d l(,p~lll FI I U"yll:lon 25 WI' I.U ,U.5 kg

Till 250 EC U.5 I U.3 0.9 15.3 12.2 515.-

c Tilt CU U.5 kg
Till 250 EC 0.5 l 4) 0,4 U.6 17.6 14.5 500.-
Spon,,!.. pr 1.51
Spurlak 45 cc 1.0 I 21 6 12,4 9.J 465.-

g. v(lndCle~ rb Baylelon 25 wp 4.0 kg .0.5 kg
Tiil 250 EC 0.5 I (] I) (U.2) (I) ( 12.2) (9.1 ) 5)U.-

o lun (, rop.n~ LSDJ.O

1982 If, I f, J r... l f, J r,
a Ubehandlet 24 8 0.7 2 67,4

b Top,in ri. 1.0 I 4 O 2 0.9
l' lop:-'1I1 FI + BaylclCJll 25 \VI' 1.0 I 0.5 "g 8 O O 1.6 U.7
d Top,in FJ. . B... ylclOn 25 wp 1.0 , U,5 kg

T,i1 25U EC U.5 I 4 O U 5.6 4.7
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Tabel 9. Knækkejodsyge ag bladsl'ampe 159-60)

% angreb ar % angnb hks Mtrudbyttc Kemikalie.
Hvede knækknods}gc ca. In kerne ro, pm

\J, anI ca.20n meklug rust pr. ha sVllmpcbek. pr. ha

1983 plan 1/ H, .' fs If, .Hs H,

a Ubehandlet 46 64 I Il 47,3

b Dels.ene 75 WP 0.35 kg 29 0.7 9 8.2
c DeJsene75WP t BaylelOn25WP O.35kg---O,5 kg 0.1 3 4,7 6.5
d Ddscne75WP+Ba)'lelon25WP 0.35kg-0.5 kg

Till 250 EC 0.5 I O O 22,8 14.6
e Tilt ca 0.5 kg

Till 250 EC 0.5 l 30 0.1 0.3 24.6 1604 500.-

r Corbd Duo 2.0 l
CorbeJ Star 2.5 I 29 O 0.3 20.4 12.2

LSD-

I 1983 og 1982 har der \-ærel udfort en del forsag med Tabel IO. Bladsrampe 16/J

Ixkæmpelse uf knækkefod!l)'ge og bladsvampe ener % angr ....ba In af hkS
\amme nsyslcmH. Effekten af Benlale. Derosal n. og H\'ede md- brun- leerne

Top~m Fl. o\crfor knækkefodsyge har ...ærel aftagende d'S "'" pkt p' ...

gennem de sidste ltr. Det unormale efterår og \'lIltcren 1983 jf, ~ r... ::1 fs ",1982·83 be\'irkede gode angrebsmuhgheder for knæk· a Ubehandlet 0.7 18 3 62.6
kcfodsygc hdl frcm III .,tadlUm 7 omkring J. JunI
Uansel dl ...,e forhold lyder del stærkl på. al o .. ell- b Tilt ~50 EC Ul

nævnte midler Ikke har samme effekt som tidligere. Et TIll ~50 EC Ul 0.4 0.5 8.0

forhold. der er taget op til nærmere undersøgcbe I c Tilt l50 EC Ul
samarbejde med Stalen., Plallle\,ærsncenkr. Lyngby. DaCtlOlI 500 F _.5 l 0.4 3 0.5 7.1

d Tilt l50 EC 0.5 l
K"ækkr/odsyge i Jn'ede bor bekæmpes. sa/remt der Rovral FIa _.0 I 0.4 4 0.5 6.2
fiml i maj findes mere e"d /5 pct. angrebne planter I e Buylclon 25 WP 0,5 kg
marke". Der o/lI'el/dc'" el middrl. der er anerkendl tI! Rlylelon DF 2,0 kg 0.4 0.5 5.9
bekæmpelJe af k"æJ.:ke/o(l\yge.

13aylelon 25 WP 11,5 kg
ForeAommer der samtidig angreb a/ meldug el/a gul-
ruSI, bør der ti/sames rI middel med virk"ing mod disse

Dyrene .:!,5 kg 0,4 5 0.5 5.2

noampesygdomme .
LSD 1,8

1982 II f~ II f.. 8 f~ II fs

Blad- og uAss~'Ompe. meldug. gulrust. brunrust, brun- a Ubehandlel 0.5 2 5 66,7
plet m.n. oplræder med forskellig styrke år efler år p'

b Till 250 EC 0.5 lh\edcns blade og aks.
I 1980 P beg) ndtts en fm.,cgsrække, hvor del ble\ TIlt 250 EC 'l.5 l 0,1 O 4.9

tilstræbl vcd hjælp af IO .,proJllllnger at ad..kdle de e Baylelon 25 WP 0.5 kg
forskelllgc bladsvampes bel~dnmg l 1982 og 1983 er BaylctOn DF !.O kg 0.1 O 3 5.6
forsogenc udfurt efter SIart ...et ~amme SY'item. idet der r Oayleton 25 WP 0.5 kg
er udfort to l,proJtnmger I h\Crl led Fælles for dls~ D) rene 2.5 kg O O 2 4.7
planer er endVidere. at alle fOTM'!; t:T anlagt på arealer. LSD 1.6
h\or fodsyge Ikke har \'æret nogel problem. ellcr h\or

19 2cn fod\)gebekæmpel\e er udfort. Første SproJIllIng er :' f!> • r 3f~ , r,
udfort I ~ladlUll16-7. h\iJI...el i 1983 \aromJ...ring 18. maj a l'behandlet 2 O 5 76,2
med en ..predlllllg fra 8. til 28. maj. medens anden b TIll 250 EC 0.5 l
\proJtRlng er ...ogt udfOr! I "'Iadium 9·10. s\<lrendc til 1 ih 250 EC 0.5 l 0.6 O 2 6.9
omkring 14 JURI med en sprednlllg fra 5. lil 22. JURI

C lill 250 EC 0.5 I

I label 10 brll1g~ genncmsmhre.ultaterne af 7 for~og
Dal:oml 500 F 2.5 l 0.2 O 2 8.0

Omkrmg I, Juli er der fundct s\age angreb af meldug
LSD 2.5

og brullplet. meden .. rustallgrebet er opgjOrt 11118 pet. 1980-83 Iq fs ~ll ,... 1H\ 31 r,.
og der er opnået el udb) tie pd 62.6 hkg. Ubehandlet 0.5 7 4 61.0
I led b er der foretagcl to \proJlllIngcr med Tilt 250 Bay leton 25 WP 0,5 kg
EC. og der er fundet cn god bekæmpelse af meldug. Ba) leton DF 2.0 kg 0.2 0.3 2 6.7
rust og brunplet mcd et merudbylte på 8 hkg.
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I leddene c. d. e og f er der opll~et ensartet effekt
overfor meldug og brunplcl. medens effekten ovcrfor
rust har værel lidt vurierende. MIdlerne Daeonil 500
F. Rovral Flo og Dyrene har ikke !\umll1C ruslcffekt
som Bayleton DF. Der er imidlertid ikke fundet nogen
..ikker udbyticforskel forsøgsleddene imellem.
Bayleton 25 wp og Bayleton DF har værel prevet i 4
år. Dcr er i gennemsnit af 31 forsøg opn!!.cl et sikkert
merudbytte rA 6,7 hkg. svarende til en udbyuesligning
pli II IX't. Eflcr de to "projtninger Cl' der opnået en god
effekt overfor ruslog brunplel.

Tabt'! l/. IJladwompe (62·6J)

% angrdl ca 1/7 af hk,
Hvede mel· brun- krrnr

d,. ru" plel pr. ha

1983 plall I ", IO f, "" IO f...

a Ubehandlet 19 16 12 58,7

b Till 250 EC 0,5 I
Till 250 EC 0.5 I 7 11.0

C Till 250 EC 0.5 I
Sportak ~5 Cl' 1.0 I 9 ) 10,0

d Corbcl 1.0 I
Sponak 45 cc 1.0 I 8 3 4 9.1 .'{('/dug ptl hvede. Angn'b kO/l forekomme fra i'fler6re( ul .\fe/dug

C Corbcl . 0.751·
kU/I nll'dfori' U/lWIIJ(I' udbyllt'(ab. wfrl:ml all1l'ebt!1 flt/g('r med ap

Sponak 45 ee 2x 0.75 I 5 2 12.7
pli p/allrell og 1/..1../· bekæmpes. 8el.ælJlpt'/se IIdjøn'.1 I Suu!tl' 6·8
lolt'des Ol lIe 1"'I!nll' b!udl' og ul..\('1 holdes fft for mdduJ(

f CorbeJ 0.11
CorbeJ Star 2.5 I 7 2 ) 10.7

LSD 1.6

/982 II f~ II f, il f~

J tubeiiI bringe" rC'iUlt,l1erne af 2 for ..ogsplancr med
Il f" iait 17 for~()g.

a Ubehandlet 0.5 2 5 66.7 I plan I cr der opnåct et udb~ Ile på 58.7 hkg. og der er I

b Tilt 250 EC 0.5 I forsøgene omkring l. juli fundet 19 pc!. angreb af

Tilt 250 EC 0.5 I 0.1 O 4.9 meldug. 16 pcl. angreb af rust og 12 pet. angreb uf

e Corbd· 0.751·
brunplcl.

Spor luk 45 ec 2x 0.75 I O O 5.5
I led b, der er behandlet to gange med Tilt 250 EC, er
der opnået en god bekæmpcl-,c af meldug. rust og

f Corbd 1.0 I bJadplct med cl mcrudbyuc p:'\. 11 hkg, svarende til cn
Corbcl Star 2.5 I 0.1 O 2 4.1 udbyllcforøgclse på 19 pel.

LSD 1.6 I led c. d og f er der opnAct omtrenl samme effekl på
~)'gdomll1e SOIll foregående led med Cl merudbytte på

198J plall Jf li f~ 7 f\ l f... 7 fs. 9-11 hkg.

a Ubehandlet 7 5 O 56.3 lcd e er behandlel med en lunkblanding af Corbel og

b Tilt 250 EC 0.5 I Sportak, hvor begge lllidler indgår med 3/4 af [lormal

Tilt 250 EC 0.5 I 3 0.9 O 7,2 styrke. I forhold til led d er er altså bnlgl 50 pet. mcre

C Till 250 EC 0.5 l
virkslof pr. sprøjtning. EfTekten overfor meldug, rust

Orlho·Difola-
og brunplel har været bedre end lcd d. og der Cl' opm'\cl

tanFW 2.0 I 4 2 O 6.S
et sikken "tørre merudbytte end led d.

d Tilt 250 EC 0.5 I I plan 11 foreligger der genncmsnilMcsullater af 7
Ortho-DifQla- 2.01· forsøg. I ubehandlct Cl' der fundet modcrate angreb af
lan FW· Afugan l.7 I 3 2 O 7.4 meldug og ruM, hvorimod der ikke fandies allgreb ;If

c Tilt 250 EC 0.5 I brun plet. I gennemsnit er der opnåct et udbyllc på 56,3
Sporlak FE ).0 kg 3 2 O S.6 ItkS·

f Tilt 250 EC 0.5 I I s,lmtJige led er dersom første sprøjtning anvendl 0.51

Dilhane LF 5.0 I 4 2 O 6.3 Tilt 250 EC. Anden spmjtlling er forelaget mcd for-

LSD 3.0
skellige midler. og der er opnåcl udslag fra 6.3 til 8.6
hkg i mcrudbytte.
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Tabe/12. Sprøjreridspu"kr for ::,portol\ 45 ee (64).

hk,
Hvede % ",",reb af I.crne

meldug "'" brunplel pr ha

/983 2 fs 2 fs. l f~ jf,

Ubehandlet 0.\ 43 0,1 60,3
Sportak 45 ee ca. 18/5 O 43 O 3,6
Sportak 45 ee ca. 1/6 O 32 O 5,2
Sportak 45 ec ca. 15/6 0,1 40 O 2,6
Sportak 45 ec ca. 29/6 0.1 40 O 0.7
Sportak 45 ee ca. 18/5

og ca. 15/6 O 3\ O 7,0
LSD 2.7

1982 lk l l~ 1 fs. 3 ("

Ubehandlet l 5 5 70,2
Sportak 45 ec ca. 27/5 0,1 l l 2,7
Sportak 45 ec ca. 9/6 0.1 0,5 O 4,7
Sponak 45 ec ca. 23/6 0,\ l O 5,0
Sportak 4S ec ea. 8/7 \ l 5 2,3
Sponak 45 cc ca. 27/5

og 23/6 0,1 O 5.1
LSD-

/981 [5 r... Il r... IH~

Ubehandlet 0,9 7 51,2
Sportak 45 ec ca. 4/6 3 9.\
Sponak 45 ee ca. 4/1i

og ca. 23/6 13,2

1980 jf,

Ubehandlet 57,0
Sportak 45 ec ca. 25/6 6,9

Ved bekæmpelse af bladwampe I hvede er der i 1983
opnået store og sikre udslag fra S lil 12 hkg i merud·
bytte.
( 1983, hvor gulrust havde betydelig udbredelse, viser
forsøgene at anvt:ndes cl middel uden tilstrækkelig
» ruslen'ekt ,~, falder det pågældende middel igennem
Over for undre midler, der besidder en god ») rustef
fekt ») (se tabel 31).

Det/e og lidligere lirs forsøg Vj~W, at del er nødvendigt
med to sprojlninger i hvede for ut holde bladsvumpene
nede på et acceptabelt nilJeou.
Sprøjtemidlel md udvælges efter de nompe. der forefin
des i sprøjteøjeblikkel.

I 1982 blcv der påbegyndt en forsøgsrække med ind
kredsning af det bedste sprøjtctidspunkt ved en sprøJt+
ning med midlerne Sportak 45 ec eller Till 250 EC.
Der er sprøjtet på 4 forskellige tidspunkter begyn·
dende ca. 18, maj og med ca. 2 ugers interval. Et
forsøgsled blev sprøjtct to gange. Itubel 12 gengives
resultaterne af 5 forsøg, hvor der er anvendt II Sportak
45 ec.
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I året!<t forsøg hur der kun 'været S'v'age angreb af
meldug og brunplet, lIllIl I 2 forsøg er der l gennemsnit
fundet -H pet rusl. I ubehandlet er der opnået et
udbytte på 60,3 hkg.
Ved de forskellige sprojtclider er der Ikke stor forskel
på effekten overfor de forskellige wampc. Bedst har
virkningen dog været ved 'iproJIningen omkring I. juni.
hvor det !otørste merudbytte på 5,2 hkg blev nået. Ved
en sprøjtning omkring I. juli er der ilke opnået udslag
for 'iprojtningen.
To !oproJtninger med Srortak 45 ec har givet den bedste
svampeefTekt og et merudbytte på 7 hkg.
I gennemsnit af de 5 Jor~0g er der "ed en sprøjtIlIng
omknng l. juli opnåcl 3/4 af det merudb)'tle, der er
opnået \'ed ro sprøjtninger.
l 1982 foreligger klin gennemsnit af 3 for~øg, og det
største merudbytte er l)pnået ved behandllllg omkring
15. juni.

I label Ll bringes resultaterne af 7 forsøg med Till 250
EC efter en tilsvarende plan.

I disse for~()g er der ligeledes fundet s'v'age angreb af
meldug og brun plet. medens der l 4 af forsogene er
fundet angreb af rust på 31 pc!. i ubehandlet. og der er
hø!otet et udbytte på 56.1 hkg kerne.
Den bedste bekæmpelse af rust er opnået ved en
spmjtl1lng omkring I juni. Herved er rustkarakteren
reduceret fra 31 lil 4 pct.. og der er opnået et merud
bytte på 7,2 hkg kerne. Ved en !oprøjtning omkring l.
juli er der kun opnået svag effekt pa rustangrebet. og
der er ikke opnået noget udslag for behandlingen.
Er der foretaget to ~pr0jlninger. har der været god
eOckt o\erfor de fon."'ellige svampe og der er opnået et
merudbytte på 10,2 hkg kerne.

BrUlrrUlt plJ Irw.'d('IQTCkummerløn/ efter HiJdit, 9, KiJnjindespd dl'
"~('rW(' b/ude ~Qm spredt/'. hmllt! (}J~mill{'dl' IpordlObe. der I mod·
SCR/Iling /II gu/rust iH(, el ræHes(fllrt.
Bt'kæmfXlw med samme midler som gu/ruI/.
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GUlTldll }u~l". Fru ~ftt'rrJret OK mdtl/ rfit" ll~nm·md.F1dllmf? Aun nw:dl' utlllnht'J u) gu/rU\I. A"IlN'~t ~1Jt'T flg Iw/ fU'I.keJlll/~d('oratlllr
llu/e vxJFt'holK p(J b/udem
filIdes utlIlT.'h (1m lordr.'1 ber brAæmpt-'b.· fUT/'lug('1 KrO/fifl!" <./fIgT/·h I .'tI høj UIKrNt: t'T l'uml.l"Illl Ul bt:I."'",{W.

2 ars Jpro)lejorsøg med IIldJ..redmlng afdel relle"pnJj1/!
ridspunkr vi...er. at svampebekæmpl!/s(' i Inw/e bor ~-ærl!

ajs/utret inden Ildgangen afjtIni.

I label 14 er gcngi\'c! n::-ul1alcrnc fra 54 for:o.øg i 1983.
hvor der er udfort IO "rroj!llinger med Tilt.

I 19l13 var dcl :lf afgørende betydning af 11\ sprøjtet
tidligt.

rabel JJ. Spro)lelldspulIJ..r fur Till 250 EC (65).

H"ede
% angreb af hkg

k.m<
mdduI "n' brunplet ", ..

1983 Sf. 4f. I r~ ",
Ubehandlel 0.1 31 0.1 56.1
TIll 250 EC " IlVi O n O 4.8
TIlt 250 EC " 1'0 O 4 o 7.l
Till 250 EC ca I~ b O 13 O 4.1
Tilt 250 EC ,~ 2\Jlh 0.1 25 O 0.0
Tilt 250 EC o.:a III ~

og o.:a 1~,() O b O 10.2
LSD 4.6

1982 ". 4f. 6 r. Sf,

Ubehandlet 2 6 5 68,4
TIlt 250 EC ~'a lb/~ O 2 3 2.8
TIlt 250 EC '" II;() O 2 2 3.3
TIlt 250 EC " :l1,o 0.3 2 2 2.1
TIlt 250 EC " 617 0.5 2 3 0.6
Tilt 250 EC 0.:;1 26/5

08 ni b O 0.5 l 4.0
LSD 1.4

(FOltIC All Ped~f'>CTI/A From Nl~l\('n)

Tabel/4. Blodsvampe

% angreb CIl 111 IIf hkg
Hvede mel- brun- k.m<

dog rust pl~t pr. ha

A. 30 [om,g 1983
(tabel 8 og 9) 2,H, 28 (, JO r.
Ubehandlcl 4 18 49,4

Till cn og 0.5 kg
T,1t 250 EC 0.5 I 0.5 13.7

li. 24 forsøg 1983
ltabel IO og ") I{H~ 22 (, 9 (, 24 (,

Ubehandlcl 10 13 9 59,1

'1'111 250 EC og 0.5 l
T,lt 250 EC 0.5 l 4 0.8 9.0

I opstilllllg A er anført resuhatcl af 30 for~ng gcnglvcl
cfler label 8 og 9. 1 gcnnemsmt er der fundet Cl
merudb) Ile på 13.7 hkg. Dette merudbytte er )l blad
livampccffcktcn le af (o ~projtnll1gcr med Till CB og
Till 250 EC. De IO "'pl'OJlnlnger er udfort henholds\-II,
omknng IO. maj og 6. JUni.

I opstilling B er anfnrt rcsul!alel af24 forsog fra label
IO og 11, "pTOJlct lO gange med TJ11 250 EC. I gennem
smt er dcr opn Cl 9.0 hkg I IIlcrudb)'lIe. De to sprøJt
nmger er ud fort omknng 18. maj og 14. jUIll

Dcn væsclllhge forskel mellem forsøgene I afdelmg A
og B er sproJlelld~rulll..tct. I afdelmg A er beggc
sprojtlllllger udfort ca. 8 dage for end i afdeling B.
h\-llket har medfort en forskel. merudb)'lIet på ca. 4.5
hl..g til fordel for den tidlige ..proJtmng I afdclmg A..
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Rug
Rug anses for at være en sund afgrøde. men kan dog
angribes af både stængel- og bJadsvampe.

Sneskimmel kan forekomme i fUg, og i lighed med
andre vinlcrsædsafgrøder er der anlagt forsøg til belys
ning af forbedring af rugens overvintring.
I label IS bringes resultatet af 3 forsøg.

effekten overfor blads\.:lmpe. I tabel 16 findes gennem
snitsresultatet af 7 forsøg, hvor der '>Om standardmid
del mod knækkefodsyge er anvendt Derosal n. I alle
sprøjtede forsøgsled indgår der et middel med effekt
mod knækkefodsyge. og udsprøjtningen er foregået i
stadium 5·6, hvilket i lQ83 var omknng 5. maj, medens
anden sprøjtning, der er udført i led e og f, er sket i
stadium 8-9, svarende til ca. 18. maj.

For de markedsførte midler har prisen pr. ha været
f"lgende:

Igennem tre år er der udført 5 forsøg m(."(i bekæmpelse
af sneskimmel i rug. Ingen af de anvendte midler har
givet rentable udslag.

Knækkejodsyge forekommer one i rug. l 1982 er påbe
gyndt en ny forsøgsrække, hvor der udover nogle
midlers effekt mod km"tkkefodsyge og~å er undersøgt

Samtlige midler er udsprøjtcI sid .. t i november 1982. I
de 3 (orsøg har der såvel i ubehandlet som behandlet
været en god overvintring. Efter sprøjtning med BayIe
ton 25 WP og blandingen DerosaJ + Bayleloll samt
Corbcl Duo er der kun opnået ubetydelige merudbyt
ter. Efter sprøjtning med Till CB og Sponak er der
opnået merudbytter på 2,0 til 2,8 hkg. Bemærkclse~

værdigt er, at der er opnået ca. 2 hkg i merudbylle efter
sprøjtning med 2,5 kg mancb.
Forsogsplancn søges fortsat tre år endnu.

Tabel 16. Fodsyge og meldug (66).

% angreb af hkg
Rug knrekkefod~)ge mddug kerne

y,anlæg ca In ca 1516 pr. hu

1983 7 f,. 7 r~ tds. U,

a. Ubehandlet 12 54 0.5 49,4
b. Derosal n. 0.5 I 17 0.3 4.2
c. Sportak pF 1.51 15 0.2 5.4
d. Tilt 250 CB 0.5 I 20 0.1 4.3
e. Sportak PF 1.51

Sportak 45ee 1.0 O 7.8
f. Tilt 250 CB 0.51

Tilt 250 EC 0,5 I O 6.1
LSD 1.1

1980·83 29 forsøg
Ubehandlet II 21 45,4
Derosal n. O,~ I g 3.2

1 en -t-årig periode frd 1980 tll 1983 er der resultater af
29 forsøg, hvor der i gennemsnit er fundet 11 pet.
knækkefodsyge ved forsøgenes anlæg, som blev til 21
pel. angreb omkring I. juli. Efter anvendelse af 0,5 l
Derosal er angrebsgraden nedsat fra 21 til 8 pct., og der
er opnåel et merudbytte på 3,2 hkg keme.

Ved forsøgenes anlæg blev der i gennem~nit fundet 12
pet. angreb af knækkefodsyge. I juh var angrebet
vokset til 54 pcl. Som forfrugt har der l fire tilfælde
været rug og i 3 fors,'g byg. I forsøgene er der fundet
~vagt: angreb af meldug.
Efter sprøjtning med Derosal n. er angrebet af knæk·
kefodsyge reduceret til 17 pct., og der er opnået et
merudbytte pli 4,2 hkg.
Efter sprøjtning med Sportak PF er der opnået samme
effekt på knækkefodsygen som efter anvendelse af
Derosal n. Behandlingen har resulteret i ct merudbytte
på 5.4 hkg.
Tilt 250 CD har kun formået at reducere angrebet af
kllækkefodsyge til ca det halve, men alligevel givet et
merudbytte på linie med Derosal n.
I led e og f er der i rugens stadium 8-9 omkring 18. maj
foretaget en 2. sprøjtning med henhold~visSportak 45
ee og Tilt 250 EC. Behandlingen har resulteret i nogle
store og sikre udslag på 7.8 og 6, I hkg, som hovedsage
lig stammer fra en sprøjtning mod knækkefodsyge.

En ny forsogsplall blev påbegyndt i 1982 med det
fonnål al undersøge. om en bekæmpelse af fodsyge har
indvirkning på angrebet uf bladsvampe på rug.
I tabel 17 bringes reo.ultalet af 4 forsøg. anlagt med 6
genrage-iser, hvorafhveranden er behandlet med 0.5 kg

IQ()••

300.·
IgO.·
300,·

55,·

Tabel 15. Sneskimmej (57).

% o,erle"~nd(: "'8Rug kornplanler kerne
forAT pr. ha

1983. 3 forsog.
Ubehandlet 99 50,6
BayJelon 25 WP 0.5 kg 100 0.8
Derosal n. + 0.5 I

Baylcton 25 WP 0,5 kg 100 0.6
Carhel Duo 2.0 I 100 1.4
Sportak 45 ee 1.0 I 100 2.8
Tilt CB 0.5 kg 100 2.0
Mancb 70%· 2.5 kg (101) (2.1 )
• 2 fnr~g 19SJ

1981·83 H, Hs

Ubehandlet 99 51.3
Baylctoll 25 WP 0.5 kg 99 0.3
Derosal n. ~ 0.5 l

Baylclon 25 WP 0.5 kg 100 0.9
Carhel Duo" 2.0 I (100) (0.4)

•• 4 forsøg 1982-8.1

Bayleton 25 WP .
Dcrosal n. + Bayleton 25 Wp .
Sportak 45 ec
Till CB
Mancb 70%
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Benlalc i rugens stadium 5-6, svarende til et sprøjte
tidspunkt omkring 5. maj. De øvrige midler er udsprøj
let i stadium 7-8. hvilket Svarcr til en sprøjtedato
omkring 18. maj.

Tobe//l.

Rug

Knækkefodsyge og blads"ampe (67).

% nngrtb If
knækkefodsyge

v. anlæg ca. 1/7

hkg
kerne
pr. hil

Efter allvendebe af mIdlerne Tilt 250 EC og Baylcloll
25 WP er der kun opnået ca. dct halve I merudbytte·
1.5 hkg.
Merudbyttet for behandling af knækkefodsyge med 0.5
kg BClllate har i gellllemsnit af de 6 fors(,g været 4.4
hkg. Kun eftcr anvendelse af Till 250 EC har del værel
muligt al fastholde merudbyttet på 1.6 hkg sammen
med merudbyttct for fodsygcbckæmpclsen p<'i 4.4 hkg.

Ben!<lte og kd::l 0.5 kg 6
Bt::llhuc og led b 0.5 kg
Benlate og led c 0.5 kg
ncnlatc og led d 0,5 kg
Bcnl::ltc og led e 0.5 kg

Merudbytte ener fodsygebckæmpelse 4.4 hkg

Bcnlale og led a 0.5 kg 8
Bcn!llte og lcd b 0,5 kg 7
Denlate og led c 0.5 kg 2
Benlatc og led d 0.5 kg
Bcrilatc og lcd c 0.5 kg

MerudbYlIc erter fo(h,ygebckæmpt:!:-.c 5.3 h!..g

/983. 4 forsag

a Ubehandlet
b Tilt 250 EC
l.: Sportak 45 l:C

d Corbel Star
c BllylclOn 25 \VP

/981-83. 6 fomg

a Ubehandlet
b Tilt 250 EC
c Sportak 45 ee
d Corlx:l Star
e Oaylcton 25 WI'

0,5 I
1,0 I
2.5 kg
0.5 kg

0.5 I
1,0 I
2.5 kg
0,5 kg

9

7

JJ

26

42,7
1,5
J,2
J,4
lA

48,0
O,)

0,2
1,0
2,0

46,1
1,6
J, I
J.O
1,7

SOtS
1,6
1.4
0.1
1,1

I del ~pmkle materiale i 2 år Il::lr der været betl'l
IlkOnOrlll ved at bekæmpe knækkefodsyge i rug. De
"vage angreb af andre ~vampe har været udcn "kono·
misk belydning.
I året~ forsag med bekæmpelse af knækkefodsyge i rug
er der i mod<;æl ning til hvedcforsogenc fundet omIrenI
~:lmme e/Tekt af knækkefodsygemidlcrne som i lidli
gere år.
Hvor Sportak hur værel anvendt, er der og:-.;. fundet en
god elTekt over for kmekkcfodsygesvllmpen .

Knække/adsyge l rug bør bekæmpes. såfremt der ~'ed

Iwdersogelse af marke" fimles mere end 8-10 pct.
angreb,,/! plaIlIer.
Ved bekæmpelsf! alH'endes er al/erkendt knække/adsy·
gemiddel.

Vinterbyg
Vintcrbyg ::Ingribes allerede om eftcr~ret af ell række
forskellige svampe, og i det efterfølgende refereres 41
forsøg. fordelt p~ 4 forsøg!)planer. med bekæmpelse af
:-.vampe<,ygdol1lmc i vinlcrbyg.

SI/I'skimmel og græuemes {riJdkølle kan være årsag lit
en mangelfuld overvintring ha.. vil1lcrbyg. Forsøgspla
nen er ændrct lidt fra 1982, og l label 18 bringe,
resultaterne af 12 forsog.

Iknlalc ,prøJh'l I 'HIl.Jrurn 5·6. " ...ngc midl~r 7·8

Ved for<;øgcllt:S anlæg blev der i gellllt::m:-'llIt fundet 9
pet. ungreb af knækkefod.;;yge. I juli var delle angreb
vokset III 33 pct .. og der blcv opnået et udbytte på 42.7
hkg.
Hvor der i stadrum 7·8 har været anvendt Tilt 250 EC
eller Baylcton 25 WP III bekæmpcl~c af bladsvampe.
blev der opn~cl cl merudbytte p~ omkring l,S Ilkg
kerne. Efter anvendelse af midlerne Sport~lk og Corbel
Star ble\' der opnåel lidt over 3 hkg I merudbYlle.
Vcd bckæmpche af knækkefodsyge i ~l<.tdium 5-6 med
0,5 kg Benlate Cl' 311grelxl af knækkefodsyge reducerel
fra 33 lil 8 pet. Ocr b1t:v opn~cl et udbylIe på 48.0 hkg,
hvilket :-.\'arer 111 et merudbYlle på 5.3 hkg for fodsyge
bekæmpelsen.
Efter behandling med dc 4 midler i st. 7-8 er der ikke
opn5ct noget merudbytte. hvor dcr ogfJI. er sproJte!
mod knækkefodsyge.
I 1983 er del ..åledes bekæmpelsen af kna:-kkefo<hiygc,
der har givet det stor~tc merudbYllc
Neden.t l tabellen er anført gennemsnitsresultatet af 6
forsøg i to ltr. Efter ullvcndelSe af midlerne mod
bladsvampe lcd b-c - er der opnåel storst ud:-lag - J.O
hkg - efter anvcndeb.c af Sporlak ee og Corbel Star.

Tabel IS. SIIl!.llwnml'! og /radkolle i I'il/Iersæd (57).

%

Vinterbyg o~erlevendt hkg KemIka·
kornplanler kerne liepfl~

forAr pr. hø pr. ha

/983. /2 forsog

Uoch::llldlel 92 68.4
BaylelOn 25 \VP 0,5'g 93 0,8 190,-
Dero:-.<ll n.- 0.5 1+

IJaylclol1 25WP 0.5 kg 91 2.2 JOO,-
Sportak 45 cc 1,0 I 90 2,8 180.-
Tilt CB 0.5 kg 90 2,2 JOO,-
Corbcl Duo 2,0 I 90 1,9
~aneb 70%· 2.5'g (90) (0.6) 55,·

• 7 fop.øg l'Jl\] LSO 1.5

/98/-83 16 f, JBf~

Ubchtllldlet 91 68,8
BayletoJl 25 \VP 0,5 kg 92 1.2
Derosal n. + 0,51...j..

rlaylctoll 25WP 0,5 kg 90 2.6
Corbel Duo·· 2.0 I (90) ( 1,9)
•• med l 1.1 fOf'i;(}B ]'1S2-8.t
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Kun I 2 af de 12 forsøg blev der i foråret fundet svage
angreb af meldug. Hovedparten af forsøgene var anlagt
i marker. hvor uds.a:den var bejdset med Saytan bejdse
1M. Kun l l forsøg, nr. 30/9 blev der fundet svage
angreb af tråd kølle og sneskimmeJ. Kun Bayleton
havde en effekt mod tråd kølle medens Corbel Duo
havde bedst virkning på sneskimmel.
I gennemsnit af de 12 fafSØg blev der fundet en over·
vintring på 92 pet. og et udbytlenivC3u på 68.4 hkg
kerne.
En sprøjtning om efteråret i november måned med 0,5
kg Bayleton har Ikke forbedret o\'crvintringen og ikke
påvirket udbytlet. Hvor der har været udsprøJtet blan
dingen Derosal + Bayleton er der opnået et sikken
udslag på 2.2 hkg. Tilsvarende udslag er opnået efter
anvendelse af henholdsvis Sportak, 45 oc. Tilt CB eller
Corbel Duo.
l 7 af de 12 forsøg har der også været anvendt 2,5 kg
mancb om efteråret. og der blev opnået samme over
vintring og merudbytle som efter sprøjtning med Bay·
leton 25 WP.
Fra 1981 lil 1983 er der udfort iah 18 forsøg. hvor
Bayleton og blandingen Dcrosal + Bayleton og Corbel
Duo er sammenlignet. Ingen af de anvendte midler har
kunnet ændre ovcrvintringsprocentcn. Kun efter an
vendelse af blandmgen Derosal + Bayleton er der
opnået el merudbytte. der kan dække omkostninger til
kemikalier. udbringning m.v.

Pd grundlag afde udførle forsøg kan der ikke (ilrddes
en generel sprøjtning af vinterbyg om efterlire( mod
udl1imringssvampe.
Kun hVQr særlige forhold - l'II meget kraftig og tæl
afgrøde. direkte slining. stubrester. udsalte steder langs
heg'! og skovkanter - gør sig gældende. bør der sidsl i
IIoven/ber foretages en sprøjtning med en blanding af
0.5 I Dero.",1 fl. og 0.5 kg Bayleran 25 WP.

Tabel 19. Knækkefadsyg< og bladsvamf"! (68).

Knækkefodsygt· kun a"gnbe ol/t! kornarter. men vimer!iæd kali
skudt!l m.'SI. Angrebe! St',~umfarårtt som en m.rkjafVningomknng
rodbum. lenere I udviklingen ofte med form som ~/.je. hv;lker har
givt'l svampen drl donskt navn ø;epletswlmp. Swunmpen fOrårsager
ol'€' It~'iU.Y1 og nedstJf udb}tt~. hWJrder ikk.'farl!lU~esbekæmf'C'~'

(FOIo A From Nielsen)

Vinterbyg bLodplet
ca. 1/6

Gerbcl Igri

% .ngreb af
meldug ImækkeforhyifC
ca 116 ca In

Gerbcl Ign G«bel I,ri

Kemil...h
pm

pr ha

1983. 14 fanøg 4f' .. fs. b t, H, f) f"l- b t, bf, g[,

a Bayleton 25 WP 0.5 kg 1 9 S JO 54 38 60,2 61,1
bsom a og

TIlt 250 EC 0.5 I 3 4 0.3 3 6.1 g.5
e som a og

Sportak 45 ec 1.0 I 3 3 0,3 3 6,9 9.2
d som a og

Corbe:1 Star 2.5 I 3 4 0.2 2 4.1 6.2
esomaog

Bayleton DF 2,0 kg 3 6 0.5 3 3,1 6,3
LSD- lA

a og Benlate 0,5 kg 1 S S II 28 2 62,0 64,5
bog Bcnlate 0,5 kg 3 2 0.5 3 27 7 6,6 6,0
c og Benlate 0,5 kg 3 3 0,3 4 24 5 1,0 7,6
d og Benlale 0.5 kg 3 4 0,1 I 3,7 4,4
e og Benlale 0,5 kg 3 4 0.4 2 3.5 3,8
Merudbytte for bekæmpelse af knækkefods:yge Gerhe) 1.8 hkg Jgn 3,4 hkg LSD- 1.6
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Knækkc'/odsyge kan oss: angnbe vllllerbyg. For nær
mere al rn bely"l. hvilken økonomisk belydnlng angreb
af knækkefo<l\yge har på vinlcrbyg, blev der anlagt
for~ug lil belY"lIing af delle spørgsmål. Forsøgsplanen
cr dcn ..amme...om er anvendt j hvede og rug. VillIer·
byggen er ~pn,jlel. SOJll anfml I label 19 med fon;le
"prnjllllng omkring 20. apnl. Anden sprøjtning er
udført GI. 12. milj, og samme dalo er h\"erandcn genla
gel~ ..prnjlel mod I..næl..l..efcl(l\yge med 0.5 kg 8eniale
pr. h~\. Ocr for~hgger rcultaler af iah 14 forseg. fordelt
med 6 forsøg l GcrbcJ og 8 forsøg I Ign Gcnncmsnils
r~ultdlcrne brmges I label 19.

I led a er der klJll !loprøjlCI cn gang med 0.5 kg FluylclOn
25 WP. Den 1 juni er der fumlet 7-9 pel. bhtdplet og 5·
10 pet meldug. Ved fOf"mgcnC' anlæg blev der fundet
13-16 pet. angreb af knækkcfodsyge. Vc."d en bednm·
lllcl'C omknng I. juli ha"de angrebet ud\iklct sig 11140
50 pel ror begge .;,orter er der opnåcl cl udbYllcll1\cau
pli ca. 60 hkg.
Led b er behandlct IO g~lIlge. ca. 20. apnl med Dayte·
tun. og ca. 12 maj med Tilt 250 EC. Der er opnået en
god etrekt på både bladrIelog meldug. Flehandhngel1
har rC!lullerell ..lore merudbytter på 6, l hkg for Gerbcl
og 8.5 hkg for Igri.
Samme effekl ug merudbytter er opn et l led c. h\or
Sporl:lk 45 c..'c har værct am·endt \00 andelI sprøjtning.
Efter amendcl-.e af blanding..midlcmc Corbel Star og
llayleton DF er der opn el omtrent 'iamme etrekl ~
bladwul1lpene. men merudbyltet er 2-3 hkg lavere end
I 1i..'tJ b og c.
Mod knækkefod'iyge er ~pmjtel med 0.5 kg Benlatc I
sladlUm 5-6 omkring 12. maj. Denne sprøjtning har
kUli I rmgc grad p:h'irkel angrebet af blad~vall1pe.

meden.. angrebel af knækkefexhyge i Gerbc::l er reduce·
ret fra 54 III 28 pct. angrebne planlef()g I Igri fra 38 III
12 pet angreb_ Ved denne behandling er der opn, et et
mcrudbylle p 1,8 hkg I Gerbcl og 3.4 hlg I Ign. I de
eflerfnlgcnde lcd b-e. der er behandlet med Ba)'ldon
den 20. april og med blandIngen bladmiddel + Benlate
den 12. maj. cr der opnåct en god bcl..i.cmpt:be af
bladwampc og knækkcfodsygc, der har rc..ullcrcl I et
.. tort merudbyttc på 4-7 Ilkg.
I kolonnen læng... t III hOjre er anfor( kemlkallepn')Cll
pr ha

1 fOf',(1gcnc ml'd \lIllerbyg er dcr opn cl ..tore merud
hYller pa 3·Q hkg for bckæmpel ...e af blad...... ampc Ved
bekæmpelse af knækkcfod...yt,~c er der yderligere m It
merudb~((er p:'l. 2-3 hkg.
På grund af dcn milde vinter ('Ig de speCielle forhold I

del fugtige forth havde kllækkcfodsygell 'i~el'dele.. gode
\·æk ..tvllkår. og l dis...e for...ng har angrebel været af
økonomIsk bclydning.
For h\ede ng rug foreligger dcr skadetær~kler for.
h\urnAr en bekæmpcl~af knæHefodsy ge bør udfores
Fo.....ngene I \ 1Il1crbyg I 1<)83 med de ..pc..-cidle forhold
lagel I belragtlllng pegcr I rellllng af en ..kadel;cr-.kcl
på omkrmg 20 pet. ang.rebne planter I del tidlige forår
MI..'<1 den ,'gcclc \'lIl1crbygdyrklllng bor forholdet nø
jere U1H.lcrs{lgc...

Blad5~'ampe . SpecIelt meldug angnbcr ofte vlIllcrbyg·
gen p~l cl tldllgt udspunkl. I 1980 startedes en fOf'lllg"J
række III belysning af effekten af sprøjlllmg af VIII tcr
byg forår og cftedr med forskellige nye ~vampcmidlcr.

I årene 19RO III 82 blev forsøgene hovedsageligt anlagl
på arealer, hvor udsæden ikke var behandlel med et
bcjdscmiddel med etrekl mod meldug. De 4 fOl'sog. der
er udfort I l<J8J. har alle været placeret p arealer. hvor
udsæden har \ærct bcjd!>t't med Du)tan bejdsc.
Resultalcrne af 4 forseg er anført i label 20.

rabel lO. Bladsmmp(' (69).

Anlal %over·

Vinterbyg pl"t'JI le\'ende % hk-
nmger planler mrldug k('m('

e((('rir rorAr rorAr I Juni pr ha

/983. 4/0,",og
Baylehll1 25 Wp 0.5 kg 96 70.5
Bayleton 25 WP 0.5 kg 98 0,5
Sportak 45 el' 1.0 I 97 1.0
Sportak 45 Cl: og 1.0 I
Corbd 1.0 I 97 2.1
Sporlak pF og \,5 I
Sporlak 45 cc 1.0 I 95 1,3
Till CB 0.5 kg 96 1,4

/982. 4/0FSøg

Bayleloll 15 WI) 0.5 kg 87 68,4
Sportak 45 cc \,0 I 91 0.7
Srortak 45 CC og 1.0 I
Corbel 1,0 \ 90 0,8 1,4
Sportak PF og 1.5 1
Sporlak 45 Cl: 1,01 89 2 0.1

/980-83. U/OFSøg

Baylclon 25 WP 0.5 kg 65.3
Sportak -15 ec 1,0 I- 1,4

• 1..25 I I IQ)i()·f\1

FOf5IC for')ogsled er behandle!. !tOm reglerne for d)'r\.;·
1l1l1g af vllllerbyg var udformel I 1982. hvilket VII "'Ige
en bqd"'lllllg med Baytan bejd..c og ..pmjtning om
fortirelmed B:.1)lelol1 25 WP. Over\illtringcn har \-æ

rCI tllfrl.."th"IlJlcnde. og der er Ikke k<H1 ..1alerel ..tørre
angreh;tf meldug. der er opn1iet cl udby Ite på 70.5 hkg.
Sprujtmng med Flayleton \-c1 forar 'iOm efterår har
ikke p..h Irkel 0\Cf\o1l11 fIngen. og der er Ikke Opll. Cl ct
"Iorre merudb)'IIC af denne ekslra cfler!l.rssprOjllllllg.
Dc 0\ rige prøvede behandlinger har lUe forbedrel
overvintrlllgspnx'enlen. og der er Ikke opnAcl V:C'Cllt
lige ud ... lllg fur behandlingerne.
Resultaterne fra 4 for~og i 1982 ad~klller !lIg Ikke fra de
opnåede resultaler I 1983.
112 for.."g 1980·1983 er Uay1elon og Sporlak <;aIllIllCIl

lignel med henholds\ri.. en efler1if'l- og en forar....prujl
rung. Der er Opll el lidt ..lUrre ud..lag \i..'<1 amendcl"C af
Sporlak 45 i..'C end efter :mvendcl'>l' af Baylcton

I 1983 påbegy ndles en n~ forsog"m:l..kc. der har til
form!!.1 al prøvc nogle af de nye w"llllpemidlcr ll10d
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StrfJJ/..illerr mon/c"' p6 cn /ra/..IOT fil\prøpmng , højt a/grrx1t'T,
J'~t/ S(·" sprPjtrftn/{ I 1.1)"" Aon slr6Jklll~rt' jl)rmmt/\/..(' mJI.t'f'kll1/
s/rtf og mNJvlrla' fll/æm: grøns/..uti

(I (lIll C. Aa Pcdcr;cn)

forskelllgc blad\\'ampe I \'Illterbyg. hgelcdC\ unde~o
ges økonomlcn ,ed en eller to for1il"\sprojtmnger.
l tabel 21 er an fort gennem,nil ... rt"\ultatet af iah Il
forsøg. I 9 ud af l) forsøg er del :mf"rt. at ud,~eden er
bcjd~l med Daytan bejd~e.

... Ic rneldugmfekuon. 8 pcl.. ~m Imidlertid ikke rC\ul
terede I nngct merudby Ile.
Efler sprojUling med ml 250 EC blev der Oplh et
,amme ...,ampeefTckt S(lm efter Bayleton-o;projtmngen,
men med et sikkert merudbytte på .15 hkg kerne.
De sid'ilc tre led er sprøjtet igen ca 15. maj, hVilket
Ikke ,-ar obligatorisk i 1983. Ved sprojtmng med 2 I
Onho-Dlfolalan f W er der ikke opnåel nogen bedre
svampceffekt. men et merudbYllc pa 2,6 hkg Hvor
anden sprojtning blev udfort med enlen 1.0 l Sportak
45 ec eller 0.5 I Till _50 EC, er der fundel en god
mcldugeITekt samt et 'torl merudbytte p 10,9 hkg
kerne. s' arende til en udbytteslignmg pa 19 pct. Med
det for lob, foråret 198. fik, ble" der opnået særdeles
god belallng for en ekstra foråf\sproJtnmg I vinterbyg i
"ttadlUm 8. På dette lidspunkt forekom der mange
...(eder angreb af ...koldplet.

Ved !lproJfning af I/lnrerbyg i 1983/84 ,~kal derfolges de
anvisnmgl'r \'edrorendl amol sprøjlninger og midler.
der ml'ddf'lesfra Slalens Planl(!)'ærnM:enta. Lyngby..

Yårbyg
Efter del fugtige fodr og den sene bygsulllng blev der
pil. et tidligt lid",punkl i byggens ud"lkling fundel
angreb af meldug i de neste af landeh egne. I 1983
",kolln~ det. at ca. 50 pet. af bygarealet er blevet
behandlet med et af de nye systemiske ...... ampemidler
Inter~1l for for,og ned bekæmpelse af bladwampe
har værel SIOr. .1c.."de... er der efter fem planer I byg
udført lait 50 forwg.

Tabel 21. Bladfyampe (70).

Vinterbyg
Antal ~angrdl.f

prøJt· btadplet meldug
nmge-r c&_1/6 ca.I/6

hk.
k'm<
",.ha

Tabel 22

'!ro anpo!
bladplc:l mddug

.anbeg In \ anllq In

hk.
"'m<
pr. hJ,

1983 H, IO f~ II f~

Baylcton 25 \VI' 0.5 kg 4 I) 57.5
Corbcl 1.0 I 5 R 0.6
TIlt 250 EC 0.5 I 4 12 3.5
BalleIon 25 WP og 0.5 kg
Onho-Dlfolatan rw 2.0 l 2 4 10 2,6
Corhelog 1.0 I
Sportak 45 ec 1.0 I 2 2 2 10.9
1'11' 250 EC og 0.5 I
Tilt 250 EC 0,5 I 2 2 I 10,9

LSD 2.3

l de tre fon.te forsogsled er Day Jeton 25 WP. Corhel og
Tilt 250 EC ud...prøJtcl omkring 20. april, og da udsæ
den er Baytan bcjd~l. er disse led behandlet. som
loven foreskrev vcd vlllterbygdyrkntng i 1982-83.
Ved forsøgenes anlæg ca. 20. april blev der I 7 af de Il
forsøg fundet s,'age angreb af meldug. Efter behand
ling med Bayleton ble.. der fundel "age forekomster
4 pct. - af bladplet 'amt en del meldug - 13 pct.
Efter sproJtnmg med Corhel ble,- der fundel den la'e·
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1983. plan I H, 12 fs H, 12 fs 12 fs.

Ubehandlet 0.7 2 0.8 5 40,2
Tilt 250 EC 0.5 I 0,5 0.3 3.6
Sporlak 45 ec 1.0 I 0,5 O.R 2.7
Ortho-Dlfo-

latanrw 2.0 I 0,7 2 1.2
Afugan 2,0 I 0,7 0.8 2,9

LSD U

1983. phm I l 6 f~ 6 fs. 6 r~ 4) fs. 6 fs.

Ubehandlel 3 ) 9 36,9
TIlt 250 EC 0,5 I 0,7 0,5 3,9
Sponak 45 cc 1,0 I 0,9 0,8 3,1
Ba) tan ::!50cc 0.5 I 0.8 0.4 3,9
Ih}tan 250cc- 0,5 I
Dyrene 2.0 kg 0,9 0,5 4,3

LSD 1.8

1981-83 " r 54 fs ~8f\

Ubehandlet 2 7 42,7
TIlt 250 EC 0.5 I 0.5 4,5
Sportak 45 cc 1,0 I 0.8 3,9



J tabd 22 bnnges gennem,mtsresultalerne af 12 forseg.
h\'or fire for~l..elhgc midler er sammenlignet. For...o·
gene er anlagt \ed beg)ndcndc angreb af meldug
omknng stadIUm 6-7 efter Feekes \1....la. h\ .lkcl I IQ83
V::tf f"~t • JUlll m:'l1cd.

Vcd forsøgenC!i anlæg ble\ der kun fundet ' ... age an·
greb af byggen .. blad plet og meldug. Omkring I. juli
ble\ der fundet 2 ret af byggen .. bladplct og 5 ret.
meldug. u'iproJtet, I gennenm...nil af de J2 forsøg er der
opn. cl Cl udbytte p 40.2 h"g.
Amenc.1e1.-..e af Tilt 250 EC og Spona" 45 (."1; h:ndc en
god dTe!..1 merfor bladplclog mdc.1ug og rt.....uherede •
el merudbytte på 3.6 og 2.7 hkg "erne.
Efter Onho·Dlfolalan FW er der 0rm;}et en nogel ..\ag
vlr"lllllg o\crfor meldug, og der er "un opnj,cl 1.2 hkg
kerne. merudb) lIe_ Afugan. der cndnu Ikke er god
kendl III an ... cndelse I korn. har haft en ,,"ampccffc!..l
og et l11crudh)t1c. dcr \Varcr ul Sportak 45 ce.

I pJan II er ~al1lmcl1hgncllonye cndnu ikke marked ...·
forte ... vampemidler. Ilaylall 250 ce og Dyrene med de
kendte midler Tilt 250 EC og Sponak 45 ec. llaYIJn er
el ny dende præparal l famille med Bay lelon 25 WP og
mdeholder !>ammc \ .rhomme forbindel,e, "iom findes i
Ba)-Ian beJd ...e- D) rcnc indeholder amlazlIl og er el
'iprnJlepuher. Der er udfort 6 for~"g, og gennemsml'"
rC\ultalerne er anf"rt midt I label 22
Ved forwgenes anlæg ble\ der fundel "age angreb af
bladplelog meldug, og \ed en vurdenng omknng 1/7
blc\ der fundel 3 ret. blad plet og q pct. meldug.
Både TlIl 250 EC og Sportak 45 ee 'i<!lllt de 11)1,' m.dkr
hur hafl en flceeptabcJ effekt overfor hladplcl og mel
dug og rc')u!lcrel I Cl sikkert merudhytte p:i 3-4 hkg
kernc
I de 6 fon.og er der opn!iel ... ikrc ud...lag, men der er
Illgen ..ikker fOf')kcl midlerne Imellem
Tilt 250 EC og Sporta!" 45 ec har \æret afpru\l:t
Igennem Ire r, og der foreligger re... ultaler af 58 for.."g.
I d.....e for<.og er der opnåel ...amme efTekt og Illcrud·
b)ttt' efler begge nudler.

I label 23 brlllg~ gCllnem .. nltSre-.ultatel af J2 fOf')tlg.
hvor midlerne Corbcl og Corbe! Slar er ..ammenllgllcl
mcd Sporta" og Tilt. Corbcl er ct nyl sy..lerlllsk mid·
del. Indeholdende fenpropimorph, der ILgner tnde
lTlorph...om finde ... I Illldlcl Cflli:~;lll. Corbel fOf\Cnlc...
marked')forl 1 lq~4 Corbel Star er en blanding af
Corhel og chlorothalollll. der finde... l handcl...præpara·
let Daconil 500 F.

I belD ndcl-..cn af JUIl1 er der fundet cl .. \ agt angreb af
bladpie!. 0.6 pet .. meden' der ble\ fundel 3,0 IX'I
angreh af meldug. der \00 en \ urdenng en mJned
-..enere \ar \o,,",el III 6,0 pct. I gellnem<;1lI1 af de 11
(o....og ble\ der 0PIl:lcl Cl udbYllc p!i 35,6 h"g. Efler
"'pTOJtlllllg med de lire mldkr er der opn:Jet næ... tc:n
..amme dTe"l overfor bladplct og meldug, og der er
opnåel .. ikre merudbytter pil 2.6 111 J.6 hkg.
Corbcl og Corbd SI "r har igennem to !Ir \l.t:rel am·
mcnllgnct med Till 1 .'1 for..og, og genllelll~l1It.. rc t1lta-
ICflle herafbnng(..... Ill·dcr~1 I opstillingen. Der har I"kc

Rludpl(,/fnJmpt p.J b~g. BJdl' Hntt"f- ''X" FQ,hl'fl !.an un.r:rt~) u)
fonl.dlrl{'· hfadplfl'I'';lPlpl' f).·u/mmdd'lldj m:l.c>mm(·nd, t~ra,·'

r''''· ~ n, III'P'-n. PI, IIYfJ/'n ,., !..·nd, I'"{{nt·' •.•-cI ",..d•. lun~., udj7~

l!.-I,dt• pkllt'f. 171"1/'111 nC'!.I""'·" (lp'm'd" I<lIt, II.U,.pt ufJ.:ftl·",r:d...
\/1111111'. !unr.:.· plt·ltU,
IJIIl.:d/!/ .,,>(.,. n<'fty,..'" pt1 '·mf",.h,,!.: S"ptl,tlll; ~5 , •. fn; r,lI !JfI F(' f'"
"I"/dOn/m,· lIlod Mmlplt'!

\'l'rel nogen for'l"cll mldlcTl1~'"dTekl (l\(:rfor bladplct
og meldug. Mcrudb) Itet for :JlI\endcl ...c af Corbt.·1 og
Corbel Sl;.lr er lidi Ju\ere ~nd mcrudhyltel for all\ell
dd ...c af rlh. 250 EC

rubel 2J. 8Iadnampe (7J).

Byg
0/,. lIllgreb .r hkJ

bladplct meldug kerne
v_llnlæg 117 v.lnlles 117 pr, ha

/983 li f~ q f~
< "

~ 1\ 12 r,
Uhch'llldlcl 0.6 l J 6 35.6
Sporta" 45 ec 1,0 I l l 2,6
Tilt 250 Fe 0.5 I l O.q .1.6
Corbel 1.0 l 0.9 0,6 2.7
Corbcl Star :!,5 I O.X 0,7 .1.0

LSD U

/98J·83 2~ t, 211 t\ J! f, -'2 f, \2 f,

Ubchamllct 0.2 4 J 44.7
TI11 250 EC 05 l 2 O.J J.6
Corbcl 1.0 l J 0.2 2,1
CorbeJ Star 2.5 J 2 O.J 2.]

8.1



Tabel 24. BladS>'ampe /741

r tabel 24 brmges resultaterne af 21 forseg . hvor
midlerne Bavical og Sportak FE er sammenlignet med
Sportak og Tilt. I forsøgene har der været svage angreb
af skold- og bladplel samt meldug.

1983 -; [" H. H, 'l f,

a Cbehandlet 8 2 0.4 45,6
b Till 250 EC 0.5 l 2 I 0.1 0,1 5.0
c Ortho-Dlfolalan rW 2.0 l .1 5 l 0.3 O.S
d Ortho-Dlfolalan f-W 2.0 I .1 8 l 0.4 0.3
e Till 250 EC 0.5 I 2

Ortho-DlfolalanFW 2.0 I 3 2 0.1 0.1 H
f Sportak 45 e< 1.0 2

Ortho·Dlfolalunrw 2.0 I 3 0.1 0.1 3.R
LSD 1.9

(I fllO A From Nid.scn)

Ved fo~gencs anlæg sidst l maj måned ble\ der
fundet !lvage angreb af bladplelog skoldplet samt
begyndende angreb a'- meldug. Ved en bedømmelse
omknng t. juli blev der i u~proj(et fundet 8 pet. angreb
af meldug, 2 pc!. angreb af bladplelog 0.4 pet. angreb
af skoldplet.
Omknng I. og 20. jun· er der foretaget to SprOjllllnger
med Tilt 250 EC. Der er opnået en god effekt overfor
s.·hel meldug. bladplcl som skoldplet. og der er opnået
et merudb},tte p 5 hl..g.
Ortho-Difolatan FW er udsprøjlet 3 gange i led c
henhold<;vls omkring 1., IO. og 20. jUIll og I led d
henholdsvIs 20. jUIlI. I og 10. Juli. Midlet har ikke haft
lilstræklelig elTekt på meldug, og der er L.un opnået el
usikkert merudbytte
Fors"gsled er behandlet IO gange med Tilt EC hen·
holds\'1~ I. og 20. juni, dernæst 3 sprøjtninger med
Ortho-Difolalan henholdsvIs lO.julll. 1. og IO. juli. Den
opnåede svampeeffekt stammer lilsyneladende fra de
to Tiltbehandlinger, og der er opnået et merudbytte på
4.4 hkg

Skoidplet rd wirbyg, .Ies wm lyse pletter IJrtlgl"vel uf tn brun kan'
S~'Qmprn 'Jveno;Mrcr pd slubrdfer. KraflilJt' ungfl.'b forl?kammer
ofte I forlJj"del~ m(y.1 ,roUI erel jOrdbehandlmg lIR pd forogre. Rug
1'8 bl'g Åon ongriocs af rLJ!rlpll?l.

c.. .~Ieb"- bll
lIld- tWci, Mold· Kmc
duJ rk1 T'kt pr.

36 f, 36 r, .\8 f,,41 fS.-41 fs

0.5 4 3 4 44,6
I 0.5 3.4
3 1.0 2.5

AnUlI......--

0.8 3 3 7 39,3
0.2 I 2 2,8
0.2 I I 3,1
0.2 2 2 2.4
0.2 I 2 1.9

LSD 0.9

IS f, Ib f~ 17 f, P fs 18 f, 21 f'.21 fs.

.,. an{l:reb af
~koktplet bladplet m('!dul hk8

v, an· \. an- \ an- ,"I:'
Lq 1/1 la:g In la:g 1,7 pr.ha

0.5kg
4.0kg

Byg

1983

behandlet
Sportak 45 e< 1.0 I
Till 250 EC 0.5 I
BavicaJ 4,Okg
Sportak FE 3.0kg

Tabel 25. BladS>'ompe (751.

1982·83

Lbel1andlel
Tilt 250 EC
Ba\'ical

BavIcai er et blandingsmiddel indeholdende lride
moph. carbcnda11m og maneb. Sportak FE er en
blanding af Sportak og mancozeb. For Bavical er der
opnAet en svampeelTckt og merudbyuer på Imie med
Sportak 45 ec. Ener anvcndebc af Sportak FE er
opnåel samme wumpedTekt som for Sportak 45 ec.
hvorimod der kun er opn~d 1,9 hkg I merudbytte.
Bavical har i 41 forsøg i 1982-83 været sammenlignel
med Tilt 250 EC. og der blev fundel en lidt svagere
svampecffckl med tendens lil el lidi lavere merudbytle.

Tidligere års forsøg har udvisl merudby"er, der ikkl'
har kunnet forklar<.~ ud fra de fundne kendte svampe
Ved Landbohojskolcns plantepatologiske Afdeling har
man arbejdet med sporgsmålet vedrørende saprofyt·
svampe. og\å kaldet rådsvampe. Di,se s\ampc kan
være medvirkende årsag til beskadigelse af blade med
nedsal udbytte til folge. I samarbejde med lektor V
Smedegaard Pedersen, Landbohøjskolen. er udarbej
det en for",gsplan lil nærmere belysning af rådsvam·
penes bel}dmng. Gennemsnitsre,ullatet af 8 forM>g er
anført I tabel 25.
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Tabel 16. -'f/dier /11 be/.;æmpelff! af meldug.

Udbyue og merudb. Kermkahc-

Byg Dosering Antnlog % meldug hkg kerne pr. ha Prl\
kgll pr ~n~le ubchllnd- bchand- lIllla! ubchand· bthllnd- kr. pr ha

h. forw&-dr "t 1<1 fs. 1<1 1<1 1983

Baylelon 25 WI' 0.5 6 82 6 0,4 142 45.2 J.O 190.-
Bn\ Icai -1.0 J HJ -I I -17 HJ 2.5 165.-
Cah.\1I1 0.7 6-79 IO 2.0 50 -18,4 1.9 90.-
Calulll ~f -1.0 J-81 II 0.9 46 44.6 3.2 120.-
Corbcl LO 5-83 J 0_5 59 -15.9 L
porta~ 45 et: LO J 8J 6 I 105 -lU J.5 180.-

Srnrlak 45 et: I.J- 2-80 11 0.6 26 46.5 4.8
Ttlt 250 EC 0.5 -I-8J 5 0.7 16-1 -IJ.7 .1.9 200.-
I rmllllal 0.5 -1-82 8 0.6 66 45.2 2.9 150.-

• 197'1 I.S I
lJhetkll. dn nlT\f.tllcr de "Cne'lc (il' hll\cdrC"ouh.ltcr. kolli IIJppkr. otreh lilr'l.g,rt"'oultlllcr tlll l'-I\C Cl hurllgl (Hcrllhk OH'I nngle
markC\hf,.rlt: muJkr, formJcll
Kco.uhalernc ..13mlT\cr fra Ocr,' ftlN.e'.....·rll.~r udfl'rl under fOf',kclhllC tlt'lIngc]<,.cr. IIll rr.-\'parJlcrnC'\ dTl:kl og llll:rtldb) llc hin -..anlJlIt'l1hg·
Ilt" mrtJ \ar.,omhcd
~.i(n:mt 11.1\ n[tl\ nr: Illldlcr 11Il,kC' '-lmmcnhgncl f ...k, l J,f1kkr. ~!ll.;hUfl:r. •.lII1l,'n':t'r !li \ hl" kun an\endC' ("N'l'-. h, I'r de aktuelle
mIdler tf rronct 'JnHIlCn

Sld ..tc for.."g..led er sproJtel to gange med Sportak
henhold~vis I. og 20. juni og tre gange med Ortho
Difolatan JO. Juni, \. og IO. juh. Også i dette for",'g'ilcd
må porta~ 1Ilskri .. es den opn ede !l\ampcefTek!. Me
rudb) th~1 har \ært=t J.8 hkg.
De udforle forsog tyder på, at rådsvampene ikke har
..ærel af okonomisk betydmng l 1983 bia. "piller de
torre og varme forhold. der mdtraf fra midlen af Jum
en <.tfgorende rolle i udbrt.:dcben af ddwampe.
f'or,,"lgcne forl'iæltes.

l tabel 26 brilIges en over<;igl over 8 midler. der
fOr\enle-. mar~cd.. f"rt I 1984. Midlerne har bl.a. været
amendt I for .."gene III bekæmpelse af meldug I b)'g
gennem de scne~le år. Tabellen gi\'cr oplysninger om
midlernes dosenng. elTekl og merudb)lh~ for beh;.tnd
Img "Jmt kel11lkaliepn... for behandlIIlgen af I ha.
udregnel p baM" af 19IU-pn..,erne. De anforle priser
omfutlcr Ikke mom~ etler udbnngnmgsomkoslnlllger
Ved bcregnlTlg af omkostrllnger kan udbnngnlJlg af
præpar<n samt kNeskade i afgrødelI .. kønsllHc..Mgt
ansæll('~ III 1.3-1.5 h~g ~ernc pr. ha For de ne~le

mIdler \11 did "Ige. at IIldl..ub. udbringll1llg og knre-.ka
der I forbindd ..c med ud"rmjlllmgcn bclubcr sig 111 ca.
2.5 hkg. ~crnc.' pr ha eller med andre ord. det er del
merudb) tie. dl'r ..~al ul, for at udglflerne til en ..proJI
Illllg er dæHct

BuylelOlI 15 IrP har fra 1977 til 1981 \æret brugt ,",om
m!i1cpn1V~. 08 der er laIt resultater af 142 fOr<iog, Il'or
der er målt l'll god mcldugclTekl ..aml ct merudbyttc på
J.O h'g

Hm'ical har \a:rel afrrmet l 47 f(}r~"g til bekæmpelse
af meldug. I de J for..."g...ar har der \æret el la\l
...mlltelr~ ~ af meldug. Der er opn el Cl merudb) tie på
1.5 h~g.

Ca/u/n har IIdhgere \ærel an\endt som ll1~lIepro\e.og
"'ldste forsog ..:'Ir \ar 197q. I de 3 ~ldsle for~ugsår fore
kom ell dcllllcldug, dt:rfol' 10 1X:1. meldug i ubehanulet

med ell rt:du~tloll till pc!. efter ..pmjilIIng. I 50 fON)g
t.:r opnået et ll1t.:rudbytle pIl 1.9 hkg.

CalL'tiIlt .\1. der foruden Callxlf\ og~ Illdeholder ma
neb. har "ærel afpro\et I rene 1979. 1980 og 1981.
Il\oraf 1979 \'ar et r med !<lærk mclduginfekllon.
\1,dlct har \ Ir~e! Illfred ....lllIende p meldug. og der er
opn el cl merudb) tiC p J.2 hkg kerne.

Corbel har I 59 forsog l en 5-årig forscgspcnode haft en
god mcldugelTekt, og et merudb)'lIe på 1.8 h~g.

:SporUlJ.. 45 ec har \'ære! ;,fprøvct I for ..kdlig do..enng.
Igenllt.:m J år I JOS fON~g er anvend! I I pr. ha. Der er
opnået en god meldugefTekt og Cl merudbytte p 3.5
hkg. I to, r er anvendl 1.3 og 1.5 I. Der ble\' opn. el en
god s.. ampecffekl og cl merudbytle på 4.8 hkg

Jill 250 J::C har I 164 forsag l 4 Jr "lSI en god
meldugcffekt med el merudbytte rå J.q hkg.

Tmwda/ har værel afpnlVel Igennem en 4-, ng pe
node. og mi(llel har VI ..I en god mCldugefTekt. Behand
lIIlgen har glvel cl merudbytte på 2.q hkg.

For Il:.cnnere <It lIld~red ..e del ngllge ...proJlelid..punkl
...t:d bcb:mpcl-.e afblad..ygdommc I b)'g biC\> der l 1980
ptlbcg.) ndl en fo,...,,,g..nckke med ...proJlclIllen aller på
ca. IO dage. begyndende omknng l. JUIII Et enkelt led
ble\' dog behandlet IO gange, henholdwll, I. jUlll ug 20.
Juni. I de In for... tc fOr'-ug... r ble .. der all\cndl Ilaylelon
25 WI'. meden~ der fra 1'l82 er anvendl henholdwls
0.5 I Tilt 250 Ee og I I Sporwk 45 ('c. I tabel 27
gengl\(.'" gennem<;llllsrc.... ullaleme af 15 forsog udfort
med Till 150 Ee.

I 1983 ble\- for<;te "'pruJtlllng udfOr! ca. 25. maj. h\ Ilket
"'ar nogle dage for end 1 de foreg ende r Derefter er
sprojlel l'a, h\-er 14. dag med ~Idstc sprojtl1lng ca. 22.
JunI.
Angrehcl afmddug har l forsogcllC været yder..t nnge.
ved anl;cg ..id ... l i maj blev der i gCllnern~1II1 fundet 0.6
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label 27. B/adwampl! (76). Tabel 18 B/odn'ompe (77J.

O?( an8r~b af blad· hkg 7f .nreb 4f blad- hkg
Byg m~ldug pt~1 kcm~ Byg m~du8 pltl k~rnc

25/S 8/6 22/6 In In pr h. 1/6 15/6 25/6 In pr h.

198J. 15 [amg Ilf,l!f, " 13 f, - 1\ I98J. 6 jorsag 4 f' H, .1 r, bf, J f, bf,

Ubehandlet 0.6 2 5 IO 4 40.4 Ubehandlet 5 () j 5 35,6

TIll 250 EC ca. " , U.5 2 4 3 2.2 Spona'" ~5 ee ca. I, 0.1 .1 I 2 2.5

Til' 250 EC ca. % 3 2 3.1 Sp()f(u'" ~5 ec ca. l,,!, U,4 U.7 I 3,3

Till 25U EC ca. '~/I' 2 2.1 Sporluk 45 ec ca. ~.,/ , 0.5 2 2.7

Till 250 EC ca. ~V, SporInk 45 ec ca. 'I,
og ca. ~:/" 0.8 0.8 3.2 og ca. :'/ Cl.3 0.6 4.1

LSD 1.0 LSD 1.2

198], ],6 [a""X
/982. 'l jorsog

Ubehandlet 0.6 0.2 I 3 4 50.0
Till 250 EC ca. ~'/~ 0.1 0.1 0.5 3 3.1 Ubehandlet

Till 250 EC ca. % 0.9 0.1 ]. 3.8 Sport:l'" 45 ec ca. ~"'/~

Till 250 EC ca. :1/(, 0.5 2 2.7 Sport"", 45 ce ca. '1,
Till 250 EC ca. Vor 3 3 1.8 Sportul.. 45 et ca. ~1/ It

Till 250 EC ca. :' '~ Sportal.. 45 et: ca. " '

og ca. ~:,f> 0.1 ]. 4.3 Sport"'" 45 ec ca. :0\"

LSD 0.8 og ca. ""
198(J.81. 31lorsog

Ubehandlet 2 2 2 3 41.9
Bayleton25WPca. l/" U.6 0..1 0.2 I 2,3
BaylelOn15WPea. Hl/,. 0.5 0.1 0.5 2.4
Bayleton25WPca. :Il/h 0.2 0.4 2.5
BayletonlSWPea. l, U.7 2.2
Ba)leton25\\-Pea l,

og ca :11/1> - 0.3 3.2

pet. angreb af meldug. Dette angreb udViklede sig I
løbet af Juni måned sålcde~. at der ved vurdering
omknng L juli fandies 10 pet. angreb af meldug.
Bladplelog l,koldplel ble" kun fundet I leuere grad. I
gennemsnll af de 15 forseg ble\' der opnået el udbytte
på 40.4 hkg.
En sprøjtning omknng 25. maj med Tilt 250 EC
be\'irkede en nedgang I meldugangrebcl til4 pet. Dette
sprojletidspunkt har ikke haft indvirkning på angrebet
af blad plet. Der blev opnået et merudbytte på 2,2 hkg.
Ved 'iprojtmng omkring 8. jUIll er der en svag forbed·
ring af svampeefTekten med et merudbytte på 3, I hkg
Ydcrllgere forhedring af ,\ampeefTel..ten er opnået \-ed
sprojtnmg den 22. jUni. og merudbyuel ble\ på 2.1 hkg
To sprojlninger med Till 250 EC har ghet dt:n bedsIt:
s\ampceffekl med ct mt:rudbyllc pu 3.2 hkg,
I 1983 har dCI bcdstc 'lprujtefid ...punkl for en :o.prnjtning
\,ærct omknng 8. jUIll.
Delle sprøjtetidspunkt har og~a bc\lrket s..1mme me·
rudb) Ile. ~m opnåel "ed to sprojtnmger
I IQ81 t:r dr.:r opnået i1dt større udslag for samtlige
behandlinger. Slor"t merudb}lle er opnået \ed en
sprøjtnmg omknng 8. jUIlI.
Ned~rst i tabellcn er anfon gCllnCIllMlll!lresull:ltct af 32
for"'(lg fra 1980·1981 I dlsse forsøg er am'endt 0.5 kg
Daylcton 25 WP. I gellnem~nit afde loår har der værel
svage angreb af meldug. f to r er der lUe nogen sikker
forskel imellem de forskelligc sprojtetld~punkler.og en
"pHljtnmg har gl\-et ca 2/3 af det. der er opn:.\ct "ed to
sprøjl ninger.
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- 0.7 0.8 0.7 4 49,1
0.2 0.1 0.1 3 2,9

0.3 0.1 2 3,7
0.3 2 3,4
0.6 3 1.8

( 2 4,7
LSD I.J

f label 28 er anfort resultatet af 6 forseg. hvor Spanak
45 ec er udsprojtel til samme tidspunkter som Tilt i
foregående opstilling.
I denne forsogsrække er der fundet tidlige angreb af
meldug. 'g blad plet. C.I. 5 pe' angreb i juni m ned. I
gennem...nll er der h~'et et laH udbytie på 35,6 hkg.
En sprojllllng med SJ)C,nak 45 ec omkring 1/6 har ikke
hell kunnet kontrollerc angrebel af meldug og blad·
plet. Dl' efterfølgende behandlinger har forbedrel
svampeefTekten en del Der er opnået "'lkre udslag på
2.5·),' hkg. Der ermidlenid Illgen \Ikker forskel
mellem hehandlingstldspunklerne \-ed en sprøjtmng.
To sprojtmnger har gl\et 4,1 hkg I merudbytte, sam·
menlignet med resultalet af en sprojtlllng den 15. Juni
er der mgen reel forsl..el mellem de IO re\ultaler.
Fra 1982 foreligger resultater af 8 forsøg, hvor udbyue
niveauct er en del højere end i 198), De opnåede
resuitat('r svarer rel nøje til 1983·r~ultalerne.

Siden IqgO er der udført O forsag med forskellige
...prøJteuder \ed bekæmpelse af blad~\ampe i byg
f 1980-81 er der I 32 forseg anvendt 0.5 kg Baylelon
WP. 1 bc:'gge år er der fundct svage angreb af meldug,
og der er ikke fundel en Sikker fOf\kel i valg af
sprøjtelIdspunkt. I de to år er der lige opnået dækning
for omkostningerne Id en sprøjtning. To sprøjtninger
har vær..:t urentable.
I 56 for..og 1982-83 hJ.r der "ærel dll\-cndt enten Tilt
250 EC eller Sportak 45 cc. I de to år har der \'æret lidi
I..raOigere angreb af meldug. bladplet og skoldplet. l
begge r er der opnttet Sikre udslag "ed sprøjlllmg,
udfort lIldiii omkring lO. juni Også i di\se forsøg er to
sprojtlllnger urenlabit'.
I forhold til udbrcdc;sen af meldug 1 IQ83 ble" der
opnået lu"e merudb} tier for en sprøjtmng, bl.a. på
grund af \ejrforholde!le. der opstod efter Sct Hans i
1983 med megen sol )g \arme. Blads\ampene ha\-'de
lIlgen mulighed for al udviklc sig.



I 1983 er der afprO\et el compulerba~rel \-arslings~y

stem \-ed beb:mpelse af meldug I byg. Sy"lemel. der
kalde" Epida" er opbygget \cd Staten" PllInteværn
,cenler i Lynghy og henvender "ig direkle Id landman
den. Hoved"lammen I "y"lemct er data fra dCll enkelte
bygmark vcdmrellde bl.a. jordtype. g~x1llil1g"lal, for
frugl. '.tOn. 'itidalo m.\
Landmanden \' urden:r seh all~reb~"t\rken l marken
efter nærmere forud.... lle regl~r. Dt:r forelages .\-4
bedømmelser I lobel af \ækSll.,,'\.":">onen. beg) ndende nilr
planten har J udfoldede blade. Re\ultalet indsende-\ Id
Plrlllteværn ...cenlrcl I Lyngb) 111 bcregnmg. Det med
dele" lilbage td landmandell, om der er grund 111
.. pnljllllng eller vurderingen "kai gentagc" "cncre.
Systelllt't har \ ,cret afprøvcl l for ...kclllgc forsogsplaller
ud'>endl fra landskolltoret. og iah foreligger der re-.ul
lal af 20 for'iog. der gcngiv('<. I label 29.

lobd 19. Bladwamp" (70).

\fdd/l,rl. I Iluhl'i,' Fra jr, m'l'/fll/l( /Il (/I/ll..rllll( d,rU/IIIIIg luJ" hl'l(

UIIl(flbt·t u.1 mddu,rl., "'Il(f"h 1..<111 jVfan,/"1" ,1'lr ,/"ud,' 1 pl.m/t·1I1
jllf'l/" \/ru'/""m,!{\)·(I'J..\/ 1.'" 1>I.'/"lll1l",l..- ulll,""\ j \lud/l'.~~-/(

II .11\1 -\ I rllm "cl-.c:nl

BYK
% angreb af hkg \'WK

mddug d. 1/7 pr ha

1983. 20 furw1J

a. Ubehandlel
b. Tilt 250 EC. stadium 0-7
C. rill 250 EC. Epld<ln

6
\
2

39,\
3.4
3,9

LSD 0.8

Finde~ angreb aj.\I'ampe,\)'gdomnH' Ijorsle uge ajjullt.
og I'<jrprognmen berillger ell vid('r('lId~·iJ...llIIg af ~WII}l

pelle. hor ('II bekæmpe1St' foretage....

Dl'l bedSlt' sprojtelulspulIJ...1 for beJ...æmpel.\e af hlad
sl'ampe l hyt{ har" de 'lem'Hf! ar ~'ært'l omkrwg Jo. juni.

I ubehandlet er der ved for-.ogenC5 anlæg fundet 0_8
pet. meldug og \ed en \urderlng omkring I juli er
angrebet vobet til 6 pet. meldug. og der er opnåel et
udbyltc på 39.\ hkg.
I lcd b er l 18 af de 20 for~og behandlel med 0,5 I Tilt
250 EC og i rt"terende 2 for\(lg med II Sportak 45 ec.
SproJteudspunktet er for delte forsogslcd angIvet III
by ggen" stadium 6-7 midi I jUllI.
Efter 'projtmng med Tilt 250 Ee blev der fundel 1.2
pc!. meldug og Cl merudbytle på 3.4 hkg. ,,\arende III
en udbyttesugl11ng p 9 pc!.
I lcd c. er der ligeledes SproJlct med 0.5 I Tilt 250 EC
eflcr Epldan-\)l>temet. Ved vurdering først IJull er dcr
opntl.cl ~aml11c mcldugcfTd:t og Cl lllcrudbylte, der
ligger tæl op ;If led b.
I for..."gene fra 1983 er der Ikke fundel fOr'>kcl mellem
de to ~)'slemer, I gennemsnll blev "pruJlcdatocn den
samme l de to led. nemlig 14 Juni. Epldan-sprojte\ar·
sel er ud"endt den 11. JUI1l. alt 3 dage for den udførte
sproJtnmg mt.-d en variation p O1117 dage. SMremt der
er forlobet mere end 7 dage fra varsel ul sprojtmng er
forsogct ikke medtaget I sammendraget.
Eptdan-systemet ser lllteressant ud og Ix" udbygge"!ll
ogs!!. ut gælde vinterhvede og vllltcrbyg l;aml udvide!.
til alle de gængse bladsval11pt' og ...kadcdyr. der kan
forekomme I afgroderne.
Systemel \i] have Sin stor\le værdi I et år med svage
angreb af blads"ampe. tnor "projtnlllg dermed lUe
tilrnd~. I 1983 blev 'kImilIge forsag. der indgik I
Epldan-for<iogct. tllrådel sprøjtnmg mod blad'lvampe

P grundlag af de senere års fon.og med bekæmpebe af
bladsvarnpe I b)g kan folgende anføre,,:

En ~'elpla«,rt'l 5projlnlllf? a i de }le'llt' ar IIluræHt'ilgl
til bekæmpl.'!sc af blad~rampe i byg.

Bedst har ot..ullomlell I'ærf!l wd J 'iprojlll/n8. lIar da pr.
sprojlllillf!, rcglle.\ med en udgifl .l'wlnmde til },5 hkg
kerne.fordell med ca. 1 hkg til bellllifJg for kemikalier.
ca. 0.8 ht..,'!, III korselogco. o. 7 hkg lil J..oresJ..adt'

Ukrudts- og 5~'a",pebet..æmpeI5f!. 1 de ..enere ~r er ofte
dtskuteret effekten af en ned...at dO\I' af ..vampcmlddel
all\ endt ,amlldig med ukrudtssproJtnmgen. I 1982
bh:v der p, hcgyndt en fOf<)ogsræ~ke III bclysnlllg af
delle emne. og i label 30 bringes ~enncm'lnllsrt.~ulta

tcrne af 9 forsøg fra 1983.
Ukrudlsspmjtningcn og blandingerne med wampe
lmddd er udfort ca. 23_ maj. Den ')encre sproJtlllllg
med 0.5 I Tilt 250 EC er udført ca IO. JunI.

Ved fOl"'\ngenC' anlæg blc\ der fundet "vage angreb af
meldug og bl::J.dplcl. Ved en \-urderlng af 'ivampc"yg
dommene omkring I, Juh blev der I u'iprojtet fundet 9
pet. meldug, 3 pel blad plet og 2 pet rllstangreb med el
udbYllel1lvcau på 4),6 hkg \cd host. Ved ud ...projllllllg
af blandingen Hormon·Mtx og m<llleb 70 blev der
opnået en 'i\:ag efTekt overfor specIelt meldug, og der
blev m!Ut el USikkert merudbytte
lied e ble\' der opnået en hahering afwampcangrebet
og el \lUen merudb) Ile på 2,4 hlg eller 1,6 hkg mere
end \'ed lil'oætning af mancb.
Samme effekt og et merudbytle p. 2.1 h~g ble\' der
opnåct \'ed al tilsætte 0.3 I Ttlt ttl '1prcjte\æsken
Blev der efter bl<lI1dingen Iloflllon·Mi:\ + maneb
"elIerI.' ud"'pn'jtet 0,5 l TilL blc\, der opnået en god
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Tabel 30. Aedsol dosering l'ed beJ..æmpe/St' af b1ad-
s.'ampe (78).

~ Itllgreb af hk,

B)g mel blad- k"""
dug r'« M' I'lr ha

ca. I. Juli

1983. 9 farsøg

a. Hormon-Mix 2.7 I 9 .l 2 43,6
b. Hormon-Mix 70 12.7 I

M:meb 70 2.5 kg 7 .l 0.8
c. Honnon-Mix 70t2,7 1+

Bayleton WP 0.3 kg 4 l 0.7 2.4
d. Hormon-MI}; 70 2.7 I

Tilt 250 EC 0..11 4 .l 0.8 2.1
e. Hormon·Mlx 70 2.7 I

Maneb 70 1.5 kg
Tilt 250 EC 0.5 I 2 O .lA

f. Hormon-MIK 70+ 2.7 J

Tilt 250 EC 0.3 I
Tilt 250 EC 0,5 I 0.7 0.2 .1.7

LSD 1.1

~ktlld·

pkl
1981 lH~ II f~ 11 r, I s f,

u. Hormon-MIK 2.71 5 0.5 50.0
b. Hormon·MI)' 70 2.7 I

Maneb 70 2.5 kg O 5 0.5 1.1
C. Hormon-MIK 70 2.7 I

Bayleton WP 0.3 kg O 4 0.4 1.7
d.Hermon-MIK 70~ 2.71·

Tilt 250 EC 0.3 I O .1 0.5 2.5
('. Hormon-Mut 70 12,7 l t

Maneb 70 2.5 kg
Tilt 250 EC 0.5 I O 2 0.1 5.0

f. Hormon·MI' 70 2.7 I·
T,1t 250 EC 0..11
Tilt 250 EC 0.5 I O 2 0.1 5.4

LSD 1.0

effekt overfor meldug. blad plet og rust med Cl merud
bytte på 3,4 hkg. I dette fon-øgsled kan effekten af0.5 l
Tilt bcrcgn~ til 2.6 hkg kerne. hvilket f1Is ved 31

fradrage 0,8 hkg, der er effekten af blandIIlgen Hor
mon-Mix + mancb. Den opnåede H Tilt-dTekl» er
noget lavere end i andre forsøg.
I led f er anvendt blandingen Hormon-Mi ......... Tilt.
efterfulgt af en senere spmjtning med 0.5 I rilt. Der er
her opnået en god svampecfTekt med el merudbytte på
3.7 hkg. Også her er det muligt at beregne effekten af
den sidste Tilt·sproJtning, idet der kan fradrag~ 2.1
hkg, som er opnAet for udsproJtnmg af blandingen
Hormon Mix + 0,3 I Tilt. Effekten for anvendelse af
Tilt i led f er sAlede~ kun 1.6 hkg mod 2.6 hkg i led e.
Der er i 1983 opnået ret lave merudb) tter for den sidste
sprøjtning med 0.5 I Tilt 250 EC.
2 års forsøg i 1982·83 har vist. al der har \æret god
økonomi ved at tilsætte 2.5 kg maneb, 0.3 kg Baylclon
25 WP ellcrO,31 Till 250 EC lil ukrudtsvæsken. Denne
tidlige sprøjtning har dæmpet angrebet afbladsvampe,
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pnmæn meldug. Optræder der midt I JUIIl igen blad·
.. ... ampe foretages en bekæmpelse med et bladrniddel.
Priserne på de anvendte svampemidler I tabel 30 har
pr. ha \æret:

Led b \1l.Ineb 70 1.5 kg ca 55.-
Led c Bay1cton 2S Wp 0,3 kg ca. 115,-
L.t:tI d nit 150 EC 0.3 I ca. 120.-
Lcd e Mancb 70 og 2.5 kg og

rill 250 EC 0.5 I ca 255.-
Lcd r I ,It 250 EC 0.3 I og

T,1t 250 EC 0.5 l ca. 320.·

I led e o~ f skal beregnes en ekstra udgift lil korselog
koreskade.
For;ogene fortsætl~.

I af..nitlCI om svampesygdomme er der I de forskellige
forsogsplaner anvendt nudler med et eller nere virk·
somme slofTer. Midlerne har forskelltg effekt overfor
forskellige svampe. I tabel 31 er søgt angivet en virk
ningsgrad for nogle af svampcmidlerne overfor de
almmdellgst forekommende svampe. K Ull midler, der
har et "irksomt stof er medtaget. Tabellen er udarbej
det ved Plante\'ærnsafdelingen på Godthåb, dels på
grundlag af lineralUrstudier og dels på Iagttagelser fra
udfone forsog. Tre kr)ds angiver en god og acceptabel
virkmng mod den pågældende svamp. Gron marke
ring angl\er. at midlet er anerkend I af Statens Plante
;wbfon."g mod den nævnte svampes)'gdom.

.\laneb hilr I normal de scrlllg en for svag ~vampeefTekl,

men nudlet har en mangal1virl..ning og stimulerer plan
ten Derved opm'l.s normalt et acceptabel l merudbytte
for behandling.

Ben/alf!. Derosa/ og Topsin FI har virkning mod knæk
kefodsyge. De tre midler har også god efTekt mod
sne-,klmmel.

Boy/eron 25 WPharen god effekt mod meldug og rust,
men s\ag \'Irkning ovufor bl.a. skoldplet. brunplet og
blad plet Ba)'lelon er det eneste middel med en nogen
lunde enekt overfor t: ådk"lIc.

Ca/ix", er el godt middel mod meldug. men savner
virkning overfor andre svampe.

Corbe/ nunder i sin Virkning om Callxln, men har en
god virkning overfor ru'>l og en acceptabel \Irkning
0\ erfor ...koldplet.

Spor/ak har en god Virkning overfor knækkefodsyge,
meldug. biadpiel. brunplet og snesli.lmmel med nogen
vlrkmng. overfor skoMplet. Midlets Virkning o ...erfor
rust er utilstrækkelig.

fi/r 250 EC har en god virkmng overfor meldug. rust,
blad plet, brun plet og nogen virkning 0\ erfor skold plet,
men mangler efTekl overfor knækkefod\)ge.

Tmnido/ har en god virkIlIng overfor meldug

Tabellen kan således benyttes til at udvælge midler, så
der opm s en så bred effekt som overhovedet muligt
mod de pågældende syampe.



Tabel J/. Relaliv virkning af nogle s~'ampemidter (lIH'e/ulf i korndyrkningelI...,.
~ ~
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~'"
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_c e ~

~
e

il ~~l
o e ~ ~ b~ c.. ~ •E t: N E -5;E 8• ~ 8- ~SprØjtning .li~,g • " Il c 00 •::; C> ~ .. "

Knækkefodsyge
+++ 1++Cercosporella

Meldug • I +++ +++ +++ +++ +++ + I 1 • 4 fJ::ryslphe
Ru~t +++ +++ + +++ + I •Puce/nia

Brunplct + + r++ t++ • , I 1SeplOria

Bladpld 1 + +++ +++ ++ + + f
/-Ielmilllhosporlum

SkoldplCl
+ f I 1 f f 1+ + f 1 fRhyncllOsporillm

Sll~kimmcl
f f 1 f I 1FlIsarium

Tradkøllc 4 1 + +Typhllla

f f I = god virkning allcrkcrldl af Statens Plul1(cavhforsøg
"vag virkning

Ærter
Interes..~n for dyrkning af ært har været stærkt sti
gende de seneste år. Der hersker imidlertid nogen
usikkerhed omkring betydningen af forskellige svam
pesygdomme, specielt ærtesyge og gråskimmel. I 1982
blev der p<1begyndl en forsøgsrække lil belysning af
dfekten af nye svampcmidlcr, og i 1983 er forsøgene

fortsat i to planer. l tabel 32 bringes resultaterne af 20
for'iøg.
l plan l bringes gcnncmsnitsresultatcrnc af la fors~,g. l
begge planer er de to første forsøg'ilt.."CI sprøjtet to gange
med første sprøjtclidspunkl i de sidste dage af jUflI. og
2. sprøjtning er udført ca. 14 dage c;encre.

Fabel 32. Smmpesygdomme (80).

Un<kr 20% ","'er 20%
Ærter Anlal angreb hkg ærtCtiyge hk~

spn~jlllinger ca. 1/8 pr. ha ca 1/8 pr. Il

/983

Pltm I Kr, or, I [, ",
Ubehandlet 4 36,4 ZJ '9,9
Mancb 70% Z,5 kg Z Z O,) 7 19,0
Maneb 70% + Iknlalc Z,5 kg' 0,3 kg 2 l 0,4 5 21,2
Ronilan 1.5 kg l l 0.5 6 17.1
Daconil 500 F 2.5 l l 2 0.3 J 16.6
Rovral Flo .1,01 l 2 0,6 J 16.0

Plan 1 Kr, l) fs I r, ",
Ubehandlet 4 36.9 29 14,3
Mancb 70% 2.5 kg 2 2 0.1 8 I),)

Orlho-Difolatan FW 2.0 l 2 2 0.6 6 15.1
Daconil 500 r 2,5 l l 2 0.6 9 12,2
Sumisciex 1,5 I l 2 0,2 9 1.1,6
Sponak FE ),0 kg l Z 0,1 J 13.0

/982-8J 20 f~ 22f~ Kr, gr,

Ubehandlet 5 39,4 )0 44,2
Mancb 70% 2.5 kg 2 2 1.0 l) 5,4
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/983. 6/orsog
Ubehandlet 3 69 404 68,7
Sprojlcs\'ovl J kg l JO 12 2,0
SproJtcs\'ovl ~ J kg

Tilt 250 EC 0.5 l O 69 12 2.1
Sprøjtes\ovl Jkg

Sportak 45 et 1.0 l O 69 J l.2

/982 7/or.mg
Ubehandlet 4 J6 580 101,6
Sprojtes\o\'l 7 kg 2 76 8 1,4
Sprojtesvovl ... Jkg'

Tilt 250 EC 0.5 I 76 6 0.8
Sprøjtes\'ovl I J kg

Sportak 45 et 1.0 I J4 .;.8 1,6

10 = tOlal belægning

Forsøgene cr inddelt ener angreb af ærtcsyge over og
under 20 pet. J 8 fOr'>ø& er der fundet en angrebsgrad
på gn~. 4 pet.. og del har bevirket et udbyue på 36,4
hkg, I et enkelt forsøg er der fundet 27 pet. angreb af
ærtesyge med el udbyue på 19,9 hkg.
Efter to sprøjtninger med 2,5 kg maneb cr der l

forsøgene med under 20 pet. angreb. opnået el merud
bytte på 0,3 hkg. medens der i det cnc forseg ved
kraftige angreb afærtcsyge, er opnået et merudbytte på
19 hkg, ailså cn fordobling af udbyltel.
Efter to sprøjtninger med en blanding af 2.5 kg maneb
og 0,3 kg BeilIate er der i de 8 forsøg under 20 pet.
angreb af ærtesyge skel en reduktion fra 4 til l pcl.
angreb med et merudbytte på 0.4 hkg. I forsøgel med
del kraftige angreb er der opnået en udbyt!esllgning på
21,2 hkg.
Ronilan. Daconil 500 F og Rovral Fie er alle kun
anvendt I gang og udsprøjtel omkring I. juh. I afdelin
gen med del <;vage angreb af ærlesyge er der klin sket
en mindre påvirkning af æncs)'gen. og der er ikke
opnået noget merudb)'lIe for behandlingeme. I forso
get med det kraftige angreb af ærtesyge er der opnået
16·17 hkg merudbYllc for de tre midler.

Tabel 33 MeldlIg (81)

Fabriksroer

* O fri for meldug

Kar. ((lr
meldug
v.opt,-

1000 pi
.... llh'
pr, la

Udb) Ile og
muudb)'tle
Rod Sukker

I plan 11 er der ligeledes udfort IO forsøg, og her er der
igen foretaget en opdeling af forsøgene under og over
20 pet. angreb af ærtesyge. I de 9 forsag. der hgger l

gruppen under 20 pct. æncsyge, er der ikke opnåcl
noget merudbytlc for de udrerte spr"jtninger. Kun l

fon.øget med del kraflige angreb af ærtcsygc. 29 pc!..
er der opnået store udslag fra 12 til15 hkg, hvilket vil
sige en fordobling af udbyttel for de udførte sprojtnin
ger.
Nederst i tabellen bringes reultater af JO forsøg med
mancb over Io år. Også her er der foretaget cn opdeling
i over og under 20 pet. angreb. I 22 forsog med ~\ age
angreb er der opnåel et merudbytte p' 1 hkg. l afdelin
gen med angreb over 20 pet. er der opnåd el merud
bytte på 5.4 hkg for to sprøjtninger med 2.5 kg muneb.

ro ars forsøg med bekæmpelse ufærleJyge lyder på, al

angrebel skal huw en anseelig srorrelse for. Ul der kan
op"ds el merudbylfe. der kUli dække omkostlllllgeme ril
de /uljorle sprøjminger .

Af de prøvede mIdler må felgende anvendes til sprøjt
ning mod svampesygdomme i ært og koster pr. ha
folgende:

2X2.5 kg maneb ca. 110.·
2)0.;2.5 kg maneb -I- 0.3 kg lknJatc ca. 240.·
l;" 2.5 l Daconil 500 F ca. 24-0.-
l X 1.5 kg Ronilan ca. 490.-

Sukkerroer
J samarbejdc med De danske Sukkcrfalmkker ble\' der
i 1982 anlagl forM1g til belysning af, om der er en
ø"onomisk fordel ved al bekæmpe meldug. i sukker
roer.
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I forsøgt:ne er anvend! el ældre meldugmIddel. ~prøJte·
svovl. der er sammenlignet med de nye systemiske
midler. Tilt 250 EC .,g Sportnk 45 ec. Forsøgene er
sprøjtcl mod meldug den IO. august. h\or der forekom
svage angreb af meldug.
I de 6 forsøg blev der umiddelbart for optagning
bedømt meldug, og i u'iprøjtet ble.... der l gennemsnit
givel karakteren 4 for meldug. og der ble... optalt
69.000 rocr pr. ha. Der blev hostet 404 hkg rod
svarende til 68,7 hkg sukker.
Ved udsprøjtning af'" kg sprøjtcs\ovl den IO. august
blev der opnået en nedsættelse af mcldugkarakteren
fw 3 till med el merudbytte p 12 hkg rod, svarende til
2 hkg ",ukker.
På samme tidspunkt er udsprøjtcl en blanding af
sprøj!esvovl og Tilt 250 EC. Meldugkaraktcren er
reduceret tilO. og dc.:r er opnået samme merudbytte
"om cfter anvendelse af rent sprøjtesvov!. Blandingen
med Sportak og sprøjtcsvovl har samme effekL men et
lidt lavere udbytte.
ret enkelt forsøg nr. 31140 har der i et forscgsled været
sprojtet lire gange med blandingen 7 kg spr0jle~vovl og
2 I Drlho-Difolalan. Behandlingen har resulteret i en
udbyttC'\tigning i sukkerudbyuct pA 9 pet.
Fra 1982 foreligger dl'r re<;ultater af "1 forsog. hvor der
er opnået knap så stmc udslag som l 1983.

12 år.\jorsl'g. hl'or der erforekommel svage nJe/dugun
greb. er der opmJeI god betaling for ar al/vende 7.5 kg
sprojlesvovl pr. hu. samorl de allerj"øJ"fire ~ymplomer af
me/drlg ses, normall i f(usle halvdel af augusl .

7 kg sprojtesvO\ l kOSler ca. 60 kr. pr. ha, Hverken Tilt
250 EC. Sportak 45 ee eller Ortho-Difolutan er tilIadi
til anvendelse i sukkerroer.
Forsøgene fonsættcs i 1984.



Græsmarker
I en græsmark med en for kraftig græspeb kan der i en
mild \ inler med snelæg forekomme angreb af sneskim
mel.
I 1983 er der udført 2 fon,,'g Ilr. 37084 og 46148 med
bekæmpcl ..c af sne... kiIllmcl.
De 2 forsøg er "proJICI henhold!>\i .. 29, november og 6,
december med 0.5 I Dero~i11 n. og 0.5 I Dero!o,ll fl. +
0.5 kg JJaylcloll 25 WP.
I ingen af forsøgenc er der opn§et '>Ikre ud:.Jag for
hchandllngerne.

Skadedyr
En afgmdc kall i lubet af kort lid sæltr.:~ "'lærkl Illbage i
udvikling dIer odelægge~ :.0111 f(llge af ct skadedyrsan·
greb. En bekæmpcl ...e af ...kadcvoldcrcn kan derfor
være påkrævel. Del cr van~keligt iJl fil. el !olof! antal
for!log med bekæmpchc af skadedyr, da angrebcnc ofte
kan forekomme med vanerende Sl~ rke. Del er derfor
nødvendIgt al samle forsøg mer flere !ir for al kunne
\'cjlede vedmrendc bekæmpcbc af '}kacledyr,

Korn

Bladlus
Sidst l lllaJ 1983 hk\ der fundet de for.... le bladlus i
kornmarkcrnc. I lobcl af jUlll og juli udvikledc angre
bene <,ig rCI krafllgl o\er det me<>le af landet. Der er
hlcvct forelagel en del bekæmpelse af bladlu~ hl. .... i
forbindcl'ic med den :-.id:-.le Il(hprøjlnillg af wampe
midler 1 \'lllterll\'CUe,
Efter 2 planer har der \ærc, anlagl for...og i hvedc og
b~ g med bckæmpcl ...c iJr 'ikadcdyr. hovcd'iagcllgl blad-

l xl/'l(Jn'<'lI!r~r.'b I m.'(/mX!r. tan~'r af bed"llgll:'r ug k.lilu}(11:' bft'v /
a/l«I'~/'~"PI"fllbt>f fundt'll man«r Ix:dl.'fOt'f/IUfJ..l:'f, tOrl't'm,· hl.'r.:nu
l-"d,' roeb/IU/.,IIt' rx.: lwl Ara/flg" angreh lirK/ J..UII blat/flppen/'
II/bdg,>, Lurh'rlu' l'r /rllel/ Ol tH,·J..æmp" I t/I,.'/ lifl/lgo: ~/(Idl(·.

lu~. og re!oullaternc af8 for~,~g cr meddelt l del c[[erføl
gcnde.
Endvidere er Uer rc:.ultalcr af 20 for ...ug I Il' ede og .l6
for~øg i byg. hvor der <,anllidig med bekæmpcl ...e af
wiJll1pe~yguommeer spmjlct mod hladlu:-. med Piri
mor G. der kun har virkrllng mod bladlll~.

Ved bcdClll1ll1el'ic af fo ....ogenc er der blcvcl ,111\C'lIdl en
karakler... kala for blad lu .... Sk,liiJcn t,:r anført ..iu" I
ovcr<;iglcll

Tabel 34. !Jlar/hl\ (821,

Hvede
Karakler for bllldlus

14 dage
før eftcr

sprøjlnlng Spfl.lJlning

hk,
Leme
pr, ha

I tabel 34 er anfun re~llllalcl af 2 for'\,g I lncde, Inor
rosfonniJkl Pcrfckltuon EC 20. der 1I1dcl!oldcrdllllc:t·
hoa!. er hrugt '0111 målepfO\c Dc u\rige midler hlll"cr
III i gruppen r)rcthrolder

Talu'135. B!adlu.1 (82).

Karllklcr for bladlus
14dagc hkg

for ener kcrne
~pt0jlnlllg lipuljlning pr. hil

1981. 2 jiJrwK
Ubchanulel J 5 59.5

8ygPcrfcklhioll I:C 20 1.51 I 1.1.8
Cyboh 0.5 l I 14.3
Fa!olm: 0.1 l I lOA 1983. 1 jlmog
SUllliJ.:idlll IO ~W 0.6 I l lOA
Ripc:ord 0.25 I I 10.5 LibchamllC:1

Pc.:rfektl1l(ln EC 20 1.51

1981. l/unoK
C)boll 0.5 l
Fa"'l<lc O. l l

Ubcl1<ltldlc.:1 O O 89.8 SUl1liCHJ11I 10 FW 0.6 l
Perfekt hinn EC 20 1.5 l O 2.2 Rlpcord 0.25 I
Cyboli 0.5 l O l.Q
Fa .. l;:ll: 0.11 O 2.8 1982. Ijon,,!;

Ubc.:handld
1981, 1 j()rwr: Pafcklllltlll EC 20 1.51
Uhchandkl O 62.6 C~boll 0.5 l
Pcrfcklhioll EC 20 1.51 O 5.3 1--"""1;\(.' O, l I

2 4 28.5
l 2.0
{) 2,4
l 2.0
l .1.5
O 2.6

49.1
.L,?

6.6
4,7
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Ved for..øgencs anlæg Sidst I Juni har der været el rct
kmrtigt bladluscangreh. der har mel kara~"crcn 3. I
begge for"tg er der opnået et godt resultat \ td bekæm·
pelsen af bladlusene. og der er opnået meget store
merudbytter p IO lil 14 hkg.

Efter ~mme plan har der været ud fort 2 for~og l byg.
og resultatet er anfert i tabel 35. I for-.ogct. der er
sprøjtet den 14/6. er der regl~iIrerel et betydeligt an
greb afbladlus. Der er opn&ct udslag på 2·3 hkg for de
forskellige behandlmger.

der en 'l.erk nedgang l merudbyttet for bekæmrcl\C af
blad lu... .:! ...projtnmgcr har ikke givet væsentlig større
merudb) nc. end en \'c-Iplaceret sproJtnmg.

I tabel '37 bnnge... r~uhater af 3 fONlg I byg efter
samme plan.

label r Bladlus (83,.

4 6 6 43.9
O 2 2 8.3
I I O 8.9

O O 4.7
O 1,4

O O O IO.J

I de 4 fOrM>g fra 1983 er der opn:1el samme effekt af
pyrcthrOlder Q\.erfor bladlusene og el merudbytte af
samme SlørTelse som efter amcndelse af fo~formidJel

Perfellh.on EC 20.
Forsøgene fortsælIe...

Med del formål at finde del mest hensigtsmæssige
behandlmgslld~punkl\'00 bekæmpelse afbladlus I "år
byg og vinterhvede er der udfort forsog med Sumicidlll
IO FW. der er cl pyrelhrOld

I label 36 bflnges re"uhatet af et enkelt for-.og i h\ ede
I-orstc 'projtllmg er udfMt den 30. maj. hvorefter der
er sprojtet med ca IO dage-.llltenal mcd ')ld... te "projt
iling udf(\fI den 8. juh El enkeIl forsogslcd er behand
let to grlllgc. henhold<;\-is 30. maj og 22. j\l1\l.

19833 fi"W8
Ubehandlel O
Sumlcldm IO nv ~IJ/. O
Sumll':ldm 10 FW 1.1/,
Sumlcldm IO FW 1.51,
Sumlcldm IO FW "Il
Sumicldm IO FW uI/~ og !VI> O

1982, J 4jarsag

Ubehandlet O O
Sumicldln IO FW 1°1
SUlIlIcldm IO FW 1.1/••
Sumicidm 10 rw !~/,.

Sumicidm 10 FW cl..
Sumicldin IO FW JU/, og !Vn

Do<,crlllg I 1<)83 0.6 I og 1 ICJ82 1.0 l pr. h'l

6 8
:! 5
3 J
2 3

~

8 49.8
J 7.6
2 7.7
J J,5
J 0.8
2 6.9

/981-83. .J forsog
L'behandlel O O 0.8 I 82,4
Sumlcldm IO F\\ 'u/~ O O 0,2 S.R
Sumicidin IO FW lUl,. O O O 6.0
Sumicldm IO F\V ·!I" O 6,2
Sunucldm IO rw "/.. - - 0.8 J.6
Sumll:ldlll IO F\\ 'I/~ ng !. " 0.8 - O 7.1

Karakter for bladlus ca.
\O/~ 10/(> 11/(> K/l IVl,

Tabel 36. Bladlu, (831.

Hvede

/983 / [orwg

Ubehandkt I
Sumlcidlll 10 FW Hl/~ O
Sumlcldm IO FW u;"
Sumlcldm 10 FW !~/n

Sumicldlll IO FW "Yl
Sumicldlll IO FW lu/~ og !!I"

J 8
1 S
1 1

1

J

hkø
keme
pr ha

50,4
II.R
12.0
9.J
J.7

14.J
LSD 1.8

forst 1 JUni forekom der svage angreb af bladlus. der I

I()hct af m~l1cdcn udViklede sig III cl ret kraftigt an
greb. Vc:d en bckæmpcbe af bladlusene den 30. maj
eller 14 juni er der opn~et en god bekæmpelse med et
mcrudbYlIC p 9 hkg Ved en behandling den 25/6 er
Illl'rudbytlcl hal\'crc:t og en SprOjll1lng med Sumicidm
IO FW den 7. Juli har kun givet et merudbytte p~ 1.4
hlg.
I 'Id'te for...ogsled er der foretaget IO sprøJtnmger. og
der er 1 gennem"tnil af de 3 forsøg opnåel et merudb),tte
på 10.3 hkg. Og~ hel er der lkkc <;tor forskel på. hvad
der er opnået for en \ e1placercl sproJtning sammenhg
net med IO sproJlnin~er.

I 6 fo~g 1982-1983 er der opnllet MOr\1 merudbyue
\cd en 'projtning ind~'nforde forsle 14 dage af jum. En
,proJtmng mod bladlus efter I. juli er urentabel, B1ad
lu~nC,' har kunnet bekæmpes med en ~proJlmng.

Fra Lolland-f'al~ter foreligger resultater af 4 forsog,
h\or der pA for.:;kel ige Ildspunkter er amendt I I
FcnurothlOn R~ult tierne ses i tabel .3~

I for,ugct er fundet l'n del blad lu.... og der er opnaet en
god bclm:mpel ...e. Stor<;t merudbylle er der opnået efter
de to fONC ..proJh:lld~punk(cr To ...pmjtninger har
gl\'et hdl ..lorre mcrudb)l!e end en \c1placerct <;projt
iling
I :! år er der udf(1f1 4 for,ug i h\ooe. og der er opnået
'amme lIlcrudbylle \ed en ht:handllllg I penoden fra
,id"'ll maj til mnkrtllg 20. JUni Eftc=r delte Ildspunkt c=r
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Vl'd forsogene<; anlætt fandlo der el s\-agt bladlu"Can
greb. der I lobel 3 juni måned ud\lklede sig ret
krafllgt
Ved en ",pwJlllIng mld Fenurolhlon den 26. maj er der
opnaet en god uJebli kelig effekl. men mgen langlld~

\Irknmg merfor bladlu...ene og med el merudbytte pil
2,1:) hkg. Ved en "pf(lJlmng den 6. eller IS. jum er der
opnået en bedre eITekl overfor bladlusene med cl
merudbyne p godt f' hkg. Bedst effekt merfor bladlus
er der I gennemsnit apn et \ed en ..pm]tning den 27/6.
h\or der er opnllet et merudbytte pu 7,6 hkg. To



~prøjtrllngcr mcd Fcnilf(Hhion har ikkc gl\ld ~wrre

lllt'l'udby ttc, end en.
I 19RO·19RI Cl' der gcnncmført 16 for..ng, hvor dcr kun
har værct svage angreb af bladlu~ i mochætning til
1<)83. I gennem<;nit af de 16 fnr<;og Cl' der Ikke opnået
nogCll ol..onollli~k gCVlll ... t ved at bekæmpe det .. vage
angreb af b1:.ldlu ....

I 1983 er dcr lilsyncl::ldcnde opnået for... kclllge udslag,
a01<l:nglg af om der cl' anvendt ct pyrcthrOld eJler
fo...foflllldlel Fcnil mlhion. 11\ Ol' der har \ æret anvendt
cl pyrclhrold er dct ...wr"tc mcrudbyltc op"ået ved en
'ipreljt Il1ng "'IdsIl llHlj og de fN"It: IO d,'gn af juni, Efter
anvcndelse ilf fo~forllliclkr er del sl~'rsle merudbytte
opn.1et ved elI bcka:mrcl~c omkring 15.-20, juni,

/983. 4 [iJrwg

Ubchamlld l J 4 5 43,4
Fcnilroll1ion 2!,/~ O l ) 4 2.9
Fcnllrothion /'/" O 2 3 6.3
FCllIlrollmlll I VI> 2 6.4
FellllfOlhlOIl ~J/,. l 7.6
FCllllrolllloll ~I'/~ og IV" O 2 2 6.2

/980-8/. Qf, ? r, lU f, IO I, Ibf..

Ubehandlel O 2 l 44,6
FCllllrothlon Vh l l 0.6
Fellllrothlon I<'/!. O O 0.3
Fcnllrothlon ~I,/" U 0.1
rCllllrotlllon y~ U 0.0
Ft:ll1trnthion "Ih og ~Vf' O 0,4

O()',CfIng I I pr h...

81adllll I hro'd""k..\. ";11 /(Ir {~ varm JUIII fordnu}!,er ol/t fil/greb af
h/adhll J Im'd,'. fje/"æmpf'!st' jiJrt'/uges. sJff('ml da jifUk.1 hlaJll1I
pi/m,'r.. (·nd IO PCI (lIHrlkll<'. Sprojll/lllg /.,(11/ el'/, 1I11/ør"1 IIIlI/m"'J

I/I<'d ('II \I'Wllpl!bt'kæmpdl'

hkg
Karnkttr ror bludlu!> ca kerne

6/(0 I!/f> 21/" 11/1 pr ha
Byg

Tobe! 38. BladIIIs (83).

I mange år falder en bck.a:mpelsc af bladlu'l ofte
SiIJlllnell med en ... prøjlning mod bladsv:ullpe. for
nærmere al under...ngc nkonomien vcd en blandlllg af
bt:k:clllpcJ..,c~midlerble\' der I de forsiJg. hvor der i
198.1 blc\ foretagc! IO blad~vamrebeb::1llpt:lscr med
Tilt 250 EC eller Sportak 45 ec. tilSat 0.25 kg Pirimor
G III den <;Idsle sV<l1llpcspmjlning. Pirimor G er valgt.
fordI dette middel udelukkcnde har en effekt mod
bladlus I rnodsætnlllg III fO'lofornlldlcr og P) n:lhroider,
der og...5 har en \"irkll1tlg mod bl.a. kornbladbl1lclIs
lan er. h\"edcmyg, ...adclgalmyg In.\.

Ilahel .N bringef> gCllllclT"llit .. re ... ullatcrnc :lf20 for<;()g
Ilwcdc,

Tabel JC). BladluI

Hvede Karakl~r ror hkS k~me

bladlus ca 117 pr. ha

/Y8J l A f, 20 r..
Ubehandlct 4 62.7
S\alllpcllliddel 4 7.5
S\"arnpcll1l(ldel Plfllllor G l 12,3

I Ix afde 20 for...øg er der fundel bladlu ... ved for ...ugelle...
anla:g. og omkring l. Juli Cl' l..araklen:1l for angreb
\ urckrt:1 tIl 4, 11\ llket \·il .... gc, al på mange 1di fandt~
1l1111drt: end 5 bl<ldlu ... pr ""rå eller ak , Da er I

gt:nne/ll<,nit opnået cl uJbyllc p:1 62.7 hkg,
H\or Jer har va.:rel anvendt to ~rrØjl11lngcrmed ""am
pc-rniJlcrnc Tilt dier Sport:lk. er dcr 1 genl1cmsllll
0plIlkl 7.5 hkg i IllcrudbYlle
IIvor dcr 111 sidst c sprojlnlllg med :.\ampell1iJlet er
llhal 250 g PIl'imor G, er der opnåel en god c(fckl
O\erfor bladlusene og d merudbylte på 12,3 hkg.
1l\·J1l..cl \ Il ~ige. at der er opnåel 4,8 hkg for al bekæmpe
hla(\lu", i hvcde.

I tabel 40 gengives gClIllel1l"lliIM~ullatcrnc<lf 36 for·
'log 1byg. 11\01' dcr har værel brugt wampclluddcl eller
blandingen .. \ampcmiddel -+-- Pirimor (j lld<,proJlet på
"';.lIlUllC lld"'punkt.
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Tabel 40. Bladlas

Hvede
Karaktu for

bladlus
Y. anlæg ca 117

hkg
kerne
pr. ha

rabel41. Friffluer i græs efter helsæd (84).

% gm::s- Udb og merudb

Græs ~kud hkg pr ha "
lU f.' af 101' rå-

~~ff'111uer gront nof prllletn

I 1983 foreligger der s~lcdes reultater af et :.tort antal
forsøg med bekæmpelse af bladlus. Dc bekræfter de
retningslinier. der er givet for tidligere ~r.

En bekæmpcl\e af bladlu!oi kan gennemforcs for 50-80
kr. for kemikalier og godt 200 kr. til udbringning og
kore:.kade. hvilket svarer til ca. 1.5-2.0 hkg byg. Prisen
til indkob af kemikalier til l ha er rundt regnet føl
gende:

Fritfluer i græs
I græ-; efter bl.a. hd~æd og !lI slæt forekommer ofte
angreb af frilOuer. I 1981 blt:v der påbegyndl en for
søgsrække ul bcl)'lning af mulighederne for bekæm
pelse af rmOuer I græ~. I 1981-82 ble\ llll\('lldt Fem
trothiolI og Talcord. mcden.~ der i 198.1 udelukkende er
anvendt pyrethroider. og I tabcl41 bringc~ r('...ultaterne
af 2 fON)g med tre lyper pyrethroider.

Findes bladlus på ca. JO pct. af straene, bør et angreb
bekæmpef.
Findes bladlus i jorsre ltahdel afjuni. bør udviklingen
folges daglig.
J byg bor bekæmpelse afblu(lIus udføres nogen tid før
skridning.
I "~'ede bor bekæmpelseafbladlus l'ærefiJretager senest
JO dage e}fer jilld geflnemskridning.
Skal da .wmudig joretages ell bekæmpe/I'e af blad\
~'ampe. er det muligt af lfd~jJ"djleen b/alldmg af5\'am·
pemidde/ og skadedyrsmiddel .

Phtntc\ærnsardelingen på Godthåb har \æret behjæl
pelig med at fa'ltlægge de bedste 'lprojtctidspunkter.
Ca I uge efter host af helsæd er der foretaget sprøjt·
ning Illed P) rethrOlderne. Ca. 3 uger ener den udferte
sprøjtning har plantc"emsafdelingen foretaget optæl
ling af græsskud med angreb af frilnuer
I gennemsnit af de 2 forsog er der fundet 6 pet.
angrebne skud i ubeh..Llldlet. Efter behandling med de
tre P) relhroider er opnået en ensartet effekt, og angre~

bet er nedsat til 1-2 pet.
Ener anvendelse af lalcord og C)'mbu~h er der ikke
opnået noget udslag for behandlingen. Ener anven·
delse af I l Sumicidin JO FW er der opnået merudbytter
svarende til en udbyucsligning på IO pcL 1 1983 er der
opnået ~må udslag fOl fritnuebekæmpelsen. En fork la·
ring herpå kan være det tørre. varme vejr med ringe
genv.ek... t til følge
I 13 for\øg 1981-1982 er der efter anvcndelse af 0,5 I
T~llcord opnået en god effekt på fmnuerne, og der er
opnået ct merudbyttc p<'i 4,4 afgrodt:enheder, svarende
til en udbyuestiglllng på 17 pet.

I forsøg nr. 58195, en l. års rajgræsmark til slæt. er der
foretaget l, 2 og J sprøjtninger med pyrethroidet
Ambush mod fntnuer. I forsoget er foretaget J slæl. og
for~oget er sprøjtet e.l. I uge efter hvert slæt.
Uanset om der er sprøjtet en, to eller tre gange er der
opnåcl merudbytter på 3.3 til 3,7 hkg. I dette forsøg
har del kun værel nødvendigt at sprøjte en gang mod
frinucr.

1983. 2 forsog

Ubehandlet 6 143 26.2 5,13 22,1
Takord 0.5 l 2 3 0,4 0,32 0.1
SumicidllllOFW 1.0 I 2 15 2.8 0,24 2,0
Cymbush 0.8 l 6 0.1 0,26 0.2

/98/-82. 13 forsaR

Ubehandlet 13 220 32.1 5,8 26.2
Fenitrothion 1.0 l 8 22 J.J 0..1 0,9
Talcord 0,5 l 5 49 6.0 0.6 4,4

Efter !)amme plan har der været anlagt et forseg, nr.
57138. l en 2. års gra.~mllrk. Fra dette rorsøg foreligger
iHe nogen optællinger af angreb af fritnuer. Efter
::-prøjtning med Taico! d eller Cymbush er der opnået et
merudbytte i l. ..het, hvorimod der ikke i 2. og 3. slæt
er opn~et noget merudbytte for behandlingen. Efter
anvendelse af Sumicldin er der i hvert af slættene
opnåel et merudbytte, sådan at der i det ~mlede

re~ultat er opnået et merudbytte p~ 9 afgrooeenheder,
svarende til en stigning i udbyttet på 13 pet.

OIW en 3-tirig jorsog.\periode med bekæmpelse af[rit
fluer i græs efter 1U!/~<f!d er der apl/Gt'/Hore merudbyt
ler.

.16 fs.

36,8
),5
5.0

80.- kr
80.- kr
45.- kr
80,- kr.
80.- kr
55.- 1-1'
45.- kr

)

3
l

0.25 l
0..1 l
0.25 I
0,6 l
0.5 l
0.25 kg
Ul

Ambush
Decil,
Ripcord
Sumieidill IO FW
Talcord
Pirimor G
Perfel-thion EC 10

/983 24 f,>

Ubehandlet
Svampemiddel
Svampemiddel Pirimor G

Ved forsøgenes anlæg fandtes der et svagt angreb af
bladlus. som i løbet af juni måned udviklede sig til el
ikke særligt kraftigt bladluscangreb, og i gennemsnit er
der opnået Cl udbyllc på 36.8 hkg. Hvor der har været
anvendt svampemiddel er der opnået Cl mcrudby tie p<'l.
3.5 hkg for bekæmpcl'ic af svampesygdomme. Ved al
udsprøjte en blanding af w'lmpemiddel T 250 g Pm·
mor G er der opnået en god effekt overfor bladlusene.
og der er opnflcl et merudbytte på 5 hkg. Ocr er således
opnået et mcrudbyuc på 1.5 hkg for at bekæmpe
bladlus. Selv med delle beskedne merudby tte har det
været en god forrclning. idet 250 g Pirimor G koster 55
kr.
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Forsogclle fort~a:tte...

8e/..a'mpdsefl /x,r IId/ores med et pyrellrroid, 11M Sta
(eflS PI(JIlf(!.'æm~('e"fer ud\'ellder .'Of"Se/ om bekæmpelse
a//rirj7ller.

I 5 for..\)g er udtagL'l jordpnlvcr rit oe..tclllmd..e af
indek .. for jordoot.:llde .. kadedyr. I gennelmnll er der
givet karakteren J ved <;!tvel normal bejd<;l1lng ..om de
øvrige behandlinger.
lied a har der værct 57.000 planter \ed Upl<tgllltlg med

Majs
Et enkcltfor...og, nr. 16034. er udfort meLl hcb:mpebe
af frilOuer l majs. p!\. majsens 2-3 blad'itachlllll Cl' der
sprøjlet Illed 0,41 Del,;l~ eller O, 15 I Faslac. Fm fon.oget
foreligger ingen optællinger vedrørende angreb af fnt
Ouer. Efler behandling med Deci.. er d",r opnået Cl

mcrudb)'lle på knap 5 afgrødeenheder. medcn'i udbyt
let Cl' upåvirket cfter unvelldel'ie af ra'>!ac.

/983. B/orlf'K
Thirum ' f\·ft.:'iurol 77 436 76.6
Thiram ' Promet 700 80 O O
TImam, Å mbush 25 1M 6 1.1
TImam· Onenl 40 80 6 0.9
Thiram Curalcrr J3 76 9 J,I)

Thiram MC"llrol
Curalcrr 80 6 1.2

Thiram ' Mc..urnl
Tachlgarell (81) (5) (0.9)

Thiram ' Y1l.'wrol
RO\fal 50 \V)l 78 4 0.8

I færre' fm'I'1l

1000 p!.
Sukkerroer vtd op- hkg pr. ha

lagning Rod Sl.lkkl:r

I ..amarbeJdc med Dc dan ..kc Sukkerfabrikker er afpm·
\ el nogle af de 11) e ..\ alllpe og ...kadedyrslllldk'r.. ('glwt
hed ..om lil ...clllmg....tnITcr III ptllermas\cll ved frem
"liIling af -;ukkcrrocfrø. Normalt bejd ...et ~uHcrrocrm
indeholder bl.a, rJllram "Olll wampcmiddd 01:\ \1e..u
1'01 som <;kadcdy,.~nllddd,Roefrøct er fremstillet p~ Dc
dan~ke Sllkkerfabnkker... ror~ugs ... tation I~ManboH.

[ tubel 43 gengive:- rc~ultalcrnc af 8 for.;,øg I suUer
roer.

Efter Ilormal bC,Jd'illlng med T1mam + Me... urol er der
l gCllIlcrll'illil fumlet 77.(K)() planter vt.:d optagning og et
udbytte p~i 76,6 hkg ... ukkcr.
Ud.. kiflning uf Me..urol med Promct 700 har gIvet lidI
ncre planter pr. ha uden at påVIrke udbyttet.
Dc andre skaded) r"lllldlcr. Ambush 25, Onl,;ol 40 og
Curalerr JJ har l.'1l ""ag p,'h lrkning af plalltetallet og
en nedgang I udb) t1ct pil 2-J pe!.
11\01' der har v:.crct al1\clldt normal bcJd .. nlTlg og
nedfældning af Curaterr dier "rmJtnmg l 'iMurcn med
Taehigarell, er der opnåcl en ....ag slignmg i rl~lll1etallct

og ell <;vng tenden .. Id \tlg1llng I udbYllcl.
I forsogene har der \ æn.'1 (IplaIt ~lngreb af bedenudar
\er. La ....e~t angreh Cl' der fundt:! efter i:l11\cndehc af
granulatl'( Curatcrr. IIlCII og~<'I. cfter bcjd'l1illg med
Prolllel 700 Cl' der oplI,lcl 1.'11 lilfred"lillem!c effekt.

Cl udb) Ile på 576 hkg rod. ( led h og c har clt' IO Il) c
.;,kadedy .....nidlcr /'x'vlrket .~-5.lOO Oere planter \ed
optagning og et lllerudbYlle pj 21 og 29 hkg rod, lied d
og c er der for afprovlllllg af de nye ......ampell1ldlcr
opnåel :.allllllc pl<l111Clal og udhytle :-orn \ed Iwrrnal
hejd~lIiTlg.

I de IO for'iog i 198.1 Ilar der til"'YIldadcmlc v;l;rel
skadedyr I forbilH.kl ...c mcd roerne:-- fremspiring, (lg dl'
nye :..kadedyr.. midlcr h;:lr v...t lovendc ud<;bg.
FOrM)gcne fort ..a;ttc...

Tabel 43. 8ejriwillg af/abriksroer (86),

For.,øgenc fra 191U Illcd ht.:jd .. nll1g af bcdcrocfrn vi .. t.:r,
at enkelte af de nye 'i\':II11pC- og '>I...aded) r~nl1(llcr kan
\ære hell"llgtsm;t.'''l .. lge al an\cnde ~Otll bejd..emlddcl
En ændring af 111ldkmc l plllcrnl<l"cn I...ra.'\er 1Illitllcr-

576
29
21
'l

14

hkø rod
pr. ha

57
bO
62
57
5H

Index ror
jord- HXXI

boende planter v,
skadedyr oplugnlng

Foderroer

Tahel42. /Jl!jdmillg affoderroer (85).

Foc/aroer. IIaoel42 genglve<; rC<;llltaterne af 10 forM)g
med for..kcllige ~vamp("midler. og ..kadcdyr~nlldlcr,
der Cl' IblJnde! plllcrrni:L~:--ell. Fmd er frelmkafTcr ved
hjælp af Dall,k Plantcfora;:t1ling og firmaet Fru og
Såtd,nik.
Ved lIllflll:l1 pillcrrng, led a. er anvendt (Imam og
t\'lllllcoleb ...om .....':JllIpcmitllcr. og ..om "bdedyr~rllld

del er all\l'ndl lilld:'l1I. I lcd b og c er prøvet n}L'
lll~eklnlldlcr ..amtllcn med de normale ..\ampernllJlcr.
I led d (lg e er pnwcl llye w::Ul1lX'1ll1dler ..ammcn med
normalc Ill ..ektl11lcller Efter <;alllng er foretaget elI
\ urdering af jordbocnde ~kildeJ}r I cn IH.lt:JgCt jon!·
pnH'e.

Bederoer
I forbllldclse med hed rOernes frclll'ipiring kall der ofte
forekollll11e angreb af 'ikadcdyr. og cl -;:ldant ilngreb er
ydcr-.t v<lll,kcligt ul bekæmpe ved Spmjtlllng, Rocfm
er o,mluttel uf en pillermasse. hVOri der er lil~at

s\'ampcl1lldlcr og <;kadedyrsnlldler. En normal plllcllc
nng be~lår I bl.a. Thirarn. Me<,urol og LIlldan. "ye
typer af \Vampe og ~kadcdyr..midler kunne I.enke.. al
have en hed re elTekll'nd de gammelkendte, og der har
\;crel udførI cn del fOr\og med ll)ere nudler 111 hcjd·
<;nlng af bcLlrocfrø.

/983. /0/0"08

a. Normal rIllering :;
b. Fungtclll carbofuf<lll ~

c. Fungtcld ' Promet 700 J
d. 'Ilichigan,'n' ltI~ektiL'ltl J
e. Rovr;d 50WP! ill ..L'kticid 3
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/983. 18 forsøg 12 fs. 11 f.. Ig fs. 11 f... IR f...

Ubehandlet 7 13 4 108 53,0
Cycnccl ekslra 2,1) I 8 12 2 92 5.6
Interlaics
Chlormequat 2.~ I 7 1.1 2 94 5,5
Cycocel ekstra og 2,11 1+

Tilt 2 gange 0,5 I 3 3 2 9.1 19,0
Tilt EC 2 gallge O,~ I .1 .1 4 107 10.9

LSD 2.3

/982_ 23 forsøg JSfs 4[• H fs. 2Jfs 23 fs.

Ubehandlet 0,1 4 2 101 69,1
Cycocc1 ekstra 2,0 l 0,1 4 l 90 3,2
Cycocel ekstra og 2,0 II

Tilt 2 gangc 0,5 I O O I 91 8,6
Till EC 2 gange 0,5 I O O 2 lal 5,.1

LSD 1.6

I de 4 forsøg er der ikke forekommet lejti<~d, og i
ubehandlet er slrålængden måh til 108 em, og der er
opnået et udbytte på 64,4 hkg. Efter udsprøjtning af
Slabilan Extra er der ..ket en reduktion afstrålængden
med 12 cm. og der er opnået et merudbytte på 1,9 hkg.
Midlet BAS 079 00 W er et blandmgsmiddel mdehol·
dendt: chlormequat og cthcphon. MIdlet er anvendt ret
sent l <;tadium 8·9 og har bevirket en reduktion af
strålængdcn på 17 cm med el merudbyltc på 2,5 hkg.
Cerone er ligeledes .tnvendt i stadium 8-9 og har
bevirket en reduktion af stråJængden på 11 cm uden at
havc pAvirket udbytlt"t.
Hvor Cycocc1 ekstra har været anvendt l stadIUm 3-4
og Terpal senere i stadium 8·9 er der opnået en samlet
reduktion af SI di længden p~ IS em og et merudbytte p!
5.2 hkg
Efter anvendelse af Stabilan og eerone er der opnået
en reduktion af strå længden på 13 cm med el merud
bylte på 2 hkg,
Fra 1982 foreligger resultater af 4 fOfsøg, hvor der
gennemgående er opnået en større reduktion af strå·
længden. De opnåede merudbytter for Stabilan og
BAS 079 00 W var af samme størrelse som i 1983.
Efter anvendelsen af spliuing-metoden med Cycocel
ekstra og Terpal er der i 1982 opnået halvdelen af det
merudbytte, der er opnået i 1983.
BAS 079 00 W forvent<.'S ikke markedsført i 1984.

2 år.; forsøg viser. at eftcr anvendelse af splilling
metodcn opnås den bedste slrllJorkortende effekt. og
merudbyttet er slørrt end ved en sprøjtning.
De udrørte sprøjtninger kan udføres sammen med
svampcbekæmpelse.

For nænnere al undersøge. om vækstregulercnde mid
Icr øger risikoen for angreb ar bladsygdomme, sp(,:cicll
i aksel, blev der i 1981 påbegyndt en forsøgsrække, der
er videreført i 1983. og i tabel 45 bnnges resultaterne af
18 fOf$4)g.

tid som grundlag mange forsøg over nere år. og mid
lerne bør prøves under forskellige spiringsforhold.
Forsøgene fortsættes.

Angreb af skadedyr i roernes tidlige væk'!l kan ofte
føre til hæmning eller bortfald af planter. Derfor er del
interessant at rn afprøvet de nye pyrethroiders effekt
mod skadedyr og midieis skånsomht:d overfor roer.
iblandet forskellige roeukrudtsmidler.
I 2 forsøg nr. 58118 og 52075 har pyrethroidet DecilJo
været afprøvet med 0,3 l pr. ha. Midlet har været
udsprøjtet på tre forskellige udviklingstrin af roerne.
og der har været iblandet enten 4 l Betanal eller
blandingen 3 kg Goltix + 5 1 Sun-oil IlE.
I forsøgene har der kun været optalt planter og givet
karakter for roernes sundhed. I de 2 forsøg er der ikke
noteret nogen skadevirkning ved udsprøjtning af Decis
rcnt eller i blanding med et af de nævnte rocmidler.

Vækstregulerende midler
I 1983 har der været udført forsøg efter 7 planer. og l

del efterfølgende bringes genncmsnit~re.ultaterne af
49 forsøg.

Hvede
En ny forsøgsrække påbegyndtes i 1982 og er fortsat i
1983, hvor Stabilan Extra er anvendt som måleprove.
Ved de tre førstc midler er der kun foretaget en
udsprøjtning en gang, medens de IO sidste fo~ogsled er
behandlet to gange efter den såkaldtc spliuing-metode.
Resultaterne af 4 forsøg i 1983 bringes i tabel 44.

Tabel 44. Væks/regulering (87)

K" InI "-Hvede Srr. fOl længde kerne
sladiunl kjCSæd cm ",ha

/983. 4 fm'søg
Ubehandlet O 10R 64,4
Stabilan Extra 1.0 I 3-4 O 96 1,9
BAS 07900 W 2,0 I 8·9 O 91 2,5
ecrone 1.0 I R·9 O 97 0,4
Cycocel extra og 1,5 I .1-4

Terpal 1.0 I 8-9 O 9.1 5.2
Stabilan Extra og 0.75 I .1-4

Cerone 0,5 I 8-9 O 95 2,0

/982, 4 forsøg
Ubehandlet I 100 87,0
Stabilan Extra 1,0 I .1-4 I 94 2,5
BAS 07900 W 2,0 l 8-9 O 81 2.2
Cerone 1.0 I 9 O 86 2, I
Cycoce1 exlra og 1.5 l .1-4

Terpal 1.0 l 8·9 O 82 2,6

/981. 7 forsøg
Ubehandlet .1 96 57,3
Stabilan Exlra 1,0 l .1-4 I 8.1 0,1
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Tabel 45.

livede

Vækstregulerillg og s'Iampebekæmpelse (88).

% ".Ilp-cb K.lr. SIrA hlo.&
f fllr Igd Io.eme

nlt::ldug rust lejeS. cm pr,ha



I f:ellnem ... nll ...ol' der l for...ngel1e funclc.'l 7 lXI. angreh af
meldug og. 13 1X.'1. angreb af ruq. og Iej(....æclcll er
\ urdcrel lil karaktaell 4. Slrålængdcn er m:'l.ll III 108
C!ll, og der er opm'lel cl udb~ tic pi"i 5.1,0 hkg.
En :tnvendebc afCycocel eller Intalal"~ Chlnrmc.:qllal
har lkkt· pi1virkd angrebet af ~v<tl1lpC"'n~d()lllmc.men
Icjc""l.'d ... karaklercll ....'1' forbcdrt.'l fnl 4 ril 2. Lkgge
lllidlL'r liar re... ulterl·t i cll all..orlning. af "ln1l'1 1';1 ca. 15
cm. og der Cl' l1Pll~c1 l'l ...lort m....:rudbylle 1';1 5.5 hkg.
Efl....:r 2 "'rmjtl1lnger ll1t.'d 0.51 Till omknng delll0. maj
og It\. JUIlI er dc.:r llpn,\ct en god etTt:"III\ic.:rfor meldug
og ru ... t. Il\orlmod ... projlningenu.' lkkc har pn\'lrh·t
b\c.:rkcll !cJ(....a:d dier ~trMa.olIgdt,.·. Dl.' 2 "pl"Ojllllnger er
re... ullercl I cl ... tort Illerudbylle på 10,9 hhg.
HvOl" cI"r har \ il.'rd udfon ...il.\ d v,d..<"ll'cgull..'fing. "'Olll 2
<.,\ <lJllpc.:...pmJl IJlngcr Cl' der en god enekt pa "'\alllp"'lle,
og "'lr!lIa::ngdell Cl' redlll'~rl'l lIIed 15 cm. 0(' J ~P"'JI

Ilingcr Iwr rl· ... ulll'rel i cl .... torl llll'rudb~ Ile pa 19 hkg.
warl'IHk lil en udhyl1cforøgel:-'l' Pi) .15 pct.
Fra 19H2 fordiggcr rc ... ull<iler af 2J fONlg.. Il\or der
knap er n;lel ...~ "101' cn reduJ..liun af ... lr~H'l·llgdcll,
lige1cde... Cl' (,k npllaedc lIlerudh~ Iler P,l ca. hahdckll af
IQ8'\·re<;lll t.ll cnll:.
I 14t\'\ hle\ 13 for"'llg udfon I Kraka og AilI<!. IlH.odcn... 4
for"'l'l; hk\ udfon 1...orlen Vuha. l 1982 ble, der udrMt
15 ror og I Kr:t~a (lg AIIJ~1. JllcdlCn... der 'al" 6 fC'lr ...og
efter orlcl1 VUha l dl' to ar hk\" dcr opn~h.'1 ca -1 og 6
hkg mer....· for al 'a~blreglllcn~og "\·arnpc... pmJtc KraLI
og AIIJa I !i)['hold Id Vuka. Delle kan melTa ... kc noget.
for I ",oJ'bfor ogclle Cl' Vuka den "r dl' Irl' "'(lrler. dcr
hM I!.l\el ...1\·lr 1 Incrudhyl1 ....' for ~valllpd)e":clllpcl...c.

Ta!J('!-I6. l (I'f.. \r,.('~/I!l'rlllg (89)

Kar, SlrA- hkg
Rug Spr. ro, længde k~mc

stadium Ic)CS.'\Xl om pr, hu

/ eNU. 10 jiJnog

Ubt'h;lniJk'l 3 LU 47.1
Intcrl"ll''''

Chlllrll1cqll:t1 2,5 I S-6 3 110 0,4
BAS Q79()() W :'LO I 8-9 .1 122 1.2
CCf<lIlC 1.0 I 8-10 2 12J I.S
Cycocd l'~,>lra 1,5 I 5

I ..'rpal 1.0 I 9 12-1 1.1
LSD-

/981. 6 jim",,:

Ubehandkt -I III 54.0
BAS 07000 W 2.0 I 8-9 2 ID 1.9
CerOllt.: 1.0 I 9-10 1 III l.l)
CYl:ocel ck...lra 1.51 )-6

Terpal 1.0 I 8-0 -' 115 2.4
LSD 2./

197/1-81. 15 ji)rl(lg

Uht.-handlcl -I 116 54.0
Cycocd ck ... tra 2.5 I 5-6 .1 110 1.-1
Terpal 1.51 8-9 2 101> 1.-1

Rug
I 19S2 påbegyndl!.'<" der c.:ll for:-.ug'>rækkc med .... ,l.'h ... ln:·
gulering af rug, og planen Indeholder dt' ..,lIllIIle 1111(1

ler. ~orn t:r all\'elldl lil \,('h ... lregulcrmg l hvede.
I tabel 46 bringe... rl~"'llltalt:rnc af IO forsog.

I ~ret!- ror...og Il,lr der \·:t.:ret t'n wag tend....'Il" ul kjc"'l.'d.
og der Cl' Illalt en "'lrtil:l.'llgde på 133 t'm II1cd cl udhYltt'
pa -17.1 hkg.
nehalldlillgetl mcd lnlerlall: Clilormcqllal I qadllll1l 5
o har lh~(' 1',1\ ll~l't IcJc.... l.'d ...karaklercll, og der l'f kun
('Il yder'>l ... \ag. re<iu~II()1l af ... trilhcngdel1 og Ingt'11
pU\lrJ..l1lllg af udh~lll..·l

M1Jlefllc nAS 079 (KJ \\ tlg CCHll1t:. der heggt' I..'r
al1\cndt omkring ",ad III III 9, haj IhJ......' p;i\irhCI kjc...;cd
"l-;araklcrl'll Sllill:l.'l1gdcl1....:r reducen.;l 11Icd ca. lU CIl1.

og der Cl' 0pl1ad cl l1lc.:rudh)'l1 ....· p,l 1,2-1.5 hhg. I ru~ h<ll'
lig.t:lt:dc~ \:l.'rcl al1h'ndl ... plllling-TllClOdell, hVIl! CycI)'
cd Cl' lld"'projlCI l ..tadlllll1 5 og Tcrpall :-.ladillll1 9, Dl'
1\1 behandlinger har lhkt' pii\ ir~cI leje..æl.hhar.. klcrell.
og ,trålæll!!dt'l1 Cl' redw.:eret med 11 cm, ()g d ....... 1..'1'

opnih:t I hJ..g 1'(11' bchalldhngcn.
Fra 1982 foreligger rl..'...ull:lll·r af 6 ror,>\)g. hvor ...Ira
I:l.'ngdcll er redllceret 7·10 C/ll, ng ocr c.:r np"<lCl Illerud·
h) Ilcr p.1 2.5·3 h~g.

125 fONlg 1971'l-SI har C)cOI:d ck ... tra og lnpal \,erct
,,<ll1llllellllgllcl ~1Idlcnl(' har reducerel ... trill'l·llgdl'll
med 6-10 cm og gl\Cl ...amJl1l' merudbytter.

Tidligcre :11''' for"'(lg \"I,,"'r. ;Il dCI ('I' muligt ,11 v.l.:k ... lrc
gulcre rug rn...:d Ill1Ctlcr II1(khOldclIdl' dlh1nncqual. (lg
hehal1dlingcll forclagc... i ... ladltlll1 5·6. Bchillldllllg han
og...;i forclage<., Illed 1l11dkrne TaIxli i ... Iadlllrn !'l-q og
C(,l'OIlC I ...tadillll1 9-10

V,d ...lregukrendc llllClkr har I 19lD kO<.,lct ("a.
Chlormquat-nlldlcr 65 kr. pI I
lerpal 125 hl' pr I
Cerolll' 285 ~r pr I

Vinterbyg
Por""gCllC Illcd v,l.'k ... trl'gulcl"lllg i vinterhyg Cl' forl ...:!l
cft<.'1" ('Il ,("miret pl<lll. Ofte fnrckollllller der p,1 ....lmlllc
t1d"PUllhr. hvor en v:l.'k ... lrcgulcring (lIlSke... forl·taget
angreb ar hlad""<IlT1pe, og I ilreh forsøg er llll.odlilget
"',ll1lmel1hlal1dln~ ar \«(,,~<"lregtllerendc Imddel Ol; l'l
rniddd Illod hlad ... \:1IllPC

I Il)xJ er der udfMI o for"'llg.. og. re"'llllallCfIllC .. f dl .....e
findr .. l whl'! ..n. I for ...tlgcllc.: er der fundet o pct <Ingreh
af meldug og 31 pc!. angreb af bladplct 'cd cn ,urde
rtng <"ld ...1 l JunI. (lg dn har \ærel lcndcn ... ul lidt
lt-je~;:l..od, Striihl.:ngdcll l'r opmål! Id X~ ('m ml'd l'l
udbyI!l' pa 61 hkg,
AIl\icndcl",cll af Cef<111e l ... ladHlITl R-IO har Ihhl' pin 11'
kel angrchet af hlad"":lInpe. Dcr er 0p";'l.ct cn forhed
nng af Icjc~a::d...kar:lklen~ll fnl J 111 I ...aml en rcdll~IHlll

af slrålællgden p~ S l'm, og dcr er opn;)el ct IIllr lld... l:tg
for behandlmgell.
Samme elrekt Cl' 11pllael cfler .Ill\l'mlt:l ..e af BAS 079 (Xl
W, mcn her er 0Pll;ll'! cl Illerlldh)ltc pa godl J hhg.
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Tabel 47. Vækslregulering og slJampebek.æmpelse (90)_

% angreb ar Kar. Strl-
for la:ng. hkg

Vinterbyg mel- blad- leje- de cm kerne
dug plet $red pr.ba

Tabe/48.

Byg

Vækslregulering og slJampebek.æmp. (9J-92).

Kar %
for angreb Stnl· hkg

blad· af mel-længde kerne
lus dug cm. pr.h.a

1983 5 f!>. 2 rs. 6 ro;;. 6 fs. 6 fs. Plan I.
Ubehandlet 6 31 3 88 62,0 1983. 16 far.føg
Cerone 0,751 6 31 1 80 1,8 Ubehandlet
BAS 07900 W 2,5 1 6 28 1 80 3,2 Terpal 1,0 I
Cerone t 0,751+ Cerone O,~ 1

Tilt 250 EC 0,5 1 13 O 79 9,7 Cerone ~ O,~ 1-+
BAS 07900W + 2,5 I. Tilt 250 EC+ 0,51+

SJX>rlak 1,01 1 12 O 79 12,2 Fcnitrothion 1,01
Terpal 2,0 I 6 31 ( l) (84) (2,6) Ceronc ~ 0,171+

LSD 4,2 Tilt 250 EC+ 0,5 II
Fenitrothion 1,0 1

• 19830,75 I ... 1979 2,5 I
SpwJtcstadlUm: Cerolle 8-10. Terpal 7·8. BAS 07900W 8-9.

111 væksJregulering af lJillferbyg kan am'endes såvel
Ceronc som Terpal.

I forsogene er der fundet angreb af bladlus og 5 pet.
angreb af meldug. Strålængdcn er målt til 73 cm og
udbyttet lil 39,9 hkg.
I gennemsnit af de 16 forsøg har Tcrpal og Cerone ikke

3 5 73 39,9
3 4 63 0,2
3 4 63 0,7

0.5 62 7,3

0,5 67 7,0
LSD 2.6

påvirket angrebet al bladlus eller bladwampc. StrA
længden er formind'ket med IO em uden at påvirke
udbyucl.
Hvor der har været !.prøjtet med normale mængder af
Cerone. Tilt og FcnilTOthion er der opnllet en god
effekt på bladlus og meldug. StrAlængden er reduceret
med II cm, og der er opnået et merudbytte på 7,3 hkg.
Et andel forsøgsled er behandlet med ea. cn trediedel
af nannal mængde Cerone + normal mængde Tilt og
FellllTUthian. Der er ligeledes god effekt mod bladlus
og meldug, medens reduktionen af slrålængdcn har
værct lidI svagere end i de foregående led. Behandlin
gen har resulteret i et merudb)'lIc på 7 hkg.
Udslagene for blandingen af de tre midler slammer
hovedsagelig fra anvendelsen af Tilt og Fenilrothion.

Plan 2.
1983. 6 forsøg
Ubehandlet 0,1 67 40,0
Tcrpal 1,0 J 0,3 61 0,9
Ccrone O,j 1 0,5 62 0,8
BAS 07900 W 1,01 0.5 63 1.1
Terpal 1,01+

portak 1,01 O 61 2,2
LSD 0.7

/982. 35 forsag
Ubehandlet 80 52,2
Terpal 1.0 1 75 1,6
Ceronc 0,51 73 0,8

LSD /,0

/98J. Il forsog

Ubehandlet 82 44,2
Terpal 1,01 76 1,0
Cerone 0,5 1 74 0,7

SproJlestadlum: Terpal 1'9. Cerone 8-10.

I plan 2 bringes resultaterne af 6 forsøg. hvor midlerne
Terpal. Ccronc og BAS 079 00 W er !.ammenhgnet
Også her er medtaget forsøgsled, hvor Terpal er blan-

78 62,5
69 1,2
71 \,4

3
1
1

Vårbyg
I 1983 er der udført 22 forsøg med væhtregulering i
vårbyg. På det tidspunkt, hvor vækstregulering i vår
byg overvejes, forekommer ofte angreb af bladsvampc
og bladlus. I tabel 48, plan I, er anført gennemsnitsre
sultatet af 16 forsøg, hvor Terpal og Cerane er sam
menlignet. D~uden er medtaget 2 forsøgsled. hvor der
samtidig cr udsprøjtet Ccronc, Tilt og Fenilrothion.

1979-83. 23 forsøg
Ubehandlet
Cerone
TerpaJ

Har der til Cerone været tilsat 0.5 J Tilt og tIl BAS 079
00 W I I Sportak, er der opnået en god bekæmpelse af
meldug, mcdens effekten overfor bladplet ikke har
været helt tilstrækkelig. Efter bt:handlillgen er der ikke
nogen lejesæd, og der er en reduktion af slrålængden
på II cm. Ener behandlingerne er der opnået et merud.
bytte på 10-12 hkg, hvilket svarer til 8-9 hkg for
tilsætning af et svampemiddel.
Dc store udslag for anvendelse af blandingen vækstre
guleringsmiddel + svampemiddel skal se.Cj på den
baggrund, at forsøgene i det tidlige forår er behandlet
en gang med et bladsvampcmiddcl, medens kun 2 af
forsøgsleddene har fået en senere behandling med et
svampemiddel.

Årets forsøg viser, at vækstregulering og bladsvampe
bekæmpelse kan foretages i en arbejdsgang i vinterbyg.
I 23 forsøg 1979-83 har Cerone og Tcrpal været sam
menlignet. Midlerne har virket ens med hensyn til
slråforkortning og udbytte.
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dd 111\."(1 Sporlalo. l LIl..'>!: for..og har der \ærel en "' .. ag
mfd..tlon m"d meldug. og der er m3h en "Irala.:ngde p.
67 cm o~ ellldh~IIC p:i. ~O hkg. Ener ;ul\cndcl ..e afde
In: \ ,d."1 n:guk-rcnde midler er der opnlel en ubelyde
hg reduktIon af ..Irålængden p:'i 4-6 cm Behandlingen
h;lr I"J.e fl' .. uiterd 1 Ilogel ~ikkt.:rl IIlt.:rudbylle.
Efkr hlallllll1gell Terpal-Sportak er Jer upn5cl en
n:uukl1t1l1 :lr"lr~la::llg(kll pa 6 cm med t.:t merudbytte
på 2 hkg
-lldlJg.\.·re ;i .... for..ug er opdelt efh::r ..urter. mt.:ll der er
"'UII l7i fONlg nlt.:d dt.: en"'elte ..orler. og ud""'lftlllllgen
fort.:g'lr rdilll\ l hUrllg.l. En lib\'arcnd" orxJdlllg er I"'le
fon:g.Jd I IQ8J. men der hCIl\ ISes 111 t.. hc1bllagct.
74 fnr..ng I 1%I-gJ \1\t"r. al Ceronc og Terpal "'''II
all\end\.'.. ul \æk ..tregulcnng I \3rb~g. Det cl' .....t::rdek....
\ IgUgl for at undga .. kade på afgrodclI. ;11 korn plan
leme er l god \:Ch..1. og der i"'ke forekommer \and
mangel.

/'il mrlJ.l'K hor ('I'rol/(' Iwjw alll'i..'l/d/..'1 med 0.5 I pr. ha.

UK / opal ho,. ho)\/ a!ln'lldi..'.~ med II pr. lUl.
,\/id/erl/e bor i/..J.. (· lIl/H'IUI/!\ pli afg,."da. da a /1('''1 i
I'æk\/ og lit/a ulmlIdmangel .

'ilrtihengde pIl 80 cm og mtih cl udb)lte på 38.7 h~g

VrtI lil ..ælmng af C)~()ecl III hormoll ....~kt:n. uan-.ct
om del er 0.5 "Iler t I Cycoccl. er da Ik"e upnået nogen
pa\lrknlllg af ..tr<1længden eller udbyllel. El rc... ultal
der $\arer III 1982.
Cerone har I denne forM~g~rækkc været <1n\'enul med
0.2 I pr. ha. hvilkel Cl' knap halv normal ~Iyrkc. Der er
opnået en ~lråforkortnlllgp3 5 r.:m, tier ikke har p:1VI/
kel udbyttet.
Ulandingen CerollC' ..... Rlpcord har forkortet ... Ir:\cl
mcd 5 cm. og der er upn:JCl Cl SIUert ud... lag p3 4 h"'g.
der bl,a....tammer fra bckærnpd\e af hladlu"

Anvendte midler
I de foregacnde af..nll .. cd rørende ..ygdomme....kadc
dyr og \æk..tregulcnng er omtalt ncrc præparaler. der
indg:ir i de for""'c1hgc fOf')øg...planer. ) label 50 er
midlerne plal:crel I :Jlfabclbk orden med OplY\lllllg om
procellli'lk itlJhold af vlrk ..onll ..IOf.

robe! 50. .\/id/er prOI'('{ mud .\ygdomme. skadedyr og
(il ræJ,;,strt'gu/erlllg f 1981-83.

Fra udlandel fl)rehgger der medddd ...er om. al der \ed
anH:ndd..e af ..ma m~cl1gder \æk"trcgulcrende nuddel
..kulle ('pllå" el pn"lll\l udslag på afgrødcn
1 lahd 4<) foreligger rl"'oUhaler af 5 fONlg. h\ or der på
u"rudh..pmJletld ..pun"let er 1I!..:11 for..kclhgc mæng
der \;d ..trcgulcreIlJe IllalIer

[ for"\lgelle fOleh.ornl11l'r der Ikke kje..;cd. og efTer
ud .. pmJlllIllg af 2.7 I Ilormon-mi.\ er der 111:'111 cn

lab." 49. I/l'Å)lrt'J.:Ii/t·rtllg (93).

Kar. Sll"-

OrK
(O< Ill:n.d~ hkg
I<j<- cm TKV lcrn~

"'" g pr.ha

/983 ~ r~ ~ I~ ~ l~ ) I~

Ilnrmon-Ml\ 70 r } 1.7 I O 80 .17 38.7
)-lormon-t\1 ..\ 70('',- , 1.7 1'

C) l:()~d ebl r;t 1.0 I O 7q Jo O.l
1-lorllllJlI-Ml'i 70r , 2.7 l

C\,«lcd d,"lra O.; I O 77 Jo 0.1
Ilormoll-\ll\ 70 r l l'g 2.7 I

CcnHl~' O.ll O 7' .17 1.0
H(lrmoll·t\Il\ 701', og :!."7 I

Ccmnc lUI
Rl~ord 0.25 I O 7; .li 4.0

LSD 2.0

/982. 5 ji.m",!!.
lI(lflllllll-1\I1\ 70 r ,. 2.71 82 47,2
l-IorrIHH1-~II.\ 70 r ,. 2.7 I

C)\,:ocd d'''lr;l 1.0 I 80 1,4

Ilorm\JIl-~\'II\ 70"( 2,7 I
C~l·llt.:el c1'''lra O.; I SI 1.2

liandd$DIVll
dia- nummer

" ,.~o.\ ...
A1ul-'n
"ml>u.h
Anlu~,..., ....
\1''''11 .l~ SI)

·\d"""-lll !lp.:t·1~1

'\rbt .....m l

1l·\.,W1IJII·
1l~}kr"11 2~ "I'
DJ.. ltl.,n C \1

Il~\kt"n DF
1I~~r~,

O.l\U" ;">(' a.
ll,,\I.lr. t>c;J~ 1\1

Ix'ul.'k
C.II",,, \1
<:.Imfl',~r.l"

(·.ltht'(ur.ln·t>tl,h~

l'..,bd
l·,'rllcl nll"

l 11>0,11
(,ml'<ll,h
1l.l\'·~1I1 ~IU r
1),: .

l>d nt -~ " ..
Ixr , 11
nl'll.lllt LI
U)l(n,·

1."1••,{"1 "'l(;ll
IRiN'lI"I'
h'I1~Mrl Bt)lhc
I U<l~.,"1 llU
"l.lm·h. ~W"
"lc.. \ "",nn

Ofr.lll" IlcJJ.~

O'I~ D f"bu I \~

OIOOdløl
r-". q,1tf.

~rl l ;~

,~

2"'1
7111

.l~I'

l~n t 2~

l'fl I 25 1 25

~(_l

2~U

12~ 2~U

"2.~ . t-~J

• • 1"'1
~2Q

" 250 "
!t1 ." "
" ." ~

~'lO

1111 , 'Ul

" '"
1<1]

1H , 1!~

IlH

'<u
51'"
.H~

7'\11

Il~l

211fl l>17

"
~II 1111

'r'r
lrll

~ll I~'

"

fllrJulw....... rb ...:apl.n

r)fvorb'l\
I....rllltlhnn

I"'*'"l(h
ml:'I .. I·'ll
lTlClhfum'llm •

lhmbcndD./ol
nl'·lhlwn,'.lm 1

tln.ll<:"d.llol ,nld/uhl
fllrml'qdm
lrrlidrtlH:r..n
In.J,md"" • <.lr~d"I''''

lrud,mdon • url .. r,,1
fll\:'o<:nJu..1 ltl;ld"'.......1
1.....,),'"'.1
ru!'>tndi/,.1 ln:..l,me",.1

rm1l7..1.lrl
11lhrlld"/H' - I~rmc","

I r..bennu'll
'"Il'al.... lm ! mlncb ,

tn""k"""l'h
!'Co,.m)I
1I,,jc:murph , manth
n!lll/... lrl + rurm«"Hl<...
.."rI1",furun
ftnprnrrmmph
ftlll'",pll110rr h

.arhtn<l.."",

ICnrrorlm'>fllh
,hl"flllhalonll

n).~lhrJnal

"'ptftll<1hnn
.M"'''Il'<.. IIln,1
<Jclt ..mtlhnn
,,,rhtnJallm
.~rhnh.l.ll,m

m.ln"'lch
..11I1:UIl1

"tr",)I.llC
".11'1.1" • 1"""1)1 .\1
1111.1/,1101

1111.11,1111 , rhl<lh<:nd.'I"
",.",d,
....,r-.

o,Irnlcl h\ Id Ilh rn,,; <Il ".1'" ,,'
tullc"o,I.l/,,1

r",'k,,;'l'< ..~ - ",pI.. ,
,"rr.lf,

q<)



IbndC'bna"n
eller nummer

0/00 eller I V,rl'lOlTlme
pr. "&11Ir. stolTa

fhndcl rI<I'n
dier nummtr

OlOOdkr, '-lrLl<lm'1le
pr kJ/hr .. lvfY:

Ol'thocn] 7~

l'au,I<;liul.' !:.,\lra
1','rf~l.:lIl1t1n EC 2(1

I'rnumr (j

1'1 K Vrmdl'Carn

l'tQlT\<,'"t 7()(lSCO
Rlpc,'rJ
R{lmlan
R"'r..1 50 WI'
RQ'r..] Fk>
:S1~rIJl';~ te
'ir,,'rlaL llejd.....
SflClrlJ.l rE
Spo'lal 1'1'
SUltll,'ldrn 10 I-W
SUIIlf\Clc\ 50 Wp
Ll~hlprcn "o [C

T"lcord

7~l)

~l) + ~ll

2CO
~())

00 - .p~

1f(J

lW
5(J(J

5(XJ

150

"0
1011

I~ t Hl
,100 , HU

'~l
lW
,11~)

Il).

~ap'arr

ImM'lhl + gll;l,wtlll"
,!Imelhval
puulIlG.rt>

<" ,-arl'<"ndallm man~b t

Imeb
fUrJlhll~:arn

,}pernrclhflll
,,,,,I"/olm
rproolon
Ip,oolOn
I'f ....1I1oral
I'ftl\;h]orM
pr'.... hor:u t mancolet>
proch]orn ~arb,:nJaLlUl

fen'aieralc
ploqnmlOFl
1l}"'cI,,;nl
pcrmclhnn

\lIl Z<(I IC
1111 cn.;< \\'1'

1<'I",r, 1'1
llllllld,,1
lflmlll..ll·heJd~ IOS

Cunu<n
I'u'"d Ul • {j

] elflll

C(n'"~

C"IXcI (l,lra
lnlcr!.tl,... Chl"rnlc<juill
~lIrhtl,lIl I \,ro
1.-rp.1

~5U

250 + lClO

j\1iJ

."
I()\

~ll

'0
10'1

,W,.,,.,
7~O

155 l .'05

pn'p",'fI.1101
1'''''I',,'''llJ.ll'l t

cJ.r~lldaLllll

Ihl"ph~'l.lHl1C,hyl

Itu"rlll'"

,.>,h"lu•.:n
.",ho'!u ••,"

.1t,Mh

'11"'ptH'" - l'hlNmto<jual-
,11I""d

(1hcphn.
, hl.'rm~ual·~hinnd
hl'lfIl1~Ual·~hlund

, hl"fUlc"uaH,h]vnd
dh.'phon +

nqu'l"alchltlrld

Flyvehavre
Sladig l1erc landbrug""lm:aler bli\t~r forurenet med fly
veha\fl,.'. Planten optræder me~t generende I vårsæd,
og lien slorre udbredelse hænger formentlig sammen
med del ensidige b}'~,>.c:dskine, som er praktiserel på
mange ejendomme de 'Cl1e.IC mere elld 20 år.

7 ubel 51, F/yw?lwm i ~'arsæd (94),

Antal
K" '" n}ve-

Byg ror angreb ha\ re hkg
blad- ar mel- pr IO kerne
lu dug ml pr, ha

J fv"v~ /983 I 1~ .1 f~ J rs H,

Avengc SP 3.5 kg 2 0.5 I 44,3
Barnon Plu'i 1,0 l 2 0.5 O 0.1
Hamon Plus DE .,0 I ) 0.5 O 0,6
AvelIge SP 3.5 kg· O O O 4,4
Bafllon Plus ),O I • O O O 6,1
Oarnoll Plu~ DE -1.01 1 O 1 2,9
L behandlel 2J

• 111~;11 1.5 l Tilt 2~{) El' og. 0.,\ 1 DeI'l\

El bet~dcligt alllal fe r"log genllt'mti.)rt eJl.' seneste 6-8 år
hul' \I'il. at såvel Avcngc ,om Ramon Plus har en effekt
1'<.1 (JO-l); pet. DerfO' afpnlVc\ nye mluler i forhold til
dl,~e I..endte midler. I forsogenc udeladt=3 en ubehand
let pan.:d for al spar'c del ofte ret bct~dclige arbejde,
'om er forbundet med :lnuglllllg af l1yvchavre i så
danne p:uceller. DClllnnd fll,>tht:g~c. arealets fly\'ehav
rebt'stand gennem ~ n oplxlling i et u,proJtet bælle
ulkn for forsøge\. Her kan bckæmpel"'e' ~ i givet fald
,I..c gennem afllllglllflg,
Ilahel 51l1ringe:. re:.uitalerne af 3 for<;ng. hvor Barnon
Pht<; OE Cl' pnwd i forhold III de kendte midler.
SpmJtning er genllcl'1fof( i l..onll:l'i \ a~"'lstadiul1l 5-6,
De j midler har vlrl..cl helt ell' og meget effekti\ I. En
gelllleulsllilllg besta'ld pa 2,\ O)'\'ch'l\replanler pr, IO

Ukrudt
Rcnc marker er en af forud,a;tnlllg~rn~for at opnå et

tilfredsstillende udbyttc. Alle dyrkning,foranstaltlllll
ger, '>om kan sikre en \'clud'Ylklct afgrodc, er med\'ir
kende til al give en god konkurrencesituation overfor
ukrudtet. De genllt=mførte forsog viser. at en sund og
veludviklet afgmde ofte kan klare sig sel\' over for
ukrudtet og dermed kun bC1ale bc,kedt=1l1 i form af
merudbytte for en gellncmfart ukrudhbekæmpe\,e
Ligeledes viser forsøgcllc ~tore merudbyttcr, Il\'ur
ukrudtet har tagct 0\ t'rhånu
Ukrudtct kan bekæmpe:. på flere måder. men brugen af
kemi!\ke bekæmpelsesmidler er hell dominerende i dcn
nuværende driftsform,
Nye præp'lrater marked..Jure'> hvert år. Det kan dreje
sig om nye virkstofTer, men ofte er del bl<lTldinger af
mere kendte og tidligere afpr()\(."{le ~lOtTer, Del er
værdifuldt. al nye præparaler bliver afprovct overfor
det m(.,\{ almindeligt forekommende ukrudt Illdcn
markedsføringen. llerrm.'ti ru~ et udtryk for deres an
vendelighed.
Det er samtidig værdifuldt <lI afpro\e midlerne o\er 3
4 år, for på denne måde at få el sil..ken billede af
præparalcls værdi under for,kclhgc klimali~l..e bellll
geJser,
Ved omtalen af årets f(Jr,~'.~,rc;...ullaler tll:m i:.e'i i 'lOrt
omfang til gennemsnitsl'll. '>0111 i nogle tilfælde dæHer
over betydelige variationer, IIlterc'>scredc kan hcn\'i ...c~
lil at studere re~ultalerne af de enkelte for~og bag de
forskellige forsugs"lerier i » Tabdbdag til Landsfor...~,
gene H.

I delle afsllIt omtalG. fors,)gene med ukrudbbel..æm
pel<;e i vår~æd, \lIl1er....--ed, I..orn med udlæg. ært~'r.

maj.... gr<e. lil slæt eller afgnt....nlllg \..1111t foderroer og
fabnksrocr.
Forsog med bekæmpebe af llkrudt i kartofler. fm- og
indu'lriafgroder er Orntnll under dl~se 'ipeciellc :If<;nll.

100

49 jonog /976-8/

L behandlet
A\t'ngt.'
Barnoll Plus

6.01
J.O 1

266 40,6
14 I,J
28 0.8



m'"l'rllllllfl'llt lillah lx'I...l'lllpcl Bdlandllllgl.'1l harl""l'
lth:ut"rI Il\lgel mcrudh~ Ilt'.
SpmJllllll!! mou n~ \du\ re l b~g ml·d Jl"..e nudler "I..a
l hcg~lldl'l"'l'll af JUIll. Dl'l er derfor \'('l"(!lfuldl al fa
bd~ ... l. Ol1l l111dkrrll' I..all mhpr<ljle... I hl.ltIdll1g Illed
\\,UlIPl'- dkr Ill ...d.ll1lllllcr. ...001 onc opa .1Il\cl1dl·... pil.
dl:lll' lld"'Plllll..t.
I :ll'l'l'" f\'r"ilg l:1" tlcl pnm.:! al hlam1c n)\c1laVI"l'J1lid
krlll' lIll'd I il! 250 EC og DCl·i ......;11e(k.... ,Il dlt.'1..1 1..111111l·
0p"a'" Illlxl ....hd mclrJug og bladpkl"'H~e ...om hladlu'o
Dt'r l"r Orll:~t'l llIt'rudt'!) lIt'r ril 3-6 hl..!! for hehandlm
gCll LlIl"'t'l dl,' "'l.lge angreb..tf l1ldrJug og bbdlu... er
ud ... tlgelle llnrnla!L' I(,lr Il) 3. [ITt'I..Il'1l mod Il) \dJalrl'
a hdl (ku "';:II11111C. llg ,kr bll'\ II..I..l· l dl ......e 3 f(}r~'g

"1II1 ... I.lll'rl·1 ... \ ldlllllg P,I :Ifgmdell
Rc\ullalt'f1lt" af .2 fOf"'o,(lg l'r ll..kc 1Ili.:dlagl·1 I geJlIIl'III
"'lllhlallt'llt'. I)l ......l· for"'\lg cr hcggl' gt'nncmfMI I llIegr.:1
...enh:lt'1 \:lrh~g. h\orfor ...projll1lugellltlr\1 er !!l'IlIlCIll
f(lrl hl'll I JIlII 1ll;'illr.:tI. Etrl'klt"ll 11Iod 11) \dwvre var I""e
heil Illfred ...... llIknde. lige",olll der i dct l'lll' fnr"'l)g er
m:UI 11l'I;all\l1 ud ... lilg fllr hlandl11g lHl,'J .......lIl1pe· og
... "aded) r... nHlhkl. ...eholll bladlu'l- og mcldugangreb
\ar bt'l)lk1lgl.
For...llgel1e forh:t.'ttc...

narnon Ph.... O[ cr endnu Ikke llIar~e(hfl'fl I \lJlB
kO"'lt'dt' \lcnge ~p ....~l 160 I..r. pr kg og n.. rnoll Plu ...
ca I~O "r pr l. I)n"'r.:rn~· lllkluderef l"I..l' 1lI0111 ..

Kvik
\rI;trIge Iarrdhrllg"'dlt'<Ikl t'r ...w,:rh.l hd~l'rrgl l1led "\lk,
""111 l'I" langl dcl 11It· ... 1 udhredle: g rit..' ... u\..rlld I i Dan
llIar" 1'1~1111cn llJlllWdcr l ... ;~ fnr... I..t·lhgl· afgfi.ldcr ...om
"orn. I"nef. ".Irltllkf. r,'I'" og gr.L....IIlM"t·r. 11\01' dt'll
"~Il\ l .t..'re .11' ;tfgm~'lHk lx'l) dlllug for udt'!~lIe:t. IIlt're;Jf
de: genllelllfllfle: for"'l'g. IllI,'J hc"~(,llIrd"'t· ~'r ,kr IHl... lt'l
ll1ertldh~lll·r. ""ill \l't'r. at lldb~lll'l \.lr nt"<.l .... ll III
undt'r h'lhlkkll. hHlr "llUl'n lkl..e: hk\ hcl...t..'mpc:1
FOf"'o,l'gCll~' med ht''';cmpt~I,,(' "f 1..\11.. er f(ln ....1l l 1l)~J

efler n~·l c for"'l)g ...pl;llll·r IntaC......cll h.lr "',lInll'l "'lg 0111
cfll'r.ll ...all\Clldl .... lllldkr l Ilere do...el'1l1ger "'11111 ... pro]l
nll1g. flHld h.\I" fl,r IHhl ;tI' I..orn (Ig for ... 1;l'1 af gne....
Dr.:"'lldel1 er (kr gl'11l1Cll1forl en r.t..'''l..c lIldlIllger .lf
enen irkll1ng~'n ;lf err I.. l ikbd<a:mp.,'I"'t'

Bekæmpelse i stub
)a!.x'1 ~1 ll ....... r r\..... ull;llernt.. af _\ lor...,)!:!-. hl(lr ,~ mldlt'r l'r
udbragl lllll efler;lr..·l pa ... (Ub forud (Ilr n4\.''''II,' :lr...
\arb)g. \lItlkrn(' l'r lI\hprujlct pa fre1l11ol.. ..cI 1..,,"11. l
'lt.'plelll!x·r-('I..wtl\:r IttllllCll \af fjerncl ...Ir.ll.. ... efter
h"...I. ... ;I k\I"I..t·J1ulllmird kunne \01.. ...1,' fr ....m. og \1Il1 ..'r·
plOjlllllg er gellllelllfm'l ca. I l1l;lllcd eftcr "'pwJllllngen.

) g.... 1H1Cl1l.... 111 "flk .\ fl1r"'llg. I,'r der oplal1 \7fl "\lk ...kud
pr rn ..-fll·l IHhl 19l'i.l Ikd"'l .:rfel..1 ..'1 tlpllacl med
Rnlll1dup. 11\01" der er npl;!ll .15 ,,\II.. ... "ud efler IHhl.
l11ell'" K\I"li\ og lla... fapoII har le\llct 2-.1 g,lI1gc ne:re
"'''ud I l"txl ... dClllll' f(lr ... "d l t'!1"el..t Cl' der 11I"'1r.:1 t·n ... og
rd t'!e"'''t'dlll' rncrlldh~ Ill'r !tIl' hehandhngl'll

/h hhulf,· "1"f'('IJ"f ,,'m f, I/..-J 1.1111 Ilur ./'{J m,"1 d.'" 1'1'1/.,'/ miM,
'1111tf /<J,~!·J(3 1'1"//0",,, <1f ,'I/.UIf"",",1 M" ul/r"''',·,/", I 1,I .. J
'/lII.f/1l1/. """ rlll('~ h.,,/,· ('I,/,..ult,·j1n"llu,·"", /W(l

\1..//\ '·lIIl<'rbl".l" A,m lo. h,/I/I//" I//<"IJ f J, 111/.. Ol/. Inn/{' ""'r/III11II"'1
/'11" 'u Iu/.·,. rIIl(,·n 11,/".' d,,,, Jll"l,..It'/I·""IIIII//"',

(knllt'm,nlt"'I;lIIcTlt' t'r Illlgl'l P;l\ lr"l'l af del t.'lle f\\r"'\lg.
"'(1111 e:r "PWllcl "',1 lldllgl ""'lll 14 wplelllhcr Ikr l'r
opnat:l t.'1I rel:!ll\! ... \ag k\lkclli:kl. 11\ ri "d l)der p.I..1l
",pwJullngr.:n I,'r gl.'ul1cmfMI ..... IldlIgt, al k\lkl..ell ll.k ....
h:Jr \ æ r,;: t 111"lfi\:kl..cllgl ud\lklcl I rN..."~t.'1 har der
....Imlldlg \ ,er!.'1 l'1 megel LI\! IllJb) llt'l\l\eau

Tahl'! 51. A'liJdpnJjlltlllif I 'lUh (<15).

K..,kaks K"lkskud h'S
Byg ro' m' ~,. m' kemt'

Ol' hosl I; er hlt!>1 pr ha

3 j(JfI'og /9N3

Uhl:handlcl 100 170 21,3
ROllndllp 41 H J) .t.f)

K\ll.:lh 20 "g ~9 ~o 2.7
n.....farun l~ "g

("1I0\\l'11 l l ~J III JA

5 jorwg !C)X]·lO

Ubc.'h'llldlel 117 347 JO.5
RouuJup 4 l 15 .\O ~.~

Kll"fi ... 20'g .17 54 ~.4

13 forsag 1C))f/·H1

Ubehundkl ~ l 253 J5.\
Roundup 41 6 :23 0.0
Ib... fapon 15 kg

Cil(meH Il 15 ~~ ~.O
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l gennemsnit af 5 for~og Over 2 år har K vIkliK, som
t:ndnu ikke er markedsforl, givet en kvikc;:m~k(, der
knapt er på hojde med Roundup. Alligevel er der
opnået heil samme merudbylte for behandlingen efter
de to midler.
Oasfapon tibat Citowett ~ et sprede-klæbemiddel - er
nu prøvet i 13 fors.øg over 3år, og for"øgene med denne
behandling afsluttcs hermed. I gennem5o,1lI1 har effek
ten af Basfapon ikke været på højde med Roundup.
Dcr er optalt ca. 4 gange så mange kvikskud efler
Basfapon som efter Roundup. Trods denIle forskel har
merudbyttet efter Basfaponbchandlingen \ æret om
trent på højde med del. som kUllnc opnå~ med Round
up.

l tabel 53 ses resultaterne af 7 for ..."g, h\ or forskellige
dO:o.er af Roundup er anvendt. Forsogcne er ~prøjtet fra
sidst i ~eptember til midten af oklObcr i stub forud for
vårbyg. Halmen blev fjernel straks efter høst, så kvik
ken uhindret kunne vokse frem. og villlerpløjning er
gennemført ca. l måned efter spr~'jtningel1.

Tabel 53. Kviksprøjlllillg i stub (96).

De ormacde- resultater med forskellige do:-.er af ROUll 4

dup tyder p . at ~åfrernl gode sprojtl!bct;flgelser kan
opnå", \11 en tilfredsstillendc bekæmpd...e kunne SIkres
med 3 I Roundup.
Til gode betingelser h~lrer :o.åvel veludviklede kvikplan
ter, gOdt sprøjtevejr, ~projtning i en penode med vækst
i kvikplanterne "om ,god sprojtetekmk (ca. 180 I vand
pr ha og små dråber).

Sprøjtning før høst
Roundup har nu I 2 ar været godkendl ilr MiJJOSI)TCJ
sen til udsproJlI1ing elVer korn, der an\(~nde~ til foder.
Sprøjtefrislen er 12 dage.llebet af~mmcrcn 1983 blev
det og~;.\ tilladt at ud ...prøjle Roundup over græs med
en sprojtefrist på JO dagc.

J label 54 St~ re~ultaterne af 5 for~mg, hvor der er
sprøjtet med Roundup mod kvik med 2 og 4 l. før
kornet blev høstet og. med 4 I i stul-tbcn på det normale
tidspunkt efter host.

Tabel 54. Kviksprøjlfling før og efter høst (971.

K\'ik.aks Kvikskud hkg
pr, ml pr. ml kerne

fur host efter h0~t pr. ha

7for.<08 /983
Ubehandlet 18
Roundup 4,0 l O
ROllndup 3,0 I O
ROllndllp 2,Q I O
Roundup+ Amm.- 2,01 t 2.5kg"
sulfal+Sandovit 0,2 I O
Roundup- Hyspray 2,0 I f 1.0 l O
Roundup-Frigale 2,0 111,01 (Il

ByS

6/orsog /981
Ubehandlet
ROllndllp
Roundup
Roundup

".0 I
3.0 I
2.0 I

56
I
I
2

216 24,S
20 5.0
24 4,R
;1 4."

41 4.0
;9 4,4

(5J) (;.J)
LSD 1.1

302 37.7
27 7.J
24 8.1
43 8.0

KVlk!lb K"lkskud hkg
Byg pr. m] ær. m; k~rne

rer h0'>1 C' ltr hl...t pr. ha

5 forsø.. /983
Ubehandlet J2 132 25.0
ROllndllp 4.0 l· l 14 5.0
Roundup 2.0 I· 1 22 5.3
RoulH.lup 4.01" 1 12 4.0

LSD 2.8

7 forsø.. /98/-83

Ubeh'lI1dlct JJ 186 27,2
Raundup 4,0 I· 1 16 7.0
Roundllp 4,01" 2 14 6.5

ulhrrøJh:1 ca 2 ug~r fur hU~1 I1rcl før
•• ulhl'l"(}JtCI p!l stub l ,f\C'rårC't lirel før

I gennemsnit af de 7 for...{)g er da optalt 216 kvikskud
pr. m~ efter host IQ83. De for-.kclhge behandllnger har
reduceret denne kvikmængdc. Betht har 3 og 4 1
Roundup virket. mens 2 I ROllndup har Ic\net ca.
dobbelt så mange kvikskud. F(lr~kclllgc tll!\<.t=tnings
midler er prøvet i blanding med :2 I Roundup , men
effekten mod kvik er Ikke forbedre\. De forskelilge
behandlinger har medført "amme mcrudb) Ile på ca.
4,5 hkg kerne.
Årets resultater svarer helt lil del. ~om blev opnået
med for::lokellige ROllndllpdoser i 1982.
Efler samme forsogsplan er gcnnemfl'f! l forsøg, hvor
afgrodell var rybs. Behandlingerne h.lr reduceret alltal
Ict af kvihkud fra 13 i ubehandlel iii 0-2. og merudb) t
ter på knapt IO pet. blev Im:-.tet
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I gCllnt:m~nit af de 5 for:o.øg er der optalt 132 kvikskud
eftcr hØM 1983. Ded..t bekæmpebe er opnået med 4 I
Roundup, og effekten har været en .... ual1~t om sprojt
ilingen er gennemfoft ca. 2 ugcr for ho... '. cller i stub
sellere pIl. efteråret. li Roundup ud~pf(\Jtct for hØM har
givet en lidi ""agere t.ffek! på kvikken Behandlingernc
har g/\et omtrt:nt samme merudbytte.
l gennemsnit af 7 f0rsøg over 3 år er der opn1\ct helt
~:-lmme en-dt og muudbylte af 4 I Raundup uanset,
om .lll\endcl~en Cl' sket før ho~t eller hen 1'1\ efteråret.
Fon,øgenc fort<;ætle:-..

Eli lJ/C'ktil' bekæl1Jp( Ise afhik kan opl/as med RQlwd
IIp .'ja\'I'/ ved sprøjlning ca. 2 IIger jor høsl affoderkorn
som wd ::.prøjlning po /remvokser k\'iJ.. i september4
oktober.
Sprojtning før ho'!t ,'r ~ærlig egllt.'l. /lar der skal s6s
\'ultl'rsled eller I'interraps efter kornufl[røtie".



Dd t'r w.l:llgl. ul ~proJI11(f1ge"lønl geflflemjon'5. lIar
J..UrtU'/l'r hle)'el sil madclI/. ul l'ufldpron:lllcn Ilaturligl
IlT J..ommt'l Uf/der Jo.

f\1ed b:.lggrund 1, al f\llljml) rel..,cn nu har IllIadI. at
græ.. hch;'lIldlcs IO dage: fllr ..,læt eller afgn:t:..,ning, er da
gcnnemforl for,;,og for :11 bcly<;e. Intll-cn ill(!nydd ..e
behandlingen har p[l udbyltcl.
I tabd 55 "C" resultaterne :lfR for..,og gcnnemf(lfI Igræ~
forud for ..id',;tc Sl~el. S, vel afgrooc :.0111 bik ()dcJægge~

:lf "pmjtlllngen. der uh .. kaI efterfolge'i af en omlæg
llIllg 11111)1 græs eller til dnden afgrøelc.Spmjtlllllgcrnc
er gennemfort I oktuhcr. og 'llæl er ho... let 2-J uger
"Cnere
Beh".lIldhngcn har mcdfufI en hcl)dellg grad afncd\l...·
iling l ,lfgnxJcn, og ..amtl!hg er turslOfprOl.:cnten foro
get med 4 ret. L'dbYllel :tf gn)llt er reduccret med 20·
25 pcl UdhyllCl af HW..,10f og råprolcill er reduce:l'c1
mcd 5·10 1l!.:1. ('fler 21 Roumlup og med ca. 15 pct. cner
4 I ROUlHlup.

efter de l(l ,proJlcllder. Karakleren for ned\ I..nlllg
\iser. al delllle er ca. dobbeh ~ kTilfllg efler 2 uger "'Ol1l

efler l uge. EfTl,.·l-len p.1i k\iJk er \Urderel l 1(18). Alle
behandlinger har \l ... t god erTekt.

De hldlldlgc erfarlIlger tyder pli. al Roundupmængdt.'1l
bor \æn: fnrhnld..,\l.., la\. og al del af.. lllltendl." gfil:...... Ia.:1
bM lage~. Il~r ..pHlJll.'f...... ten p1\ IO dage er g5l:t. lien lig
ger arenlct I la.:tll;t.:re lid, vtl llcdvl..,lIl11gcn blive ..,!\
kraftig, al tao Illa forlld\es.

Eftervirkning
I label 5b o;,e<; n:..ul1alcrne af de fON'fL h\nr der I 19S3
er målt efkr\ Irl..lllllg af en k\ Ikbda:mpcl..c forclaget l
~rene 19RO-RI. Iler \ogcs dd bdy.. !' ..:'i\'c1 hvor længe
I.'n god kvikbcka:ll1pcJ~e kan dæmpe be..,l:uHJI.'Il ....om
Imlkel Illcrudb) Ile. der kan OPll~\ I forhold lil Cl
lloehandlcl I<)r""g...lcd

lubd 55. KrikJprojllri,,~ jor\læl (91;'.

Slætgræs

II jor",f.: l'iIU

L"hchandlel
ROUlldup
Roundup

21
.1

K"
for % ri·

ntd· 'C prol. I M:. pr.ha
\ ISJl • IØrslO(tol"5tofgrønt tørslof riprut

o 195 HU 103 20,. 3.66

• 2.\04 16.9 21 0.9 OAl
; 22.1 17.7 25 2.9 0.62

I.sD 6 2.0 0.J7

2 for<;og - ben'l;\ III A og B· cr anlagt I efh:rarct 19RO. I
det enc for..,ug h~lr der 'ærel CII forhold"'l'" ..,\'ag
k\tkbe:"'land. og ...amtldlg har der I ..,...-d..,klfu.'1 \ærel 2
f!i.lngc \ Inter-':l'd Uc-:,tandell af ~ \ Il.. er ho/dl ".1 el la\ I
TIl \ cau . og<;ii I ubcll<lmJ1d - og den gode bek~cmrd-.e.

der blc\ opmkl l ICH\I. er faslholdl I iirclI!;' derefter I
del andel fllr...ug \;Ir del en megel ..Ior m;cngde af k\ II...
"'(llll Ikle hle\ ix'l..it.'lllpct ...ærllg erTe:ktl\ I. men h\ or der
alhgt.'\cll et ..,cd.. kllh' me:d 3 gange ...lrh)g ble\ opnået
meget bet)dt.'I1g.l,.· T1lt.:rlldhyller Ito ~r. l111.'n.., der l 19RJ.
pf\ l rod", af ell hetydellg foro;;kell tll.cllgd .... ll afkvlk..kud.
Ikl..c er orllliiel for..,l-cl I lldbYIlCL ..Om l dl.'lIC for~"g I:l
på et lllq:c1 hl \·t ni VC:I U

Fol'S#g "r. 47019 KVIkals
pr. dalo pr, m2

Ubehandlet O Ib.5 25.3 .l
ROlllldup 2 l ; ~O.q 23.2

,
II, 82 O

Roundup • l (> 21A 23.6 ~ I. u ~2 O
Roundup 2 l .1 IS.; 24,4 _"/:'1 81. O
Roundup • l .l lB.6 24.5 ~"/l(l 82 O
Slæl ~/11 82.K.lr.llla " 111g.~'1I llnl'l'IllIlI( . '" hdt 1l1'JINI1'1

SPWjtlllllg tllt.:U Roundllp f,'r ..,Id ... le I'-CI bn væn.'
hen"lgl .. tlM~""'Ig: I kamp\.'n m0d hik I cd...klfll·r med
T1legl'l grm fodcr knll del ,"crt' \ '1ll .. l..digl at fi'I plad.. III
Cll en·cktl\ ..projllllllg. fordi d!.:r ofle placere~ cflcr:Jf
gnx.h:r efler en korn'lfgnx.lt:. I de her oTlllalll' fOf',()g
..,I..al dTel..ten r.1 1..\11.. hl.·dmnme\ l 1'184 Samlldig
()p"lar "p'"g..malel om lIl(ln~del,en p<.'i "ld..l(' ..læ!. og
:ircl'" re..ultah:r I~dcr p.l .•It de 4 I Roundup \Irl..er
10\ hg I..r;lftl~1. ..nicde... al dl'!' ma rcgnC' med Cl tab I
"'Id"!l' ...1.l'1.
Et ell kell f'lNlg. lIgelede.. II.C\ tit I tabel 55. blc\ anlagl
I 1982. Dl' IO do...cr af ROlllldlljl blev Plwvct henhold ..·
vi.., I og 2 ugl'r for ~la;1. Der blev Ikke målt udhyne I
delle j<II'''Ug. 1lIl'1l ...om :lIlnly"'l'lalletle for 1<"..wf og
r. prolelll \ I..cr. er der en I~ddig: fur..kd P:l I,.·O'cktt'n

I 2 forsøg - hCIM'\ III C og. D - anlagl I cflcdrt'1 IQSI \;tr
dcr I begge fm ...ug t'1I "I()r 1..\ Ikmængde. I de! elle for"øg
blc\ opnaet cn 11'l'...((:n lotal bek'l:lllpcl..c I IQS2. I 19 -'
\ ar he:r 'lnler",nl. (lg 1..\ Ikbe'>tandt"n t"r fa ..th(lldt pu Cl
la\ I ni\cau. h\orfor der er opnået p<CIIC mcrudbyller l
cfle:r\ Irkning..arl,.'l. I det andel fONlg. h\ur der I begge
ar \ar \'århyg. og h"or bek;:l:mpcl..,clI l 1%2 Ikke \<tr
hdl lilfred..,...ullelH..Ic. har hikkcn ud\lklct 'lig vold·
..omt udcn dog al kO/llllle p3 hOjde med ubehandlet.
..;'Iledes al behandlingen lrod:. k\lkken ... Udvlkllllg har
medfort p,cm: lIlcl'udh) Iler I CnCf\ Irklllllg,årel.

[t e-nkdl fOf',ng . bcnx\ Ilt E - t'f anlagl del .. for del'l
efler hOS119M!. En forholds\l" ..lUr k, Ikmængde er
reduceret ..·;:......Clllll!\1. ug ..lore merudb)'lIcr ble\ op":1CI
l viirs..'ed I Iq~2. I 198J \ ar der vmtcN~d.og be:kæmpcl
-.en fur hu..l har her \l~1 sig al \ært' !Ilere e:rTektl\ og
kunncl holde k\lkken nede og\;} I IQ8.'\ Uano;el denne
fof'.~c1 l erTekt har txgge behandhnger medfort ..lore
Illerlldb) Iler I cflef\ lrl-nlllg...aret

J for .."g - bell'l'vllt I . er anlagt t ... lllh cfter h,I'>' 1981
Ill.'r er pnWl'! rur~kelllgt' ROlll1dupdo..cr, ..om alk
VIrkede cO'cl-livlI 19R2. I heggc ilr bar dl'!" l dio;;..,c for'>llg
\ærel v:'irbyg. og l 1l)~J har hll-bl,.·.. wnd\.·/l d'ter allc
behandlmger u(hll-Icl ...g til 2-.\ gangl,.· ..ti milllge knk·

1O.l



Tabel 56. Ejtervir/..llIng af hiksprojfIling (99-100).

Eftcrl'irkning Kvikskud pr. m~ tntr h«!>t Udb)'lle og ml"rUdb)'lIt hkg I'r ha
1980 1991 1982 1983 19111 1982 1983

A. l forsøg 1983. l'rJrbl-og "mf("rb~'8 ljntt'Th,\yJ~

Ubehandlel 69 41 20 37 48.0 68.0 44.4
AlItergon 30 27 I· l l l 5.1 6.Q J.4
Roundup 4 l' l l O 6.6 Q.~ 6.J
K \'ikfix 20 kg.- l 4 I 6.J :.1 J.7

B. l forsog 1983 IlJrbl'g ''<lrh",! ",,,rhIg

Cbehandlet 456 700 580 14.3 20.4 11.2
Antergon 30 n I- 151 41 l 23.1 1~.5 2.1
Roundup 4 l' 61 25 IJ7 22.4 :!~.b 1.7
K .... Ikfix 20 kg· 115 IQ<) 415 IQ.6 20.1 0.8

C. l forsog 1983. 11.1'; ''8 .m"·rh,,,...d.·

Ubehandlet J65 490 284 54.9 35.0
Anlergon 30 27 1-· O 18 1.8 5.J
Roundup 4 l-- O IO 6.8 10.6
K\ Ikfix 20 kg-· I I.l 5.7 7.J

D. l forsøg /983. .,,~by~ l'llrbrg

Ubehandlet 204 546 SiD 33.9 29.2
Antcrgon JO 27 1·- 5J 100 11.7 9.2
Roundup 41" 92 210 9.5 7.9
KVIkfix 20 kg·· 52 190 12,8 12.5

E. Forsag lir. 52069 hulr!! "wlcrhlftA'

Ubehandlet 100 196 41.0 44.4
Roundup 4 1-·· 10 24 11.0 17.8
Roundup 4 l·· 26 140 15.1 14.1

F 3 fo,sog 1983 ;'ufhl'8 ,'()rhrg

Ubehandlet 251 177 33.7 31.5
Roundup 4 1·- 7 .10 6.7 5.5
Roundup 31" J 14 6.7 5.0
Roundup 2 ,_. 7 14 5.q 5.J
Roundup' II E-olie 2 I ·5 I·· 6 18 6.7 5.0
Ba!:lfapon Cttowctt 15 kg 1 1-· 35 J4 6.1 J.J

.. UdSpnljlet pol 'Iuh cfl~r hl"l 1980.
ud''''''jICl P.l 'luh efter ho<;l )')81.

... ud~projlCl .2 uga for h,..., 19S1

skud, AlIige\el er hikbestanden dæmpet lil t=t beske
dent llI\cau og mcrudb~ t1t=r på ca. 5 hkg kerne blt~\

opnået I effen Irl..nlllg\.irel. Ba:.fapon t Cilonell har
\irkningsmæsslglll..l..e \ærel pu hOJde med Roundup
behandlingerne.

Rcsuhalcrnc \i ...er. <.lI en effekti\ k\ ikbcl..æmpel'\e hol
der I flere ar Dcr kan måles bel}delige mcrudb)'lter l
forhold III el ubehandlel for\Ogsled. Oftc gror dd
ubehandlede fon.ogsled dog ...ol \ nld'>Ollll till hik. - og
udslag for behandling bllwr dermed -.a ston, - at en
bedre \ejlcdmng få .. \ ed at se på effektcn af de pro.. ede
behandlinger mdbyrdl....
Re~ullaterne "Iser samlidig. :11 afgrode\ alget har ..lnr
betydning for.ll\or længe en cfTekti\ k\'lkbekæmpcl-.c
holder.
En sprøJlnmg gcnnemfort med egncdc nlldler på k\ lk I
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god \æk';1 cfterful~t af mere udbredl d}rl..nlllg af
\ tnler....'\.'d synes al \ære en farbar \ej I en mdsah mod
Danmarks mesl udbredle græsul..rudt

IIQS3 kOMede de markedsforte k\il..mldler pr. kg eller
hier ~Iedcs: RounJup 205 kr.. Anlergon JO 21 kr..
Ba.. fapon 25l..r. Ot; Citowelt 40 kr. Til de næ\ rlle priser
..kai I.cggC'i mom...

Ukrudt i vårsæd
Del .,Iore areal med vårb) g medforer. at der markeds
fore-. mange præp..trater ItI bekæmpelse af ukrudt l

delIlIc: afgrode. I 1983 cr der gennemført lidi færre
fONlg end i tidltgere år med bekæmpelse af .. vel
\'an"kdigl '>Om mere almmdeligl forekommc:nde og let
bckæmpcligl ukrudl I b)g



Dl' !ll·"'Il" af dt' pro\ede Illldler t:r udsprojlct på del
alnlllldl"hgc "'pnljlclid...punld l ... tadlUlll 3-4 dter fee
kc...-Largl· ...kala En del midler cr dog ud ...pmjlcl alle
reJe l ~llrnCh \;t:bbladIUl11 1-2, el.Ys. men, ukrudtel
l'lldllll tod med ~irnhlade. Under dt: cl1~c1te labl'1lcr
ml'd rl· u!tiJtt:r er del :Infl'rl, pil h\ll~cI lid"pUlll'd
nmllt:rnt:: Cl' udhragl.
EfTektcn afde gcnnemførte- Ix'handllllger er \ urde-rel J
~ ugl'r loflC'f "'pmjtlllngen \tængden af ul-.rudl,>plalller
pr m: l'f oplalt. og dTe~tclI U\e-r for de- 1llC\1 domllll'
rende- uknl(lhartef pa ~lrcalcl er lH>lerCl

I t98J "ar apnl og,llltlj ll1l'gl'lncdm)r...nge En ber~ekJig

del af \'ar"',l'dcn bIc" ..!lCI I rellc Ild. llll·n ... tore arealer
hle\ fur"'l ...år.:! tang.l hen I lll,lj ctler jlllll. I de genllt'lll
fMIC for ...øg. Cl' ...pmjllllngcrnc udfml I ...lullllngCJl af
m'lj, Inor dl' \ejrmæ<;"lge hellllgl'1<,{·r I""C \ar alt fnf
gUIl"'lIgc fnr Illld!t'rne... elTekl I dl~ Ile<o.te for<;og er dcr
d'l og""1 UPlt.lCl ell nngerl' \ Ir"nlllg. clld IJudlerne ll<lr
\ 1"'1 l tldhgcrc;lr Dcn mcgct \,lrlllC og IIlrrc ..omlllcr
Illcdfl'rle l'n rclall'l IJdllg IHl...t Dct \ armt' \eJr ochxl.
al ul..rudhplalllcrnc Ide 111.'''1\: IIlfa:ldl' ",andt md og"a,
dl' uhehandkde fON,s ... ted ....::itede... al de Opll.'cde llla
lI(lb~ lin l 19S~ l'f mcn.' bl,.. l-.edne. elld del ofte er ...cI

Gul okseøje
1):1 Cll del are.i1er cl' gul O"W\ljl' l'll gl'lIerendc ul\rudlv
ptlll1C. "'Olll fIlcd fordel "all hd,<t.'mpc... med "IX'\:iellc
nudler.
latlel 57 ' ....ef rc ... ulratcrne ~If -l- fm"'(lg. !-nor der I

gcnllem ... nll har \ærct 257 U~rtldl ...plal1ll·r pr. m~_ og
hl'raf \ar de 114 gul Ok<'CI1Jl'
I !'m.:I'" for..ug er der llpn"et hed ...1 bek:cmpchc ~l gul
O""'CIljl' lllcd Ba ...agran DI' .; At·tlproll Oc IO num-

luh<'l57. Gul o/..,·eOjL· I I·Ur\æc/ (IO/)

AnIllI gul Anlal H.
lIyg olseojt ukrudt kernC'

pr, ml Inlt pr. ml pr. ha

-I ji:moK 19~J

Ubt'h,llldlct 114 157 39.3
!-;tIlenm )IXI 1,\\' .1.0 I lo ~.1 2.1
hllleftlll 500 ... \\' 1.5 I

II E-ulll' 2.0 I 1'1 ~I U
EK 181 1.5 I " 4) 05
lla"',lgr,1lI OP 4.0 [

Al.:llpron 2,01 I ~l 0.8
Ilrom(lllJll .1.0 I 4 73 0.1

19 jimd,l!. I9IU-IU.

Chchandlt-I 74 175 44.2
F~IIIl'r\m SOOI·W· J.O I 7 25 2.4
EK I ~ I 2.5 t o li 2.0
1l;l ....I~r,1lI OP 4.0 I

A\.'llprol1 2,0 I .1 30 1.7

\11.. ll11llkr Ul.hphlJICl l "1;U,llUnl ~·4

• I 1""1 I ,Llll.·r,," ~fl \\ p, .1 ~~

(illl 0/"1"'1' - !I.'r I I'<lrhrx .r.' !.:.'ll·rt'flf/r ,,1.'1111' ('<I "" ,fd
arnl/,'r
1'/uII1<II.r 1.....I.I'lIel oli." I.r'I/III:,I l',,/., l/ali. ~lftI IIIN./l'l'Iu!l1i1i11r ul
ul.rtJdfl/md/,'r. ""'l I.dll ""'.'fllml.' d. 1/•. 1',1 l".·, /l/ lo, 1.., "'1"'1,.

Illcrpr,cparater har hgdl'ek... \1 ...1 lilfrcd...... lllll·ll(k l.'f
fd.. !. mCll'" hdwndllll!!crnc lUed hlllcnlll 5(X) f-W l·r
hdl "'~lIfTcndc. Clllclllllldig "'Ior m~cngde ~ndcl u"rll<!1
gl'ncrclt k\llCl. Tatlelll· l.'r ... la:r\...1 p.hlr"l'l af ,'l cn~cJt

for"'llg. h\'or ager"'lcdnuxkr hlc\ 1x"'CllIpt'l ,III for
dil.rllgt mcd d(,' prm,edc lludler. Dc opnikdc nll'rlldb~ I
Icr er be... l..cdne og llngl'nlundc ell ....
hlllt"fOll 500 f\\' e-r l'n nydcndc formuknng ,If hm
lllophcnm.lIll, ...nm gCllllel1l Ilwngl' år \.t:ret Ill:lf"ed ...
f\'rt ...om FanCfOn 50 WP, ct "'projll·-puhcr, I 19~U

al1u..c ... FancfOn 50 \\ P ;lf dcn n)'dcndl' fnrmuknng.
Dc «l nudter har \;cr,'1 ".Immcnliglle-l I CII r:c""l'
for...~\g l IItillgcrc ar og \1"'1 hclt ...;lInl11e rc ullall'r
fallcron 500 FWer pnl\l't med ned....11 do el"lng. 111-.,11

11 E·(ltIC. EO"c"tell 1llOd o""'C('jC og andel u"rudl \af pa
tilllc Illed den ...torre lhhl'rlllg af FanCfOll 5(X) ro\\'
Fkre fN..."g hl'r bcl)"'l', om en CrrC\...II\ lX·\...il·rnpcl ...c ,lf
O""'CI)jC ~~1Il opnJ .. ,1(.1 dcnne 'C'j ....om ,ti "crl' nll'rl·
""nllllllll ...k med dellc 1l1lddc1
IlromolulI, da mddlUkkr ...ammc "lrl..\tlllullC ...((,ITer
...om CK L'2. har \ .r"l·1 udmær\...cI I iircl'" fONlg udl·n
al mcdf(lre IIlcrudb) IIl' \11dlel Ill;lrkt-d...fure... l lQ~"

BiI...agran OP - Acuproll Ol; EK 181 er IlU prnH·t I Iq
for"'I'g, o\er J ar. og for'llgCIll' med dl ...... \.' lllldler ~If... tlll
ll· ... hl'fllled. I gCllnem... 1111 ,If ICl for ...()g er der (lpnJet cn
bl·~lClllpcl"e af gul (l~",cl\jC på lUlU,' lllcd FaIlCf(lllnud
lcl LIgeIt'de, har midlerne 11(1\ i...1 nogenlundc ...amllll'
cfTe"t o\crfnr andl't tl~rtldt. l'g de (lPllat:dl.' mcrudb)l
ler har li~gel r.l IUllC
1 fl)r,,'g er i~\...t.: lIlnll~l~et I [!.l'nIlCIU'llllt'>lallclle, d.l gul
o"...eoje I"\...l~ forekom her. f\tod hallt'''ro. der Opl "idlC I
oclyddig m<.cngdc. \ ,... tc "llll ftlneron 500 FW , fuld
d()<,] ... cnlllfrcd..... tillt:lldl· dlc~1 Pæne Illcrudb~ ttcr hlc\
dog I'pn.\et for atle hehandlillger

IO)
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I:klSenng Anlal for· Antal ukrudt Anlal gul Udb)l\e Ol

K,mik'h~:Byg søgs4r og iah pr ml obco,>e pr. ml merudb)tl~kg/l pr.
~ne...'e Anlal hkg k~rllt rriS '983h. fo ....."g.dr fo"",,@: u""h.1 !klo. u""h.1 ",h. pr. ha r. pr. ha

Tabel 58 W,dler pnwel mod gul okseoje I .·orsæd

Okseøje kimbl. - I lovblad

I. DlOoseb. 48'1 1.5 3 ~2 21 15~ 31 6-1 6 41.4 , 4 60
2. Vegoran 2.0 J-82 21 15:! 12 6-1 3 41.4 2.3 240

Okseøje 2-4 lovblade

3. Faneron 50 WP 3.0 ~ ~l 93 137 14 59 4 40.4 1.8 530
4. Faneron 500 Wp 3.0 4-83 29 155 17 68 5 42.6 2.5
5. Basagran DI' ACllpron 4.0~2.0 3-83 19 175 30 74 3 44.2 1.7 220
6. Basagran MCPA 4.0 4-80 28 121 26 57 I.J 38.3 1.6 180
7. Brominal 400 2.0 380 33 159 36 67 17 45.1 1.6 300
8. Lonlrel DI' .. 3.0 4-79 35 119 27 58 22 36.9 0.9 125
9. Shel1 Cenrol Ox . 2.0 3-76 59 14. l. 63 10 41.2 0.2 300

Talxlkn. d...r omfaller dt' '>t'"oe'>le il ..... ho\(drt=Suhater. kan jllprJ.r~ åre" f"N'~..r~ultill ...r '8 gJ'e .... huntl!:1 ... ('(blll O\ ...r nogl...
markedsføne midlers form~cll

R(SultalC~me stammer fra nere forwg...<oencr uJf"rt ullt!t'r fo..... I.t'lhp;... bcllnge.!>('r og prxrarlllerr:~ effd.:l tig nlnuJt» Ilt' bor !l<3mmenhg-
Ild; med ,arSQmhcd
S!fremt na~ngi\"t' lIlu.lkr ol1..k~ ..ammenllgnt't f d ... l anil.lcr. brochurer anml11l"cr 111 \ tll'r kun lln\end~ Ttlr\l,'g. h\'or de aktuelle
nudler er pro\f't ~lIlmCII

Tabel 58 \iser ho\cdresuhaterne fra de ge1ln~mf(}r1~

for'sog med bekæmpelse af gul ok"~\)J~ i de "cne... te år
O\ersigten omfa(l~r de midler. '>Om er pm\CI ~Iden

1974. og som har dellagcl i Io eller flen' ars forsog
Do~ring, effekt og opn. el merudb}ue for de midl~r.

som markedsfores I 1984. fremgår af o\"cr..iglcn. Den
anforte pris for beh:.IIIdling af I ha i 1983 omfalter Ikke
mom .. og udbrmgnmg!>omkostninger.
Del fremgår af ovcrsigten. al gul okseoje kan bcka:m·
pes på 2 forskellige tider.
Dinosebmidler og I'('goran bor au\cnde:-,. men.., (lk\Co
jeplanterne endnu kUIl har råel kimblade III makSimalt
I 10\ blad. Amendl P' delle Ild..,punkt kan dl"'~ nudler
\ære 'kt=rde1e\ effeklive.
Faneronmidler og Bamgra" DP + Acripron har \ lSI sig
megel effektIve mod okscojcr med op lil 2·4 Io, blade.
Dc ~vrigemidler - benæ' nt 6-9 - har og:.å \ i... t ...ig egnel
lil bekæmpelse af O"l;COJC. En'eklen har dog Ikkc værct
på højde med midlerne 1-5.

Gul okseøje ka" bekæmpes effi'klhl sine/. 111('1/5 piallIen
slar med kimbladt' som senen'. IU'or de" hur fiJel 1-4
IOI'blade.
f-1ere midler forener god effi·J.., mod gul OJ..fc:oje med
Slor sktwsomhed orer/or a/groden.

Hanekro
Hanckro er en udbredt og megel grådig ukrudt...plantc
I vArbyg. I 4 fOf\ogsplaner cf afpw\I:1 fOf'>kcJligc
midler til bekærnpcl...e af denne plante. I allc planer
sammenlignes midlerne med et præparat mdcholdende
dlcamba - MCPA ....om gennem mange års forsog har
\i'il 'ilg "degnet til bekæmpelse af netop hand.ro.

I tabel 59 ses re~ultaterne af J fON)g. h\{)f der pr. m
er oplah 113 ul.rw.lt\pl1ullcr. hHlraf de 25 'ar hanekro

Alle de provcde midler har gl\el en meget efTekll\
bekæmpel~ af hanekro. men.., der er b nct 10·20 andre
ul.rudl ..planler. \1erudbyuerne er og\,;), nogenlunde
en... pa \.:"a. 2 hkg kerne for alle nudler

Tabel 59. lIol1ekro i "6rsæd (l01)

B~g
Antal Anlal hkg

hanekro ukrudt kem~

pr. m 13.lt pr.m~ pr ha

3 for;og 1983

Ubehandlet 25 lU 29,3
DLG Dicamba·MCIA 1.3 kg ) 2J 2,4
EK 4~0 2.01 1 U 1.8
EK 580 2.01 O 12 2.7
Kamilon D 3.5 1 2 10 2.5
AE IS6S/2A 1.0 kg O 11 1.8

5 for...~ /981

Ubehandlel 4.1 171 3K,K
DlG Dicamba·f\ICPA 1.3 kg .1 25 3.7
EK 480 2.01 1 21 S.•
EK 580 2,01 4 U 6.0
Kamllon D J.S 1 2 20 4.8

II/ors.. 1980 & 8J-M
Cbchandlct '5 214 31.1
DLG Dlcamba·MCPA· 1.3 kg 3 38 4.8
EK 5~0 2.01 ) 2. 5.5

16/0,,",. 1980 & 81-i<3
UbehanJlel 0.1 133 31.1
OLG Dicamba-MCPA 1.3 kg Il 22 4.4
EK 4 O 2.0 l o 15 5.5

Alle: mlt!le:r ~proJtet l <;tadlum 1-3
• I IQJo,O IIt'rh<I·IJ,Ill\el·\l i50 U kg
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Tahcl (lO \'I,er re,ull,llernc af 2 for...og. hmr der I

gcnllel1l,nJl er oplah S4 u"'rlldl .. plalltcr pr. m~. hvoraf
de 15 lar hallckm. DI;' pnHede nudler har alle bekæm
pel hanekro fuld,l:cmhgl og kun Il;'lnl;'l n .lIldre
ukrlldhplanler. Be\!..ednc Illcrudb~ Iler bb opnåelilI
for...!..c1 fra. tnad nlldlt'rnt' har l 1...1 I Ildhgere ål""j fOf'.og

Aret'- re"llllaler cr nogel for...J..ellLge fra de re.. uilal('f,
Iludlcrnc pra:'leredt' 1 IQS2
El\. 5~O...om endlltll"'h' er mar!..cd,forl. har I II for"'''J;
O\cr _, iir li\! ell eOC!..l p;'l lillie med DI G Dleamb•.I
f\1CPI\
EK 4S0 har I 16 for""J; mer J;Ir l 1... [ t"1l u"'rudl"'Cn'c"'1
mild ...:ncl hand,rn"om ~ll1del ul-rucll. der er lidi hedre
cnd IJI.G IJlcamba-MCPA.

l'ab('/60. lIunl'!..ro i \'Or1wl! (IOJ)

AU"lIlJ. ,;",,,,.,,, ,',",,. ,"n/a'lf.!. "'1d '1pmluh} /'NO / ".1,"", d,·
I'/ur~t'r. h""h.Jf" A"'~, n1l<'111 o.If"I",·,IoI,·", t... ,(,mm, IId"ji" "<lIr.:
u! uAn.dl\lPl:dd. I. "rtrudt. A<lmtl1<"~\U' D.I !'''/''fl,'''' I/,d" ,,1, ..
ulllj'W/\'fI!l"'IIi, lo, A" fil"'",". Idl"! d, ul'/um/, IIr.:\{, ,1I</II,Arv-""d
I," "un /r.lr, /I ""~'(I"I\' t ':O;'~{ f'llJt./ Aumll/.·

38.5
(lA
U
0,2

.'.0

O.n

R4
12
4
J

Anlal hkS
ukrudl kerne

iall pr.ml pr. ha

15
O
I
O

O

O

Antal
hanekro
pr, m2

u ,g
J.O I
4..' 1
15 g
O.R I
2.0 kg

Dyg

1/im(w /983

UlX'h~ll1dkl

Hcrba-O;IIl\d-f\1 i50
f\k'\.·lfll
NA dleamba-ml\
Glcan 20 DF

0,111"11
Enql)

Tahcl61. IIcJ/I<'l...ro' mrWf'd (/0.1)

J/uno,!!. 1981

Chch;lndlcl
Ilcrha-Oatl\c1-M 750
MCl'lnl

1.3 kg
3.0 I

35
I
I

70
.1
2

..Jl.6
n.5
n.7 Dyg

Arllal
hanekro
pr m2

Anlal hkg
ukrudt kerne

iah pr, ml pr, hl

En"'o~ cr prmCI for fM"lr.: gang. f\lidlcl Illlkholdl.'r dl.'
"o;lIlHlIC l IrJ.. .. tofier ...om <kl I-l'nd[c nJala!. men er hr.:1'
formuk'rel "Olll Cl "pw)lepllhcr
\1eclnl cr pnnel for andel ;\r. og rl'-.ullatcrne 'I"er. .l[

heb:mpcl,c og merudh)'lh.' ligger på lillie med Ilcrha'
Bamd- l i50.
:"A dll';lInb~l-ml\er rrmcll 1-1- for...og mer J 1I.r og har
'1<,( CIl dfdl p;'l lillie med RlIl\c1midld
Gleall 20 DF, der m~rked"f(lfe-. I IQ8-1-, er hr.:r prn"el
ml'd IJ g pr, ha 1 blandlllg med O:-::lInl, D1andmgell er
pm'C! 1 14 for ..."g: lHer 3 ;'r, h'or en meget dfcJ..ln
bcJ..:\:mpel ...e er npnac! tl\erfor ...;hel hanekro "'om all
dl'l u!..rlldl, \1crudh} Ild har liggcl pil lime med del.
"'Olll bk\ opnået med I krha-llall\d-M 750
[ tahel 61 ~c~ re~LJllalcl"I\c ar 7 hlr"'llg, h\,\I1' der I

gCIIIlCl1I'lllll blcv oplali 104 ukrudhplalller rr. 11l.',
h"or~lf dl' 31 'ar h~nel-ro

5 /orm~ 1981

Ubch;mdkl 40 174 40.2
Dlco-Ball\d·f\l 75 I.J 'g () 8 4.2
Cendor 4.0 I .1 15 3.8
GI~all 20 DF

20 g 2J U0.05t'} Ciw\\ ctl

18/0"og 19NI-N3

Cbchandlcl 5.' 140 34.0
lJK'o-Rul\el·\1 75 1,3 kg , 14 4.(l
I'robalo,\ 31:1U 5,01 .' I I 4,4
Bil~agrall 4S0 t 2,0 I +

4 II 3. IBladc;'( O.S 'g
Alk midkr ud~rn\II(1 l ~l;ldlllm 2 l

107

14/or\0K 1981-8J

Uheh;jlldlel
Ilcrha-RJtl\d-\1 750
'\1\ dleamt'la-mn
G 1l';1I1 20 () F

0'1.111"11
~--

1.3 k~

4.3 I
15 g
o.~ I

41 III 3M.9
7/orwf? 1983

3 13 3.b Lbdlalldlel 31

2 6 4.1 Dll"o·Ball\el·\1 75 1.3 'g 2
Cendor _~.O I

O 2 4.0 Probahl\ J~() 5.0 I 2
Il:t"-agran 4~O 2.0 I

llIade:\ 0,5 'g
Glcan 20 Dr-

20 g 2O,05f"':(- Cllo\\Cll

I ().l 35.1
IO lA
15 0,7
Q I.n

5 (l. 7

12 2.4

l.SD 1.4



l tabel 62 ~... resuitalcrne af 2 for"Clg. hvor der i
gennemsnit er optalt 122 ukrlldhplanler i ubehandlet.
Heraf \ar de 53 hanekro.

l/orsøg 1983
Ubehanulet 53 121 36.5
BASF DI(:ambalMCPA Ul I ,17 0.9
Triban 650 3.0 I O .\5 1.2
Dlcalon 2.5 I I 29 1.5
Starane/MCPA 2.0 l O 22 0.2
Starane/LoH./lo.\. 1.51 O 25 1.6

/8/0"08 1980-83
Ubehandlet ' I 173 32.6
BASF DlcambalMCPA" J.J I S 33 5.4
Triban 650 3,0 I 6 24 5,S
Dlt;alolJ 2.5 I 7 oB 5,J

\tk muJ1l:r u~hrn'Jl~1 1 'ladlUm :2 J
• l t9W-lll IIcrha-Ralud-M 7~1l 1.' lf

Dc pmveuc midler har alle ......t ell tlH:gtl elfekll\
hekæmpcl\c af hanekro. Denmnd er effeklen mod
.mdrt ukrllul ..planter ikj..c heil Illfrcd~'lIII1elldl:. bær
agcf'.tcdmodcr er ikke hck:t:mpcl 1l1 ..trække1ig godt
Kun bc<.j..cdnc merudbyller er opnåel i are'" for~og.

h\ilket er fOf'>kelligt fra del. ....ml nere af nudleme har
\I~l tIdligere
Slarane/Lon lox er provct for f"f'.te gang. memo Stil
rane/~1CPA også ble\' pro\!.'ll \982. Begge blandinger
"'ylle\ al være meget effektl\t~ mod hanel..ro. Effcklen
mod andet ukrudt og de ~)pnåede merudb} !ter har
ligget nogenlunde på linie lllcll Du.:ambalMCI'A-miu
ler.
Tnban 650 og Dicalon er pnm.:t l 18 for'iøg ovcr 4 år.
og afpro\lllmgen sluller hermed. Begge mIdler har VI"[
en en'tokt mod hanekro og andel ukrudt samt gl\-el et
merudbytte pa linie med dKilllIba/\1CPA-tllldler

De prmede midler har alle \ 1\1 en god cfTd..t mod !J.\c1
hand,ro som andet ukrudl. Kun be\kedne merudb)t·
ter ble\ opnael. h\ilkel er for..kdllgl fm dd. midleOlt"
har \ i5t I for-.og I lidiigere ar
Cendor er pro\-'el med en Ja\ere dO'>enng. J l mod
tidligere 4 I pr. ha. EfTeklell mod halll:kro er lidt
dårligere i åre\'- forsug. men .. dfckten mød andet
ukrudl er tilfredsstillende.
Glean 20 DF. der her prowt med JOg pr. ha l blanding
Illt:d Cit()\\ell - el ...prede-khcbcllllddel - har medfort
en megel elTektl\ bekæmpcbc af hanel..ro. Af andel
ukrudt levnes en lidt storre mængde. I5..Tr ærenpris og
stedmoder. .\terudbyuerne har værel på lillie med det.
...om opncl.<; mrtl Dlco-Ball\e1·\1 7'5.
Probato.\ 380 og Basagran 480 ..... B1adcx er begge
pro\-'el I 18 forsog over 3 år ElTcklcn mod hanekro og
andet ukrudt har ligget helt pli hnll,~ med Dlco·Ball\el
M 75. Dc opnåede merudbyllcr hllr {)g~.1 hggct helt pa
lillie.

t labd 64 ~cs resuliatcrne af 3 for\og. h\'Of der i
lIbchandlel ble\ opta I 49 ukrudtsplalllcr pr rn~.

Blandet ukrudt
l 4 for~gsplaner e· afpro\cI en række mIdler lil
bekæmpel..e af en blande! ukrudlsbc<-tami I b) g. I diSse
for",,!! er del n..tm!l!· effekten O\icrfor fuglegræs. PI
leurt 1\ ctand. ærenpris. kamille... ted moder og for·
glemmlgcJ. som sogl""> belYSl N}'e nudler snmmenllg
ne<-. i allc forsogsplaller med et almllludigl hormon
blandlllg:-.middel. som oftc bliver laget l .1ll\Clldebe til
sproJtlllng mod en ~d:tll ukrudl<;be"""nd I b)'g.

Dlcamba ' J/ePA - 1-4 - har gennem en lang årrække
\a~rel dl' I11c..l all\endle midler I kampen mod hanekro.
~1Jdlerne har en god clTekl og er -.am\ldlg forholds\ i<;
billige
Dlcomba i J/CPI i- diclJ/orprop 5-Q - har alle en
god efTd;t mild hal1e~ro ug har r..am!ldlg en bedreefTekt
mod fuglegfie-. end dicamba + \1CPA
Dtcamba I .\1CPA ' t/ich/orpicolinsyre - 10·11 - har
god elTekt mod ham kro og fuglegræ... Derudo\er er
mIdlerne velegnede mod kamille.
10X11/il holdige midl!;'r - 12-\3 - har en elrekl mod såvel
hanekfll ..om fuglegr \:....... og kamille
Glean lO DF anvendes med kun ~5-:!O g pr. ha. Der
til,ætle.. enlcn CJIO\\ctt. et sprede-l..lætxmlddel, eller
O".llnl ~1ldlet har vi..1god effekt mod h..tllekro. fugle
gr.c'> ut: pileurt
8ellra:clf/ + honnonrmddel - 16-17 - har en effekt mod
hanekr". ~m knapt er på hOJde med l)\ef'llgtens ovngc
mldll.'r. denmod hal nlldlerne en pnma elTc;:kt mod
j..amll1e DI\...e to midler j..ræ\er I lioJere grad end
mer-.igtcll\ "vrige nllJh::r \armt \eJr og \xk ..t i ukrud
tct for ,II give tilfred "'lil1ende elTekl
Dlllorah + hormollmiddel - 18 - h"r god effekt mod
hanekro og fuglegræ-..
Vc'gorull· 19· indeht Ider il..ke hormollllllddcl. Midlet
har 1 fnr,ugcne '1st udmærkel clTda mod hanekro.
Midlet hor anvendes forholdsvis tldllgt. Idet effekten er
m~l 'Ikker på ..må ukrudtsplanter

Dl j;1'1/11em/ortt' /ors.Jg dser. al en r~{·J"Åe midler er
ml'gt I l (jekliw! ol'afi r hanekro; \·orsad
En (Jfi·~/'\· b('J"æmp '/j/! af en Ul.rudl\hellalld. h\YJn
haneÅre IIdgor 1:'11 b 'lydelig del. ÅUIl l1Iedfore slore
I1II.'r1ulhl'tfer.
Midler //led god e/fe'k.' //Iod hanekro bor pmna'rllages"
am'endl Ise. IIar deM/C pIaniC er frt'mher.skellt/e i
IIÅrlldl\bcSla"dclI.

Tabel fl' \ l'er hm'edrcsullaterne -ra dl' gennemforte
fors~g !led bekæmpd<;e af hanekro I de -.ene..le ar.

O\er\lglen omfatler de nlldler. som I.'f pn)\ct \Iden
1974 og -.om har ddtaget i IO ella j1at· an /orsog.
DosC'rtng, clTekt og ('pnået merudb)'lle for de midler,
som markedsføres i 1984. fremgår af ~)\ersiglen. Den
allfurte pri.. for behandling af l ha l 19~3 omfalter Ikke
mom:o- og udbringnins"ol1lko..tninger

hk.

''"'"pr_ ha

Anlal Anlal
lund.ro ukrudt
rr ml ialt rrm 2

Byg

Tabel 62. Hanekro i \'orsæd (/05)
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Dosering Antal ror· Antal ukrudt Anlal hanekro UdbYIIe ØJ
Byg soplr og iah pr. ml pr. ml merudbylIe Kmllkal~·kgll pr. ..eTl~e Antld hk. kerne: pris 1983h. rorwgslr ronag Ub<h.1 !kh Uh<h I !kh. rr ha kr pr. ha

HA,J' Dll'amba/\'ICPA J..~ .... S.1 17 125 ,I 6.1 5 .'5.7 5.1 00, [JIu DJl"Ullba·t\lCI'i\ 1..1 4 S.l ,I 1J4 l" 61 9 ' .... 1 .... 5 00
.1 D ICt I-lJal\\ el· t\ t 7; 1.3 IO SJ II~ 166 ,~ ()5 II ,l5.6 \5 90
4 lle:lha-llan\d- V1 750 1.3 IO loiJ 117 1.10 ,4 50 S J6.2 4.0 90

; 1)1(,';11011 2.5 4-1'1.' IS IB 24 71 7 J2.6 5.J 125
(> l'e:lIo\ S 5.0 4 SO .15 124 1; 47 ; .lb.7 H 1.10
7 'A DII.:.J.mba-llll\ 4,J .1 SJ 14 1J 1 6 41 , .'\l'{,9 4.1 125
~ l'rohaltn J~O 5,0 .1 ~.1 J~ J40 II 5J J·U> 4.4 D5

" rnh,1I\ MO .1.0 +-1(' Ih PJ ,4 71 6 .l2,h 5.:0- 120

JO 1 ~ ...~() 2.0 hl 16 LU 15 61 6 .12.2 5.5 125
II K ,lill Iln/l D .1.5 ,

~.1 h 1"'9 Jh bl' " .'5.2 .1,9 165

12. Daolnl .1.0 ; S, J" \0(> JO .16 4 J6.0 4.h 110
1J Sild 1CcrtroI UX 2.0 ,·75 9 196 17 109 14 34.J 2.9 .lIX)

14 Glc:an 20 DF CllmQ:1l 0.020 ,
~J J, UJ 17 .lX , .17,-' JA

l; 0Il';1I1 20 DF O\llnl 0,015 O.R J IO 14 III , 41 o ,ll'l.9 -l,O

J6 Ikt,;agran DI' ....0 4 ~o .'2 12... ,9 61 ,- 36.7 .1,7 1 O_.'
17 B..,a1;ran MCPA 4.0 4 ~O 'O 162 'O 6S 21 .17.1 5,3 I~O

I~ \)\1 hS 5,0 4RO 25 1-l3 JJ b, 4 J4.1 .~, 7 185
IO \'l'goral1 1.0 -l-~2 Ih 1(>0 J j (>0 ; .n.o 6.5 240

1.1h(lkll .kr "ml.Jllcr d.· '1:11.",,,: ,~ h'l'cJrc'ull.Jla lo.,m 'I<pr/,r, .lrc-h 1"N';,rt"'lIll.lll·r I'~ ~I\I: ,'1 hUfll~1 ",,·rt->Illo. PlI:r ""!!k
m..rlo.eJ,h'r1c 11lldkr, f,.rm"CI1
Kc,ull,lterJ1c 'LtOlOl.·r 1r.1 tlen' l<lr 'l'~'WIl.'1 udfl'll lUl,kr fllr,kdh~t· hclme:ch.cr, ,le: rr.-.:p.lI.llerrlt.... cIT.·lo.l nit rm'rudh\ tI.· l"., "'lInrnelllr~

ne' med '''l'lunhed
~.Iflcml 11.1' l.gl\/IC mulkl l'll,h" "lmmellh~n~·1 J l'l, I .Irlllo.kr. hn ..:llIIrn. ,IIIllPIlI:<'l 111' hl'l lo.UIl ~t1 \ ~'lIJe, hll""lll. Il' nr tI.' "lo. ludi,'
ulldlcr t'/ prl"~'1 ,,,rnulI'u

I (111c:1 M Hland"l uJ..rurl, I \'(Jr.INI (/1}6J

Anlal hkg
Hyg ulrudt kero~

pr. ml pr. hl'l

J forw,l!, 19R3

L'hdlatldlcl 49 48.0
DI (j l)·prop-l'Clmhi 67 .1.01 ,4 0.1)

EK 4~0 2.0 I ,O O.b
SI.lrandt\ICPA 2.0 l 16 O.~

BAS "'b) 00 H 4.01 Ib 0,4
SI,lr.IIII,·/Lllll./lu.\. 1.51 4 1.0

-Il jimog IlJ7/)·}-W Ol!, 81-83

L·ochilllt.llt.·! 11}4 43.3
liAS 46.1 DO 11 4.0 I ~ ~.O

11) JilrllJg 19RO·83

Lhl·hillldk'J 8(> 40.7
DLG lJ-prop-(:Ol11hi 67 J,n 1 12 1.7
EK 4S0 2,0 J IO 1.9

\11c lludler ud'r'HlJll·t 1 '1..dllltll ';:-4

D~ rrm~t.Ie: Ulldler har. p.1 na.. r l'TI cnl.dl 1I1ll1lagd'e:.
1e\IlCI for mallge..· 1I1. rud hpI;.Ultt.'r. pnm,crt I l·t e:nl.dl
for,øg. h\(lr .cre:llpri, er bcb.:lIlpd Illegel darhg!
L:dbyltl'l er 11.1.e: p;l\lrl.ct.
Starallc/Llltl/!o\ t.'r pn\\'(:1 for fll"l~' ~allg t\tldlc:l har
\ ,,[ cn gnu dl;"1.1
Slarallcl\'ICP,\. de:r e:r prmc! fm andcl ar. har \1" Cll
IldJ hc...drc: dTcl.1 C:lld hmmonhbnultlg,mldlt.·!
ilAS 40.' Ol) II c:r prmet n\l.·r -l ;\1', (lg for",,'gl'nc
"f,lulle' hl,'rnll'd I gcnll~IlI'1ll1 ;tf 42 for"lg t.'r 1f}4
lll.rudhplante:r re:Uul.:crc:l til K ug 1 hl.g I.crnl' l'r
opniil't I llll'rudh) Ile..' \-lldlc! er II.I.c: hl a~1 p:t marl.et.lt'l
endnu
DLG D·pnlp-nmlhl (,7 og EK "'1\{) l'r h~elc:t.Ie..... PW\l'1
(l\er'" ar, (lg fOr'(lgl.·lIl· af,lulte, herllle..'d I ~e:1Il1C:IIl'tHI

af 2q f(lN1e: har Illlt!krnc \ lrl.cl heil e:1l'. idt'l ko
ul.ruut'pl"nlcr Cl rcdUt.'l;~rel IcI 10·12, og I.n;lp 1 hJ..g
I.~'rnl,' l,'r Opn:lCI l I11I.·rudb~ Ite:

I tabel n) 'c, rc~Ultalcrlll' af () for'"g. h\or de:t' 1
ubchandlcll'l' IIp!,lll 7q lll.rlldl'planlt'f pr m',

I()<l



Tabel 65. Blandet ukrudt i w1rsæd (107)

Antal hkg
Byg ukrudt k,,,,,,

pr. m2 pr. ha

6/om8 '983
Ubehandlet 79 32,.
DLG D·prop-mix 67 3.0 l' 17 2.3
Herbatox Combl 3 3.0 I- 14 1,3
Tnban 650 2.5 I- II 1,4
Kaml10n D 3,0 I- 8 0.8
Glean 20 DF
0,05% Citowett 20 g-- 3D 2,3

LSD-

7/or,"8 1982
Ubehandlet 93 45,8
DLG D-prop-miJl 67 3,0 l' l3 1.7
Kamllon D 3,0 I- IO 1.4
Glean 20 DF+

0.05% Citowett 20 g_. 24 0,9

/9/orsøg /980-83.
Ubehandlet 91 39,1
DLG D-prop-mix 67 3,0 l' 14 2.5

2//orsøg /980-83.

Ubehandlet 93 39,0
HerbatoJl Combi 3 3,0 l' 12 2.1
Triban 650 2,5 l' IO 2.1

udspr.Jt~t I stadIUm 3-4.
•• ud.spr0Jt~1 i stadium j-2·

Glean 20 DF· tilsat sprede·klæbcmidltl Cilowetl - er
prøvet med 20 g pr. ha. Midlet er ud..prøjtcl forholds
vis tldhgt i komets stadium 1-2. Ocr cr Icvnct lidt nere
ukrudtsplanter end efter O-prop-mlx 67. Resultaterne
svarer til del, som blev fundcI I 1982. Del horer dog
med, at ukrudtspianIerne i dclte forsogsled kun opnå
ede en meget beskeden størrelse. som ikke generede
afgrøden. De opnåede merudbytter ligger da også på
linie med del, som er opnl1et efter honnonblandings·
midlet.
Kamilon D er ligeledes prøvet for andet år. og effekten
har hgget på linie med hormonblandingsmidlet.
DLG D-prop-mix 67 er prøvet o\'er 411r. og forsøgene
afsluttes nu. I gennemsnit af 19 forseg er 91 ukrudt
splanter reduceret til 14. og godt 2 hkg kerne er opnåct
i mcrudbyHe.
Hcrbalox Combi 3 og Triban 650 er ligeledes prøvet
over 4 Ar. og forsøgene afslulleo; hermed. De to midler
har Virket helt ens. idet 93 ukrudtsplanter er reduceret
til 10-12 i gennemsnit af 21 forsøg. Begge midler har
givel gool 2 hkg kcrne I merudbyue.

I tabel 66 ses resultaterne af 2 forsog. hor der i
gennemsnit er oplall 48 ukrudl'tplantcr pr m l _ De
prøvede midler har alle bekæmpet dennc ukrudtsbe·
stand. som har været af o:;å ringe betydning i ubehand
let, at der er opnået negative udslag for behandlm
gerne.
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Tabel 66. Blonder uk rudi i \'arsæd (/081

An'" hk.
Byg ukrudt kerne

pr m' pr. ha

2/or-,ø8 /983

Ubehandlct 4~ 40,8
BASF 01'/0 670 3.0 I 5 0.7

A dlcamba·mix 3.5 I 5 1,9
Ba<:klgran 480 2.0 I

Blade>. 0.5 kg ) 2.1
Mectril 2.0 I O 1.2
Spontan 2.5 I 5 2,9

12/orsøg /98/-83

Ubehandlet 8) 42,8
BASF 01'10 670 3,0 I 8 0.7
NA dicamba-mix 3.5 I II 1,8
Basagran 480'" 2.0 I

BladeÆ 0.5 kg Q 1.0

/6/0""g /980-83
Ubehandlet 77 42,7
BASF 01'10 670 3.0 I 17 2.3

Alle rll1dll.'f ud.~pnlJlel l SI.lduHJl 2·4.

Spontan er prøvet for førsle gang. mens Mecml er
provet for andet år. Begge midler har en effekt på Imie
med honnonblandingsmidlct
NA dicamba-mlx og Basagran 480 -.- B1adex er begge
prcvct over 3 l1r. I gennem!tmt af 12 forsog er der
opnået en effekt på ukrudtet og el merudbytte nogen·
lunde på linie med hormonblalldmgsmldlet.
BASF DP/D 670 er prøvet over 4 år. og forsøgene
af..lulI~ hermed. I gennemsnit af 16 fOf\øg reduceres
77 u~rudtsplanter lil 17. og der opnå.. merudbytte på
godl 2 hkg kerne.

I tabel 67 ses resultalerne af 4 forsog. hvor der i
gennem<"nit er optalt 86 ukrudtsplanter pr. m'::.

Tabel 67. Blandel ukrudl i Wirsæd (/09)

Anlal hk.
Byg ukrudt k,,,,,,

pr m2 pr. ha

4/orsøg /983

Ubehandlet ~6 34,9
Honnon·Mix 70 2.7 I- 23 0,8
AE 156S12A 1,0 kg· 14 0,4
Ceridor 3.0 I- Q l,S
Brominal ME 4. 0,8 I.
lIormon·Mix 70 1,3 l' 15 2,6

Glcan 20 DFI 15 g"
Oxllnl 0.81" 5 1.0

lJ forsøg /98/-82

Ubehandlet IO) 41.7
BASF DI'/MCI'A 2,7 I 20 3,1
Ceridor 4,0 I ) 2,8
Glcan 20 DF + 15 8'

Oxilnl 0,8 I 6 2.4. Ud~rr'lJtct 1 stadIum 2 4 •• Ud~pfllJtel I ~lnd1Um 1-2



Tabe/68. Mid/er prø~V!1 mod b/andel uÅrudl i .olJrsæd

Antal for- Antal ukrudt Udb)'I~Ol

Byg Doser1n. .......... pr. ml merudbyu~ Kmukal~

kgll '" ....... Antal hkl kerne ~'983
h. fonogsl, fo_ obeh. I .... pr. ha r. pr. ha

I. UASF DI'/MCI'A 750 .. .......... 2.7 4 82 26 115 15 39,9 2,7
2. DLG D-prop-lIlix 67 3,0 4-83 19 'Il 14 39,1 2,5
3. I'LK·DI'M 750 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 2.7 4-81 39 101 7 42.3 1.6
4. ProplmlX n. ................... 2,7 4-77 125 96 19 45,0 1.1

5. UASF DI'/D 670 . 3,0 4-83 16 77 17 42,7 2,3
6. DLG D·prop-combl 67 3.0 4-83 29 86 12 40,7 1.7
7. NA·MIX DI'D . 4,0 4-79 34 93 4 42,1 0,9
8 PLK·DPD 667 .. 3,0 4-S0 JJ 93 Il 42,9 1,6
9. Pmkamix DPD 667 3,0 4-77 74 106 18 41.4 1,2

IO. Hcrbatox Combl 3 .......... 3.0 4-83 21 93 12 39,0 2,1
II. Shcltprox Supcr F 3,25 2-76 31 95 Il 32,4 2,0

12. Dantril 2,0 5 82 47 88 IO 43.7 2,4

13. Glcan 20 DF I Cllowetl . .. 0,020 2-83 13 83 27 39.5 1,6
14. Glean 20 DF I O"llril . ........ 0,015.0,8 3 83 17 99 6 40.1 2.1

15. Ba.\agran DI' .... ~.O 1>-79 88 92 9 43.4 1.4
16. Basagran f\1CPA .......... ~.O 4-80 35 87 16 44.1 1.9
17. DM 68 ... . . . . . . . . . . . 5.0 5-80 62 127 14 42.1 2.4
18. Lolllrel OP . 3.0 4-81 66 122 17 41.2 2.0
19. Vegoran ............ 1.5 4-82 26 115 II 39,9 2.1

20. EK 480 .. 2,0 4-83 29 86 IO 40,7 1.9
21. Fcnox S . .............. 4,0 4-81 55 131 18 39.7 2.4
22. Kamiloll D ........ 3,0 2-83 13 83 9 39,5 1.1
23. Trihan 650 2.5 4-83 21 93 IO 39,0 2.1

70
70
70
70

70
70
70
70
70

70
75

75

180
180
185
125
lS5

125
105
140
100

Tabellen. der omfattet dC' !<n~lC' ~rs h{l~edre-ultalC'r. \..an I"Upph'f" ~rel'" for..og..r....ultaler og 81\C' C'I hurltgl o\C'rbhk o\C'r nogk
marked..fOrlc mldk,..., fnrmåcn
K~uhalcrnc..lamIIler fra ncrc for'j,og~nC'r udfori undC'r fOr'i\..C'lhgC' bcllngC'l!<r. og pm"J'ilralC'rnC'> C'ffd:1 og mcrudb)lIC' oor \ammenlig
1lC'\ med ~ar'loOmhC'd

rrC'mt n1l"ngl\'oc midler on..ke:s 5lImmcnhgncl f clt; .. lanlller. bmo.:hurer. :mnOIl(;cr 1Il ~ bor lun an\C'ndcs forwg. h\or dC' aklUdle
midIe, er PIll\t'1 '>lImmell

AE 1505/2A er pnwd med I kg pr ha. Denne do'>c
nng er omlrcnt halveret i forhold 1111982, hvor lludlcl
var lovl1g hård mod afgrøden. I :'irct.-.. forsøg har
cfTektcll værct omtrcnt på tinie med det ....om er opnåcl
mcd Ilormoll-M IX 70.
Cel'1dor er prøvct med J I pr. ha mod 4 I i IldlIgere :'l.r~

for...øg. En'cklcn har "ærcl fuldt på hUJdc med hormOIl
blandlllg...mldlel.
Brornlllal ME 4 I blandlllg med Hormon·MI" 70 er
prmcl for fUNe gang. Effekt og merudbyllc cr fuldl p
hOJdc med dct renc hormonblandlllgsnuddel.
Glean 20 DF cr pru... ct med /5 g pr. Iw I blandlllg med
Outnl for ln.'<llc, r I allc 3 år er cffeklcn mod ukrudtet
bedre !;"Ild med honnonblandingsmldlct, mcn:. merud
byllel har ligget p lime med dellc.

Am\'i"ckia optra:dcr nere ~t(..-<.!cr i Jyllalld ~om et genc
rende ukrudt. I for~og nr. 37055 er pnwe\ nere midler i
v rhyg. KUli DlIIoseb 500 og Vegoran vl ...teelltilfrOO~
"'Iillende hcka:mpcl-.e af AmSlOck13. der opl.till..... t en

mængde på l:a. 25 planter pr. ml. Der blev ikke opnåct
merudbytter for hchandlillgernc.

Tabel 68 viser cn oversigt over rllldlcr prøvel til he
ka:rnpelse af blandct ukrudl i vårsæd.

I oversigten er mediagel de midler, som er prøvet <;idcn
1974. og som har deltagel I to e/lerflere ars forsøg. Der
gives oplyslllng om doseflng. effekl og opnået merud
bytte for behandlingen med midler. som markcd ... føre.<;
I 1984. Den anfOrlC priS for behandling af l ha l 1983
omfatter Ikke mum,;; og udbrlllglllllgsomkoslllmgcr

Forskellige hormonblandingsmidler mt.-<'! indhold af
MCPA + dich/orprop eller 2, 4 D- + dichlorprop - 1-11 
har i for:-.ugcnc virket omtrent cns ovcrfor fuglcgnL.....
pileurt og andel ukt"ul.h og give! merudbYllcr p. 1·2
hkg kerne.
Dan/ri/· 12· har god elTekt mod fuglcgrtb. pIleurI og
kalllIlle Ol.m

III



Dl\-.e midler "'o..tede fl(lgenlunde del -.amme pr- ha l
1983 og mindre: end O\CNglcn .. n>l" midler

I label 69 bnnge.. rc~ultalct af et forsøg. 11\ or der er
mali ,jt(!n-irJ.."ing ('irer .llrazillIlIlH'IIlIe!se.

En ræJ..J.:.e nudler er ('8""( til i>t'J..æmpelse af('n blandet
uJ..rudtsbestand i byg.
J de gennemfortt> forsog er der J..UII opn(Jl!t IJt:\l..edne
merudbytter.
Delte hetyder. al et bill/gI nl/ddel - feks... el hormon
blandillgsmiddel- bor \'ælges, JIIW der ku" aptrædt'r t'II

beskeden mæ"gde uJ..rud(.

Glean 10 DF· 13-14· amt'ndc.. med "'Ull 15·20 g pr. ha
Dcr lll\ætle.. enten ..pn:ue- klæhemiddel eller OXltriJ.
God efTekl mod fuglegræ... k'IOlIlIc. pileurt og <Indel
ukrudt
De oynge midla - 15-23 - har alk ,i"'l en god enC"'1
mod en bred u"'ruOhhc-.lanu. og Oere er og..a amende
lige mod hanc"'ro. DI~e midler er dyrere at an\ende en
hormonblandmgsmldlernc - I-II " men de opnikde
merudbytter er iHe "torre

hkg
ko,.,.
pr. ha

Kar Ant..1
for ukrudl rr ml
z~ frr'i andtt

Byg

Fabel 7U. GræsuJ..rllClr I wlnæd.

Fo~og fir. 21090
Vhch.tllJlct IO 19.3
Arclon tl E 101 q J.7
Areloll '1 E I 5 I 7 5.3
Arelon '1 E 201 5 5.8
Ardon tl. E 2 5 I 4 6.5

J jonag 1981
Ubeh.tnJld ~J J2 33,7
Tnnunit· JO ~g 18 13 1.0
A relon n * 101 IO IO 0.7
Arelon tl ISI

PLK-Trifex:id** lJ I IX I 0,6
Tol"'an S-- 5.J I 21 4 J.I

I J;Jr~O'? 1980
Ubehandlct 15 45,7
Tnblll1ll* J.J ~g 16 1.6
AreJon- 3.0 I 8 J.4

ulhp"lJ1cl !tge t"fter ~;Illlll~
_. Ud~PllljlCI I ~t:.l.dIUIll 2.1

Græsukrudt
Fors"'ellige gra.--sser bll\er I sugende grad et problem I
var....L--d Det drejer !.Ig ofte: om enan~ rapgr;t:\, men
"'an Og"'3 være ku1turgu..",>-,cr ..lammende fra spIldfro af
frægræ... I 1983 er der gennemfort et enkdt f00>og med
bel..æmpebr: af enårif rapgræ'l I b)g - ......1 i l;.tbcl 70.

De (ur,kdJjg~ mængda al Ardon lU:. blr:' lld"prujtel
midt; Jum i ,enl <.ael .jrbyg. De ~H'lNC' mængder har
reduceret grx..ukrudt'·l ml,,>t Pæne mcrudbyller ble\
opn l't
I \dOlme tabel er anf"'l de resuhaler. ,-\}m er opn' el
med d~llnr: bI:"'..cml"k-I..r: l 1980-81 De gennemrorte
for..ng antyder. al \ tr..~...'tl er mere hll"t(lm ovcrfor
behandling med delln~ lype af midler l'nd ... mlcrS'l,."<1.
Flerc for~og bN gCllllcmfNc", III belY<'lIl1lg af emnet.

ha
1983

hl.g ktme pr
Iq 2

t:/ten-irJ..nillg af alra:lIl./alN/69.

Fo~øg nr. 68013

Uhehandlcl 39,8 29,9
Atra7in JI 0,6 0.0
Alra7in 61 7.6 O.J
AtmzlIl 12 , J2.6 0,4

7 forsøg /982

L:behandlet 49.2
Atraz.ltl JI 0.5
Alra7m 61 .~.4

Alrazln 12 I 16.5

Alr.UllI ud~rn~Jh:t I JIIJ.J' I lllJ.J·JUIII 1'1111

Alra7111mængder p.l 3. 6 og.121 pr. ha blev Ud...projlcll
nHlj" l 1981. Sprujllllllgell gennemførtes, da maj.. og
ukrudt \ar frenhpm:L Sprujlning p:l dette tld ... pun"'t er
megel rllHendl. i I.. "'c llund"l "~lrreml behandlmgell og..a
..bl dæmpe en be..tand af'" \ I~ I 1982 ble\ der ...ael h)'g
p forsogsarealerne. og 1 genncm...nn blt.'\ udb) ltcl
reducerel for dl,' "lur.. lC mængder AlfaZm
I et cn"'dl fur,ng. h\or der I IC) 2 ble\ I..un .. latercl
voldsom udb) lIencdgang efter 12 I AtraLin. hin der
Igen l 1983 ...;'iet b) g på for ...og-.arealt.'l. R<.... ultaterne
" ...er. al bchandlmgerne I 19811l1gen IIldnydel~ hinde
på udbyttct I 1983.
Rcsultatet antydt.'r. al :-åfrcmt m:ij!>d) rklllng har I11L'tI
fort illl\endd'tt.' af ..tore Atrazlllma:ngder. ...o1 om"a:lh:"
dette .. tor hurligcrc end .. cnlet ...ilede... al andre afgro
der ~an d)'rke~ uden gene

Valg af middel
1 samllt~e fon.cg l vår-..W er der foretagt'l oplællmg af
u"'ruoL Del 0plahe lI"'rudt er Opdelt efter arter, og
tabl:l 71 .. i"tt.'r. h\or h) pplg1 de for,,"'dlige u"'ruol,aner
forr:"'om i fOf'o,ugene ft.'lIl1l'mf"rt i 191:0. 1980 VB 1975.
PIanienle er op"ille' efter hYPPlghoo 1 191:U, hvor
h:me"'f('I. pileurt, fugJegræ.. {lg t\eland var mcst ud
bredl
Dc all\lndle na\lle "r II.."'C helt botalU...1.. "'orre"'te.
H Agcr",.il Il omfattel "'orsblomstrede ukrudtsarter
som ag~(',r:llllep. rap... "'iddl"'e og agr:r"'ål. Pileurt.
1\I:lam.l. ærenpri .... k;lI1l1llc og mælde omfatter og<t
nc:re .trter.
Uanset. al forsog med llkrudtsbekæmpd..e ofte place
res pa arealer. h\or ... peclelle ukrudl ..arter vente", af·
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"pl..'Jkr o]1liCllingerm: l c11..'1 "lOre anlal for ...og ;llligevd
rl'l Iydl'li~l. hvilke llkrudt":lr11..'r, der lull' va:rCI dorni·
llerl..'mk l \'iir:-'icd i de na'vlltt' ;11". Over en lirr:t.:"kc bn
lahclkn ~:llnli<llg antyck. h\ordan ukrudt"anerne for
.. kyde.. l fllrho!d lil hlllill1tkn.

Fa/,t'! 71. I/YPpIg\le lIf..mdfwrter I ri\\(' ar (1/7)

ForekomSI i pct. uf forsøg
Vårsæd

1983 1980 I 1975

Anlld fOMg 37 88 I 17'

Fugkgr,l:" 41 38 54
H:IlH:"ni 41 44 36
PIkurt :!t\ 7J x7
Tvetand n II Il
Stcdlllmkr 16 33 20
Kamllk 16 Il )0
Æn"'llpn,, 16 n I~

Gul O""cI1Je 14 14 17
rllrglclllllligCJ Il 14 "" Agerk:ll" IO 19 n
Ihlelm G:hdocl ~ 50 63
Krlllllllal" 5 5 6

Tabel 7l \ i"t'l, Ii\ ilJ..l..'nl..'ffckf en ndl..t' 1l1l'gt'1 all\t'lldtt'
11l1dler har \i .. t tlhld ukruelt 1 \;h....ed labdkl1" tal
angi\cr 11l1dh.:rnt"', prot'l'/lt\l,>e l'O·l..'kl. ti \,~, al et hujl
lal er cll ..ht'l\dl..'nde ml..'d en g(ld erfel..l
Dl..' lodrelle klllol111t'r \ I"'l'r. h~ordan del t'ukl..'!ll..' llllddel
- l..'lkr gruppt'r ;tf lllldkr \ Irkl'r lXI de for,,"dllgl..'
ukrudl ....lrtl'r
De \amlrelll'lllllt'r \1"cr.ll\ordan ,klll·nkt·lte ukrudl
~art bli\l..'r pa\lr"l..'l .11' for,,"dllgl..' hl'llilndl1llgl..'r,

Dd "kai betll:erkl..''', al pra.:p:lraterm' ik"e er rrml..'l J ,k
""mme t\lr ..(lg eller lll1dcr dl' "arnnlt' hetlllgl'her"
GnippC / otJlfaller nmjkr.. ,>om ('f prmt't \)\t'rror l'JI
hlandCI hcqand ar u"rucll..ll\()f \.tll"kclige ukrud1'>ar
Il'r ikl\c \ar UOlllll1l·reJ1dc,
Gruppe II Ornfalll'l Illiuler, Lkr..:r jll"l)\ t'l, h\'(lr han~'knl

\af dOlllillereluk l en j(lHigr hlandct 1Il..rudhbl'"WIl(I.
l'\nrmall \ il l'tl 1ll..rutlhcO·ckl P,l l{5 pct. dkr rner~'

bClydc,:1( (kr 0PIJ,\'> ell god bekil..'tlIpcl ..e undcr Ul' Ik:-.tc
forhold tlll..'d l't gl\ t'\ middel

I"(llg uf uf..rudl\I/I/lIdl'! IXJr ,,,,)e u/l/emlllt's ,)fer d!'1I

lIf..ruclr'>j]om, da ./i)ref..ommer P(l ort'ult'/, da \pro)I(',\.
1:"1 illdgu(,lIdt' f..l'lId\kab Iii de" flora. \Om /oref..olllmer
po d<'1I eJ/ke/le t'it'lIdom - el/erd<'IJ <'11 f.. ell(' lIIurf.. -/ef/a
; ho) gmd l'U~l;l'1 a/ III/ddel forud ji)!" VJI"()jlf!lll'I'OIH'II,

Fahcl7' ",,,f..llilJg i PCI ptl de l'i{fli'::l/c lIf..nulrmrler (1/8-1/9)..

~ -"2 . ~

f- e e.. ~
.li f-

-~

.~
..

~~
~

~:å
-:;; ~

Vårsæd ~
~~

t,~ ." u. o.ae ~+ 'il" " "Jl o: ~ o;:; + o~S< "f- '§ + c +E c
,~ .2 .« !l ~ NO C

~.0- ;;:[j '0 f « <~ ~ c. " egu ~~ o, 2, o- o:.:, ~u E • ~e,,~ 0.": u ;:; c
c! 0-;:; • " 6+ Q Il:0-" 0- o!:! > " ;:;+ w o .,

Anvendelse i
kornets stadium 3-4 3-4 3-4 3-4 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-4 3-4 3-4

Gruppe l Il

.. Agl'rl..iil" 100 100 100 ](XJ 100 94 97 100 100 % 100 100
Agcr-..tl'dmoder 71 ~I R9 91 78 7.1 S5 91 85 SI 6S 85
Forgkllllll1geJ 55 J I 58 6~ '14 71 n S5 99 '16 97 91
fuglegr;c~ 7~ <)O 97 "4 "'I SO 95 'II 97 71 89 99 98
Gul ok"l'oJc 67 26 '16 4.1 94 94 7.1 97 67
lIanekro 6" 76 67 96 90 90 9~ 95 91 ~7 95 62
llarl..'nlad 74 95 84 9.1 80 99 100
K 'Hlllllc (,8 83 8.1 87 98 73 73 ~4 92 98 92 100 ](XI
Krullll!al ... 52 41 'IO S'I S5 97 'II 95
"M,d,k.~ ,,~ 'J7 'J'J 99 '17 'IS 99 100 100 100 100 100
Pileun 69 ti9 98 95 99 95 97 98 91 92 1)1) 9.1 98
Spergel ~7 S5 9S 74 80 96 95 9S
T\ctand 6" 65 7S 76 90 84 100 74 7~ 74 91 99 SI
Ærenprt" SI ~4 81 84 8'1 76 R7 66 'J6 66 90 97 n
GrUl'J1oC1 ,tr 1II1111':l nlllralkl L:lTd.ll'lI Ir.1 rOr'Oj!l'n.: llll'tl
11IASJ' DI'/\ICI'A 750. DI.(, D-P"lP'IIll~ 50&6?" 1'1 li. l)1'~1 Bil, l'ror11111\ Il
2 III\SI, 1)1'/1) h70, DLG D'l'rlllh'(llJlbl 07, Ikrhallli\ DI'I) SIN), NJ\-"'IL\ DI'Il" 1'1 K 1)[,D hh?, l'rll~;I1!1I\ DPI) oll?
\ lJ!\~I' l)1l::ltllb.tI/'.1l"!'!\" 1>1~'(l,Il,lI1\d-~l 75" DLG DI~'.ltlJb.t,,\tCP:\, l-krh:l"Il:IIlH"I·M 7~l), DILtllln" Il'lIll\ S, , ..\ dl<:,llllh;t ml\. I'r"h.lrll\ l:-.O
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• O alk plan_er clril--bt. IO _ fuld })e..lJ.nd a.f sunde plal1tl."f.
bedllml efler kornho<.t
Alk mldkr Ud~pr\lJttl I "tallIUm 1-4, klllH'r 11\ 111l'bl.llk

Ukrudt i vårsæd med udlæg
I 1983 er der gennemført et enkelt forsøg med bekæm
pcbe af ukrudt i korn med udlæg af klo\'ergræs.
Resultatet heraf ses 1 tabel 73.

.
Forsøg fir. 650/7

Ubehandlet 10 I J 2 37,7
Basagran 480 J.O I IO 15 0.9
Basagran 480 ... J.O I ,
Actipron 2.0 I 10 5 1,7

Dinoseb. 48% 1.0 I IO II 1.1
Dinolcrb 250 2.0 I 10 17 1.6

6 forsag 1980-82
Ubehandlet 8 74 40.9
Oasagran 480 3,0 I 7 24 2.0
Basagran 480 3.0 I +

Aetlpron 2,0 I 7 17 2.3
Dmoseb. 4 c:c 1.0 I 25 0,7

label 73.

Byg

~'krudt i korn med ud/æg af klt"w.

An..1
Kar. for ukrudt
kI0\o'tT"· pr. m~

hL.
k,"",
pr ha

merudbytte, Delle middel har dog VIst sIg at \-ære den
sk Il'j(}mslc behandling mod kloverbestanden. der er
bedomt til at være p I linie med ubehandlel.

I fOf'oØg nr. 52068 er I'ro"et Oere midler ul bekæmpelse
af ukrudt i nysåel græs pil et om/agl I'edrarende græso
real. Det dominerende ukrudt \'ar fugleg~, som er
beka:mpet enekuvt med Basagran 480 og med Dino
seb, Derimod har M-acetat kun Vist en meget begræn
set effekt overfor ukrudtet. Afgrøden var en blanding
af græs og k10\'er, og M-acetat vi\te sig all for hllrd
mod klewerbestanden, mens de to øvnge behandhnger
var ~kånsomme,
Arealet blcv behandlct med Roundup midt i juli,
Il\orefter pløjning og 2 gange fræsmng blev gennem
ført I august. Den Il)C afgrøde blev sået sidst I august,
og ukrudtet blev ~"gt bekæmpet midt I oktober. Ud
b} Het blev ikke målt

Tabel 74 viser en 0\ ersigt over midler prøvet ul be·
kæmpelsc af ukrudt kom med udlæg.

I O\-crslglen er medtaget de midler, som er prøvet SIden
1974 og som har dell.Jgct i ro ellerflere aTJ[onøg Her
gi,,~ oplysmng om dosenng. elTekt. opnllet merud·
b} tit" og pll\-irkning u"kloverhestanden efter de midler,
\Om marked~fores i 14)84. Den anforte pns for behand
Img af I ha i 1983 ( mfatter ikke mom... og udbnng
nlng~omkostnlnger.

Dc prmedc midler er udbragt! l..ornel:-. ~tadlUm 2-4. da
kloverplanlcrnc havde udviklet 1 tre·koblt..'1.1c blade J
forsøget er der optalt 112 ukrudtsplanter pr. m~. Bcd'll
effekt er opnået med Basagran 4~O + Actlproll, hvor
der er levnd 5 ukrudt~planter. De øvrige midler har
levnet 2-3 g,mgc nerc planh:r. Mcrudbyth::rne er IlO

genlunde ens for de prøvede behandlingcr.
DlIlOlcrb 250 er provet for forste gang. Del er Cl gult
middeL som i efTel-l ligner dmoseb-nudler,
I gennem~nil af6 fOr\oS o"cr 3 år har Basagran 4g0 t

Acupron gi\ct den bed ...le effekt pa ul-rudtel og samtl
dig el merudbylte rå godt 2 hl-g kerne, Dmo-.eb har
levnet ca. 1/3 aful-rudlct og. kun medf,KiI Cl bt..'\kcdenl

Ukrudt i vintersæd
Der er l 1982-83 gennemført et betydeligt antal forsøg
med bekæmpelse af ukrudt i vintersæd. Dette er natur·
ligt med den stærkt ,ugende interesse for dyrknmg af
vinterhvede, vinterb~g og rug.
I 8 forsøgsplaner er afprø....el mIdler til anvendel~

vel ved vmtersædens nlOg som I efteråret eller l del
tidlige forår. En del af fo~gS3rbeJdet er ofrc:t på
bekæmpelse af græsukrudt.

, .
Antal ulrudl

UdbyttC' og
Kar for

,

pr, m' k."er-
Byg m. udlæg Dosenn, Antal OS merudbyue KefJuk.lJe--

kgll pr. SC'flC'StC' Antal
Ubc:h IBeh.

hkg l.emC' Anl;&1
Ubeh IBeh

rm 19)
h. forsøgslir fOlWg pr. ha r0"OS kr. pr. ba

Tabel 74 'lidler pro~"t!1 mod lIÅrudl I byg med klørerud/æg

I. Bas.agran 480 3,0 I 8 82 31 68 20 41,9 1,1 20 8 7 440
2. Bas.agran 480 j J,O I

J-82 6 74 17 40,9 2.3 5 8 7 480
Actipron 2.0 I

3. Basagran MCPA 3,0 I -1-80 17 76 15 46,9 0,6 14 8 5 135
4. Dino"eb. -lSi'(- 1.0 I ]-82 6 74 25 40,9 0,7 5 8 8 40
S, Legumcx M .1.5 I -1-79 21 60 20 44,4 0,9 ]J 8 6 135

• 1lJ fuld be.--.lanll ar \unllc plant~r, (J "Ilt: pl,Hucr (h.ebl. IlaJllrnl t"ftel lumh\)',l
Tabellen, der omfatt.:r de \Clle<ih: år!> ho\ .."dr~"'uh;J.ler, kan juppl",rt., årcl\ r"rwgsn....ullaler )8 gl\C Cl hunlgl t'\crbhl tlH~r nogle
markedsf"ne midler-. formåen
Ke<ouhalerne 'I:.mmcr fra flere ftlNlg...~n~r udfnn under fnl'ldlljlc beltngt'l,n, og pneparillcfi" e\ etTd:! t~ merudb)<lIt" bar ""mmenha
Ilt'!> m..-d ,afwmhcd

freml n3\'ngi\ne mIdler \lnsles $,lmmenhgncl f cl' i artikler. brochurer. al noncer m \ - \)..lr lun all'endes forwg, hllor de akwel1e
nudlcr cr pnnCI 'JmmclI
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TalJ!!! 75. IJ/ondct ukrudl I l"Iflrersæd (110).
Sprøjtning I'f!d mnlllg el/er næste p,rar.

Tokimbladet ukrudt
I label 75 !>cs resultaterne af 4 for~{}g. hvor 2 midler er
,lllvcndt ved hvedens såning. og 3 behandlinger er
prclVt::l dl:1 r"lgcndc forår.

Anlal hkg
Hvede ukrudl kerne

pr. m2 pr. IHI

4/orwg 1983
UbcharHllCI 104 69.4
Tnbllllll J.) ~g. 52 0.6
DPX \V 4189 r\'D 2.0 kg' 60 0.3
Tribund 1.8 kg-·

Propinox-M 50 2.8 I 27 1.7
Tribunil, 1.8 kg" t

Prorillo.~·D 75 1.9 I 29 U.6
Glcan 20 DF· 20 g•• '
o.... itnl 1.0 I 17 0.2

"'·umlll.. I 'projl.'nl/\I.· I Ina"'.
J).. 111«'(/1<111/11:'- 1"1rj(Jrlwld ~iJl' Ul ,'1 ,/"(/",i/l"<I" I IfJ!lJ ('Årud'l

"udi" til O'IIII.,.,nl 1'I"d IIldlwl" (/} "u h/orp"o//I! \,1 r,· ..Iler ,II
1(l\i'IIII.·'/!mm".\llltlltllf I:"d ,ffeÅI I1ul(l "<"111/' 1'111111'

0.6

69.8

57 89.2
29 1.7

14 2.2

O 2.6

2.6

71

II

3.5 k~·

2.0 kg
1.1..1 g
1.8 kg·· f

2.8 I
1.8 kg"
1.9 I

20 g +

1.01**

3 fiJrlcJg /981

Ubehandlet
Tnbul1il
TribuJlill

DI'X 4189/75
Tribunil j

Propinox·M 50
Tribunll

Proplllox·D 75

/I jim,og /98/-83

Ubcllillldlct
Glc<lll 20 Op, I)

Qxitrll

I gC1lI1L'IlI"'llIt af de 4 for"~)g ('r der optalt 104 ukrutJb'
planler pr. 1Il~.

Dcn relallvt (l1irlige ukrudl:-ctTckl i ~rct~ fOrM)g skylde~

navnlig 1 af de 4 for~øg, hvor <;;teLimoder forek(JTll i
oclydelig mængde. Alle de pn\\'ede midler har vi"! en
dårlig effekt ovcrfor denne pbllle.
Tnbullll og DI'X W4189 M J. der bicvanvendt "'trak ..
efter S:'l.llIllg. har hahcrel ukrud' ..bcstanden og lUC
hall IIIdnydebc på udbyllcl.
Dc forår'iilnvendtc bc1wlldllngcr bar alle vj:-ot en noget
bedre ukrudtscfTekl. U('d~t var G/ellll 20 DF + OxitrJl,
hvor 17 ukrudtsplanter blcv levne!. Dennc bedre
ukrudl'ibeka:mpdse har ting heller Ikke medfNt ITIcr-

13jumw 1979 ug 1981·83
Ubchandlcl
TribullIl j 1.8 kg*· ,

Propmox-D 75 2) 1.9 l

ud,pmJld ved ~;llllllg

•• lllhpr'lllll'l 1 \13d1UIIl J l hq; :If 'lpnl
I) l I<lXI·IQ 6 g DI'X 41SlJ175
~) l t979 n~ XI .15 "g I nhul1ll·Comhl D

62 67.0

U.3

udbytte. Gleilll 20 DF marked::,f'lrl."·) I 19~4. Dette
pra:parat anvende" med meget ",mllm:t.'lIgdt'r· Å/III ]0
g pr. !w - l hlanclmg med OXllril. Blandlngcn er pn)\cl i
11 for""g {)\cr J ar, h\or en tdfred:..stlllcndc ukrudt~Ix'

kæmpebc ble\ opnået. K Ull el bc~kcdelll mcrudbyllc
blcv høstel.
Tribllllil l I'ropinox-M 50 levnede 27 ukrucll~pl:\lllCr

og g<l\' et IIlcrudhyllt' p:i 1,7 hkg kerne. Denne blandlllg
er pW\l:t I 2 :11' med tilfredsstIllende \'Irkning på
ukrudtet og ct mcrudbYlle fuldt på højde med dc
uvrigc hch:llldhngcr.
Tribuml - Proplnox-D 75 er pnwcl Over 4 år, ng
for"ogenc af~lllllc", hermed. I gennl:lmnit af 13 for"{'g
har denne behandling reduceret cn ukrlldt ..bc~lUnd på
62 planter pr. 111 1 til lJ udcn. at Cl mcrudbylle blev
opnået.
I rug er gcnllemf(\f! I for',,'g. Ukrudhbc.. tanden var
her hdt domlllcrel af stedmoder, ~orn rllldlerne \'I~le en
dårlig effekt Imod. Trods den dårligt' llkruclt~hekæm
pelse er der I for'i'lget opnået ..tore merudh)'lter for alle
nudler.

Itubel 76 ~es resultaterne af IO for~llg i hvcde med
midler udbragt elllen i efterarel i okloher/november
eller i det tidllgc forår i begyndelsen af april.
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Tubel76. Blander ukrudlI v/II11'rsæd (III).
1'.frerl'lrs- eller jorar.\!Jproj/nil1g.

udsprOJICI I ~t<ldlUm 1·2 I cflcrJ.rd
•• ud~PT(\Jlcl I 'I.tdllllll .' I beg. :if .\pnl

Anlal hk,
ukrudt kerne
pr ml pr. ha

95 72.8
4,0 l 5 I,S
3.0 l • 2 1.6
2.0 I • 2 1,.1
1.75 l • S 1.2
.1.0 l •• IS l,]

1.2 1- •
2,0 l (15) ( I,S)

LSD-

73 76,4
4,0 l • 5 1,1
.1.0 I • .1 1.2
.1.0 I •• IO 1.2

70 76,0
1.75 I • 5 l..1

l'æA.n}o"tyrre/5(' - \Andl1l,,}!~Ix',~vQ'r, "{'IIf/Ø,I(' O/( KTrlI11li.ud 
op,rad/l' I {'llkdI,' Im·d"",arli.a I 1983.
.4nagell kll/lll<' fiJre~ /I/hoge fil j)//I..."ddlt' ar hormollho/dlge
uf"rudtvlld/", i Ijtt'ror"f 1982.
TI!fl"or,'lIde jli.uddJIl/,(k '1!.'1 St'1 fur l'lI /1<111 I/It'1 IJr j/dOI.
o. flest, lIed, r bit"\' jflr.II rrclleflll' uJ/w ,Iørr. øl.lltlOmlSf., b"I)Yi
iling.

(J .1[0 J SlInon-.etll

62 65,6
6 3.3
2 0.1
l .1.1

15 1,4
Il 0,4

( 1.1) 1,0)

I f:crrc fs

4.0 l
3.0 l
2.0 l
1.75 I •
3.0 I ..
1.2 l
2,0 l

Hvede

IO forsøg 1983
Ubehandlet
AretIl
Mylone
PSI781
Vcgoran
Mylone
Brominal 400
mechlorprop 51 '7c

24 forsøg 1980-83
Ubt=hundlet
Vcgoran

Vinterbyg

3 forsøg 1983

Ubehandlet
Arelil
Mylonc
PBI781
Vegoran
Mylone
Brominal 400
mechlorprop 50(7{'

24 forsøg 1981-83

Ubehandlet
Aretit
Mylone
Mylone

l gennemsnil er der oplalt 9S ukruut.. plalller pr. m~
Midlerne har virket nogenlunde cn ... på llkrudlel og har
medfort helt ~allllTle beskedne mcrudbYllc.
Brominal 400 + mechlorprop er prøvet for fnr"'le
gang. Behandlingen har kun deltaget l 8 for~og, og der
er levnet en ildl ~wrre ukrudlsmængde end efTcr de
øvrige behandlinger gennemfurt i efteråret. MerudbYT
tel efter denlle behandling har ting ligget på linie med
de ovrige.
Aretil og Mylone er provct I 24 for...ug ()\er 3 år. Ved
efterårsbehandllllg har de to mIdler' irkel heil en'>
overfor ukrudt og afgrode.
Mylonc er '>Olll "'criens eneSle mIddel og...å pruvcI I
forårel. På delle tidspunkt levnc!o. lidI ncre ukrudt
splanler. end hvi., mid1e! bruges 1 encdret. I gennem
snit af 24 for'.log over 3 år har behandling med Mylone
dog medfort samme mcrudb) Ile på de to tidspunkter
Vegaran er prøvet o\'cr 4 år. og f()r"'lgt'lIe med delle
middel afsluttes hermed. I gcnncm~l1il ~r24 forsog har
midlet reduceret mængden af uJ."rudt helt tilrred~,>ld

lende og mcdfcm el ne..kedelH merudbytte.

l for...og i hvede er iJ."J."e medtaget l gCllllemsnitstallene.
d<l dcr ikke er blevc:! foretaget ukrudtsoptælling I

foråret I dette forsC'g har behandlingerne i modsæt
nmg til de øvrige for...øg medfort !o.tore merudbyuer på
mert: end 10 hkg kel ne.
I del le for.,øg saml i forsøg nr. 17018. der blev gennem
fort cfter en andeJl t'nrsøgsplan. optrådte der vækslfor
styrrel ...er i det forM,~.,lcd, som behandledes med My
lone j efteråret.
I begge tilr~dde var atgroden + Krakah\edc - saet midt i
...cptcmber. og ...proJtRlngen skete \ld.,1 1 oktober. Den
llllorm,lie væk .. t - llPUrlOg., med ..kndning...besvær
saml Ilere grøn~J."ud obser,eredc!l heon i juni, hvor
afgrøden ~ku1tc ~kridc. Ved høst begge steder midi i
augusI - var V<lndplOccllten ca. 18 i disse forsøgsled
mod 14-15 i de ovrigc led. Trod~ del! unormale vækst
h051edt:'s j begge fON,gslcd pæne merudbytter.
I vinlubyg er gennemfart 3 fo"",~g med de samme
midler Resultalerne ses i samme t.lbel Ukrudtsmæng
den "ar beskeden. kun 62 ukrudhplanter pr. ml. som
de for...kellige hehulldlinger har reduceret væsentligl.
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Meruohyllcrnc for Arctit og nurnmcrpræparalCI VM

lidI :-.wrrc cnd for de 0\ rige mIdler.
I rug cr gcnncmf,m 2 forsog. Ckrudl<;bntandell var
lJc<)kcdcn og ble ... redur.:erd till'rclh:-'liJlcndc for alle
behandlinger. I gCllllcm:-.nit af de 10 for"Clg er der
opnikl lllcrudbyllCf pa 1-4 hkg kerne. For5r:-.bdwnd·
ling mcd MylollC mcdførte Cl <;tørre IlIcrlldbyltel:ml
eflcr5r:-.bl'h~llldtIngen.

I label 77 'iC'" rc:-.ultalct afet enkelt for'iøg 11l\('de, Inor
CII ræhke Illldler cl' 'll1\cndl I arnI.

1'0/'''' 77. malldel uÅrud/ I \'III/i'nll'd.

Spmjllling jhrar.

Anlal hkg.
Hvede ukrudt kerne

pr. In! pr. ha

FUrI/'.1!, /Jr. 14()15

Ubdlal1llld Jn 72.0
PLK·Trifo..:id .J.5 I

PLK·MP 500 1.7 I 50 2.7
Oxllnl 2.4 I 74 J.S
rVlc~:1 ni 4.1 I (H 4.5
PBI 7~1 2.4 I 61 ),0

EK I~J 2.7 I I~J 5.0

7!ormg IWU

libchandh.:1 90 61.7
I'LK-"I nfr)L'ld t 4.0 I,

PLK·f\'IP 500 3,0 I 24 5.4

I for""get \<Ir der en llIeget ... tor uhudl'imlCl1gdc.
ho\cd'iagehg be:-'l,icnde afærcnpri .. og fug!L'græ... Alle
de prmcdc lludler ril nær EK 18.1 har redul'\~ret

ukrlldl ..bc:-.landcn \·:c'iCntllgl. Behandlmgerne gav mc
rudhytter pil J.) hl\g "ernc.
Kun hlandlllgl'l1 af I nfocld og mechlorpr0p er pnn-l"t
tidligerc. I 1<)H2 1l1cdfortc denne bdl:\ndIl ng llgd~dl''i et
r,Clll mcrlldhYltl'.

I labl:1 7~ ~l'''' n':~lllt,llCrllC .d· 2 fur~og i h\cdc med
tllidlt:r ud'ipmjld I dt.:t tidlige fortil' i heg) mlt:l ...en af
apnl.

rab,1 78. Blal/dcl uÅrudl t I'i/J/('/'\'{l'd (II]),
Fomrllprojll/II/g.

Anl,ll hkg
H"ede ukrudt kerne

pr. m! pr. ha

1 for.mg 1910

Lbehandlcl 61 63.3
DM b8 7.0 I JO 1.0
DirH)<;cb ~fl('~ 1.0 I

llll:cbl(lrprop 5()"{- .1.0 I 41 0.4
Vcgoran 2,0 I .17 0.3
Vegor"\ll . 1.0 I
Illcchlorpwp 50"1- .1.0 I ;0 O.h

Mylollc J.O I 18 6.9

17fo"~og N79-R2

Ubehandlet 77 61.7
Vegonm 2.0 l 14 2.6

4-1/or.mg /9N-R2

Ubehandlet 7.1 61.1
D~I 6~ 7.0 I 18 1.7

I rug bk\ gellll~lllh\rt 2 for...og, Inor ukrudbhc<"tillldcn
\:lr bdt dominerel af 'ilcdmockr. Alk dc pnnede
bchandlinger har vi'il en alt for ""ag efTekt o\crfor
denne ukrudbplalllc, og de opnllede merudb)'ttl'r bk\'
dl:rfor be~"edlle.

I I'inlerbyg er gellllclllf"n t for:-.øg. hvor en hc'ikedell
ukrudl'ibe~land med fugJcgra"..... ærl:llpris og forglem·
migcj forel\om. Bcd';! eITekl blcv opnåel med DM 68
og Mylone. Der bk\ hO'itcl ~tore merudbytter på ca. IO
hl\g h'rnc for ..III.: behandllIlger.

I label 79 'I.... re'iultalerne af 5 for'i<lg i hvede. 11\01' Cl!

rXhke midler er ud'ipn'Jlcl I bcgyndcl'icn af arnI.
Hell'ilgtcll med denne fnr",'g.. plan var al undcr'il)gc
bctydnlngen af hane"rn 'iom ukrtldt i Vllller'iicd. Seh
om for..ogcllc blc\ placeret p5 arcaler, hvor hanekro
var ventet, ...5 ~pircde delle ukrudt klin frem i J af
for~øgerlc.

Tabd N. IJ/umlel IIÅmdl i 1'lIIl('l'.\llY/ (IIJ).
Forarllpmjl/ltflg.

Anll11 ukrudt
pr. m!

Hanekro I all

I genllelll'll1t .lf de 2. for"'lg var dl'r "un en be'il\edcll
mængde uhudl. Kun M~lone har \ht ell tllrred~~ul·

lende ell'e"t mod u"rudtet. De o"ng~ pnl'p.lralt:r hal"
klllt:! h:rlllklen dIer tllt'rc af ukrudld. ,Oll1 l'iær
be:-.wd :If icrenrri'i og fuglcgriC'i. Bt.:handhngen med
Mylolle Illcdforlt.: Cl p:cnl Illcrudhyltc. men:-. de (Ivrige
behandlinger Ikke p;\\'lrkedc udh) Ilet.
Vegoran og DM 68 har dclwgct i for')øg o\er en
~rr;dke, og beggc midkr har lIc1ligere vi ..t en lilfred ..
~lilklldc llhucll~bl''''-cmrcbc og medlilrt llll'rudbytlCr
p<'i omkring 2 hl\g ht.:rnt.:. Derfor mit re:-'llltatCl'llC fra
198.1 fOl'lnclHtig til:-."rive, I<wlig 'lOrt ukrudl rå grund
ilf den milde \ irlll'r. Bcgge dl ...,e Illldlt:r ",irker bcd:-.L
h\"!:-. 'ipmJtlllllg k:m ...kc på ukrudt<;plallll..'r af en bc,I\e·
den ...wrrebe.

Hvede

5 for~og /98J
Ubehandlet ()
Mylonl' 3,0 I t
EK 480 2.5 I I
EK 18J J.O I I
Em'oy 2.0 hg l
Arctil' J.O 1

rncchlorprup SOq· .Hl I 1
Koril 25 \ (2)

.-\11l- mIdler ulhl'H't1d I ,1.ldIUIIl .Ll I.ll'rrl

59
I J
IO
14
16

16
( Ib)

hkg
kerne
pr, ha

54.1
0.7
L7
2..1
I.J

O.H
( Ib)

LSD

117



TIdsler oplm'd.:r I I..%ni~r f'<J ,n dd ar.'uh'r. Dt'II.' rodul..rudr I..an
>'Q'n: l'CJmA"'Il{1 ul bekæmp<' I I'I\•.\<' ufgrødu.
I ~inl"r<oæd /I,,'n"tmf.n~ Ill..rodllh..·l.,u:mpd••'n w hdltl{l. ul lId~ .
sAlldd~fI(' ,U.•' t:ndnu '" /r('/1Im,'. R,"uillJlL'f lan bln.· >.(,m bllled,1
h~,)r tjdwlkp/on/l" .l.,æm/1l'·' ,'n 11n/, n.rdlmurl.,. d" IOln1{1 >,
r.·nholdt jor ul..n.dt

I gennemsnit af de 5 forsøg \ ar der kun cn beskeden
ukrudtsmængde på 59 planter pr. 111~. som dc forskel·
lige behandlmger reducerede til 15. Effekten mod ha
nekro var god og helt ens for de pru\ede behandlinger
Merudb) ({eme ~ar beskedne - også hvor hanekro
forekom· for alle midler
I rug blev gennemfart I forsog efter samme plan. Her
forekom der Ikke hanekro. mell , stedet ~tedmoder.

som midicme virkede for dårligt imod. Ingen af be
handlmgerne medførte derfor "Ikre udslag.

I tabel 80 o;cs rcsultaterne af el cn"dt for'illg i hvede.
hvor en række midler er ml'iprojtet i kornets stadium
4-5 ~id~t i april.
En beskeden ukrudtsmængde på 66 planter pr. m1 er
reduceret helt tilfredsstillende af alle midler på nær
Basagran MCPA. I ukrudt..be--tanden forekom fugle·
græs, som har voldt delle middel problemer. Der \ar
nogen fOT\kel i de opnåede merudbYlIer. men mgen af
de målte ud ..lag er SIkre.
BASF \1 P D 555 og Basagnll l\lCPA er pr~l\ et O\er-t
ar. og for..ogene afslutIes hermed I gennem..nit af I""
forsøg forekom der kUli ell lluJltfrc ukrudhbestand.
'>om begge lTudler har roouccrct tilfrcd~~lillende. De P.t
ll"rudto;planter er dog medvirkende ul de meget beo
'il\ednt: merudbYlIer.

Tabel 81 vi..er en oversigt over nudler prO'<et lil bekæm
pcl..e aflOkimbladet ukrudt l Il\ede. O\cr... lgten omfat-

\\8

1'olI</bO. Blander Ul< rudI i ~·i",enæd. (JU)
Forårsspfll;lning

~...I h'l
Hvede IJkruøl k,,,,,,

pr m! pr ha

/ /omg /983
Ubehandlet 06 86,1
BASF \II'/D 555 4.31 7 2.0
Basagran MCPA 4.0 I )S 1.5
Ceridor 4.0 J 3 3.1
Starane/Lon./lox. 2.0 I O 2.5
BAS -149 03 H 2.5 kg I DA

7/orsog /98!
Ubehandlet 90 62.7
Ceridor 4.01 10 5.3
Staranc/Lon./lox. 2.0 I 7 4.0
BAS -149 03 " 2.5 kg 19 3.6

/7/0'S"8 /979·83
Ubehalldlet 4) 54,1
BASF ~l1'/D 555 4.3 l 7 0.0
Basagran MCPA 4.0 I 11 l.1

Alk mlll er udspn'Jlel I qadlum .... 5 omlnnF m'J

ter de midler, som er prøvet siden IQ74. og som har
deltaget I IO eller flere (US forsog. 0\ eNgten omfatter
midler. der markedsf\lrf'S i 1984 og kUll de for-.øg. hvor
da ait'lU! forekom lo1r:.imbladeI ukrudr
Dosering. effekt og (lpn:'let merudby tte for bc:handllll·
gen er anton. Pns for behandJmg Jf J ha i 19 3
omfatter Ikke mom~ og udbringning!'>omkostnmger.

Midlerne til brug ~'ed saning· nr 1-4 - er alle ud\-iklet
til bckæmpel'le af gr..esukrudt. men og~ tokimbladet
ul\rudl p virke!>. En ,)mhyggelig stilling. så alle kerner
bliver dækket. samt sprøjtning på el bekvemt såbed
uden knolde er afgørende for en god effekt uden skade
på afgrøden.
Effeklen har været bedst efter Stamp og Trinulan. De
opnåede merudbytter kunne dog Ikke da:kke midlernes
hoje pns pr. ha.
l det tidlige ejradr, "tadlum 1-2, hvor kornel har Ilet
1-2 hlade. og ukrudtet endnu står med kimblade eller
forste hold lovblade, kan der sprojte!> med gul~ midler·
nr 5·". Areilt og Dinoseb har \'I~t en hdl bedre
ukrudt-.efTekt end Trifocid.
Vegoran og Tnbullil . nr. 8-9 - bor hgeledes anvendes
forholdsvis IldlIgt for at sikre en god effekt.
Sel1ere i ejrer(irer i :o.L.idium 2-3. nAr kornet har fAet ca.
4 blade. kan anvende~ midler, SOm Indeholder Ole·
chlorprop - nr. 10-11. DM 68 indeholder et gull middel.
dll10terb + mechlorprop. mens \1ylollc indeholder
iO.'(YllIl I mechlorprop.



Taht!l8/. Mld/er prOI'1!1 mod /OJ../mb/adel ukrudl / l'i"ll!flm~de

Anlal Anlal ukrudt Udbytte og
~nng fOr'5cgsJr pr. m2 merudbYll~ Kemikalie-

Hvede kgIJ pr. og St:n~le Anlal
ub<h I b<h

hkg kerne priS 1983
ha forsogsAr forsøg pr ha kr. pr NI

Ved siininJ.:

I. Arelon n E 3.5 6-81 8 52 22 55.9 0.'1 420
2. SlOmp 5.0 -1-81 7 50 ~ 66.1 0,5 ~75

.l. I nbllllll .1.5 5-8.~ II 76 .15 70.7 U 420
4. Inllulan ~.O 5-80 7 51 1J 54.9 O.Z .110

Ertcrllr. sf. I-l

5 PI K·) nfocld 50 n ~.O -1-81 19 ,I 29 58.7 0.7 115
6 Arettt ~.O J-iO 2~ 73 5 7bA 1.1 IW
7 DlIIo'tCh 4St(- 1.5 4-82 12 Jb 7 5 Ul 0.2 60

8. Vegoran 1.75 -!--83 2~ 70 5 76.4 U ZIO
9. -I nbllllll ~.O .1-82 9 ~2 U 57.6 0.'1 480

Efterår. SI. 1-3

IO DM b8 5.0 S-bl 20 ~Q 7 b5.J 1.5 185
II ),1) lone J.O .1-8.1 24 7) ) 7bA 1.2 260

Forar. st. J. marts-april
12. DM b8 7.0 7-82 ~~ 7.1 18 61.1 1.7 260
13. Mylollc \0 .l-SJ .11 70 II 72.0 1.5 Z60
14. Vcgoran 2.0 4-82 17 77 I~ b 1.7 2.6 ZW
15. Tnhullll • Proplllo.\ M 50 1.8 . 2.8 2 8.1 7 S~ 15 77.9 1.1 285
Ib G Icrlll 20 DF Q;,utril 0.020· 1.0 )·83 II 71 II 69.8 O.b

Forår. M. 4·5, april-maj

17. BASF MP/D 555 4..1 -1-8.1 17 4) 7 54.1 0.0 100
18. lkrhtllon 620 3,5 4--80 17 11.1 ZO 47.7 1.4 180

19. DantnJ ).0 -I-SI IS 59 9 51.2 1.9 110
20. NA -MIX DPD 5.0 -1-81 17 lU 22 47.7 1.0 90
ZI. Oa ...agran DP 4.0 5 78 ' . 110 25 55.7 ],6 180o.'
22. Ba'l~lgran f\ICPA 4.0 -1-8.1 17 4.1 12 5~.1 1.1 180
Z). LOnlrel OP ~.O -1-81 14 72 II 5bA 1.0 165

Tahl..·lkll. dcr Illllf.lller dC" "l..·ne'le .\r, h'\H'Jr~uhalt"r, I... n 'lifp,,",.' ;\reh 1"ror-,"j:'Il...ull.lIl"f \'~ ~l'r d hurlljl:l mrrhlil. ll\ ... r n{"l~k

nlJr"'eJ..fUrll· IIlldlt:l"' form;lcll
Rc'ull.llcrne ,1:1lUlller fra nere fnr""K"I'ru:r Udr,lr! under ror..l.dJige bt:llngeher. .'~ rr;l'r,lr;lterllC"~dTd.1 ()~ Illcrudb) Ih' bor ~ammcnhg.-
,,(,'~ med \;I",omhl'd
S.lfrclllI na'llgl'IlC midler Iln'J.C" '.Imml'nlij:lld f. r ..... I MII"'Ier. bnl<,·hurer..:mn\m':l·r III \ o.lr I..Ull allHnde~ fnl"'lll't. hH'r dc aklu",lle
IIlldkr er prll"'1 ...UlIlllen

I det lidhge forar om~rll1g I apnl i ~ladlUm J ~an

311\ endes en nckkt: for-kclhgc nHdler· nr. 12·16. Alle
de pro\cde nudler har \1 ... 1 nogenlunde samme godt'
elTd,L
Lidt n'lU'n' , forurel . I ... l:ldlllm 4-5 omkring I maJ
~afl hgclcde-. an\'cndc'l nere nudler nr. 17·13, Dt: her
næ\ nic nudler mdeholdcr hormonmidler af for..kclhg
Iype, Nr 17-18 lIldeholder IlIcl.:hlorprop og ~an derfor
3l1\cnde... hdl tidligere end nr. 19·23, ..om alle stiller
kra\ tl!. ;.lt u~rudlcl er l god \æ~"I. og lunt \eJr er
mdlrulTct

Eli 10"8 ræJ..J..e midler egl1aflg Iii bekæmpe/Sf! af IO·
J..imh/adt!1 ukrudl i 1'111(t'fsæd. De gennem/orlc forsog
har \'1\1, al t'f mertldbJ'ue.rom J..an dæJ..ke prl.\en for

sprojlllin.l: (~ udbrmgning. kUli opmH. suJr!!mf en ns
mængde uJ..rudt findes po arealel.
Sprojlmng om t/tt'ft'Jrel Åa" O/It! \'((Ire en fordel, wfreml
~'I!Jrel tillad('r. /1/ dt'r J..Ort·s po arealel.
Ved ~projllll'tg om/orar!!t J..an kohgl w'jr og IO\'/igl Slore
ukrudlsplanll'r ofil! hindr!!, al en I/ljredsslillendt, effeJ..I
Op"CiS.

Valg af middel
J ~mtllge fON'g Jnl"d u~rudtsbekæmpel~I "lI1h~r...~t.-.tJ
er der forelagct en Optrcllmg af llkrlldhplanter. og
di\~ er opdelt efter an. T:lbel 82 \'I'>er. hvilke arter, der
forekom hYPPIg'lll de gcnnemf"rtc fOf'>og I 1983. 1980
og 1975.
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Tabel8l Hyppigste ukrudHartt!r i l'isse ar (117)

Vintersæd
Forekomst i pc\. af forsog

1983 1980 1975

Antal forsog :l4 29 17

Valg af ukrudtsmidt!i'1 bor nøje aj5temmeJ ejier den
ukrudtsjlora. der forekommer pil det areal, som skal
bel/olUlles.
J:.'t noje kendskab tilljetulommens - eller den enAelte
marks - .flora letter valget af ukrudtsmiddel ~'æsellfligt

forud Jor spn'jtesæsoll(!fI.
Fuglegræs 71 62 88
Stedmoder 38 52 47
Ærenpris 33 ~5 53
Tvetand 29 17 35
Kamille 18 28 71
Forglemmigej 18 17 35
Hyrdctaske 9 14 6
Burresnerre 9 I~ 18
Hanekro 9 7 6
l>Agerkål « 6 3 O

Planterne er opSlillct efter hyppighed. og som det
fremgår. har fuglegræs været ml..."S! udbredt i tie seneste
år. De anvendte navne er ikke helt bOlanisk korrekte.
idel kamille. pileurt. tvetand og ærenpns omfatter flere
arter.

Græsukrudt
For:;kcJlige græsser kan optræde som ukrudt l vinter·
sæd. Agerrævehale. \ indaks og cn~f1g rapgræs er ck·
semplcr på egentlige ukrudlsgræsser, men ofte er pro
bkmerne fuldt så store med ~pildfm af forskellige
kulturgncsser fra tidligere dyrkning af græsfro.

I 1982-10 er der gennemført forsøg efter 2 fOf'Jøg...pla·
nel'. "'Olll Især har taget sigte på bekæmpelse af græs
ukrudt.

I tabel M se~ resultah:rne af S forsøg l hvede og I forsøg
i rug med en række midler udbragt henholdsvis ved
...åning \Ig i efteråret.

Tabel 83 viser. hVilken effekt. der er fundet I fo~"gene
med midler mod tokimbladet ukrudt i vlIltersæd,

MidJernes prol:cnli~ke drekt er anført. J.v.s. at et højt
tal betyder en god ukrudtseITekl.
De lodrette kolonner viser. hvorlede'l dc enkelte præ
parater - eJler grupper af præparater - "'Irker på for
skellige ukrudt~arter.

De vandrette liOler .. ber, hvordan den enkelte ukrudts
art påvirkes af en række forskellige midler.
Eli effekt på SS pet. eller mcre bctyder. at der under
normale va::kstforhold opnås en cffcktiv bekæmpel ..e.
Midlerne er plat.:eret i grupper efter anvendelsestids
punkt.

Flere af de prøvede midler er med I forsøgene for rørste
g.mg Græsukrudt forekom desværre ikke i de 5 forsøg
antag! I hvede, og midlerne... evne tIl bekæmpelse af
denne type ukrudt l'r derfor ikke bcl)st. Af andet
ukrudt forekom en beskeden mængde på 58 planter pr,
m:, Stomp har bekæmpet delle meget tilfredsstillende,
ligesom behandlingen i efterård med Tolkan L i
Mectl'll har vist en ret god effekt. Tolkan log de to
Ilummerpræparater ..ll1vendt straks efter såning har
le\ n(.'[ forholdvi ... meget tokimbladet ukrudl. De opnå
ede Illerudbytler var ens for de prøvede præparater.
I I forsøg i rug rorekum vindaks som græsukrudl. FS
101. Tolkan L + Mectril og Stamp har vi"t bedsl effekt
overtor græsukrudlct, mCIl'i de ~wrige behandlinger

Tabel8J Effekt i procellt mod de vigtig,,/(, tokimbladede lIJ..ntdfWner (PO)-
c-

"§Vinterhvede ~ •.: O
~

+b ~

"
j; E • o

<ol E " + Cl . :;:
~

~ A g o 'i •
E ::; • " ~ • " N

~ ~
§ c- ~ i .§ ~ " • " •E

, , g, -a"
~ • E å " " A :F ~ d c-o f- e " e

~

" '" "" " " " > " C > " .... ~. '"
Anvendelsestid!,punkt Ved sAning Efterår Forår

Ager-stedmoder 37 9R 65 77 75 89 63 82 88 100 7~ 52 -14 5~ ~6 55 79
Burresnerre .. 76 9R ~7 95 76 89 92 99 'lI 'lI 95 9t> 88
Forglemmigej 95 79 tO xl 86
Fuglegræs 91 99 92 9.\ 99 9b 85 100 95 100 92 79 92 99 95 100 92
Hanekro 87
Kamille. 81 91 98 65 95 86 93 100 100 93 92 91 86 96 95
Pileun 91 76 95 98 95
Tvctand . . . , . . . . , . . 52 99 87 89 100 94 96 100 99 100 91 97 97 99 8~ 72
Ærenpris. 36 100 89 91 100 88 97 100 99 100 97 88 98 100 SO 80
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IA'II lIf/rr,· 111/,'/",'\1, /O/" dl'/"J.""'l: li! II/l"'/",u'd I't! ji)/"moocnt/ir.:,
IIh',ljll,", 'II.~"/I{I,- rmbkm"r ", ../1 r.:,r" \ll~rmlt. \l,I/I Irm-rfrt'm (rtl

.1"'.
lmdl/I.., "o: <J~"''''('' "l/I, {"'Id, fV c'lIl.., ff, <Jr, .J/, /", 'n,"t ,'lId>!ll , r
'riIdI'" III "(>1!r'l , 11<"1 "('I,l1li,~",· "<,,nuArm/11 (}<J'I"hlf~ I ,"oJ·
"1111I11~ III Ih' lu",I, /I\"r d.'r l/\'ar""'lId,- ,Il r~., 1'lfII""'«'J,

lUC IMr gl\('! lilfreu""'ldJende \lrl.llIng. Mod 101..1111'

blade l ul..ruU! h,lr Slump I deltc fON>g Il..l..e 'vI!lt~!1 gou
en eITel. I ...om I h\cdcfm'logeJle. men.. R-402+l og
1"oll..an I ~ Ml'cmJ har \ 1"1 ell god dTcI..t. Scl\- om dcr
er for!ll.cJ p~ uchlagellc for h<:hamllingcll. er ingen af dc
rn!lhc Il1crudb~ Iler "i I.. re.

5 fonoJ: /983
UOchalldlcl 5~ 70.2
SlUmp 6.01* I 2,0
lolk:lll L .1,5 J. 50 .1,6
t'S 101 4,0 J* 24 2A
R-40244 l.2 1* n .1,5
ToJl..a" L

t>.1cl'lrIJ 2.~ ] Hl ].. ~ 4.7

Hoc IMW HD 5.0 I" (IO) (4.9)

Ilug
LSD 2.5

/ farslJ.l!, I Y83
L:behandlcl 175 5~ 4().2

Slomp 6.0 I· 28 17 2._'
Toll..an L .1.5 I· 10.1 25 1.1
FS 101 4.0 1* .1 14 l.S
R-10244 1.2 I- (>~ (> 0.2
Tolbn L

MCl'lril Vl]·J,O]·· ~ 4 0.4

Antal ul..rudl hk,
pr. ml kerne

gr and~l pr, ha

6 198 41.2
4.0 \. 2 (> 12.5
2.01* •

0.5 'g 23 42 10,1
6.0 I·' 4 31 ~.8

2.0 ]*.

3.0 I O JR 11.4
5.0 ].. 2 I~ 10.0

I~ J97 40,3
4,0 ]" H 189 5.0
1.0 I··

0,5 'g (> 30R 5.2
6.0 I·· 2 28<) 7,1
2.0 lU
3.01 , 289 5.9
5.0 I·· O 23 9,4
5.0 I· , 4 10.6

78 75,8
2.0 I··

0.5 I..~ 4 2.0
0.0 lU O 2.7
2,U I··
3.0 I 2 1.9

• lJ'l'n'.lll'l Inl -...lIlIlIg
•. l"J,pr"llCi l "IJJIUIll l ~ I ...ftcr.. rcl

Vinterbyg

J label 85 "C.. rc..ull<llcrnc af 2 for,og. h\ Ol' el lllJ(jdd er
ull\endt \(.'(j ..anIlIg. og de mnge nudler er hrugt I
Cfler<lrCl

Tahl'! 85. Græ'iuJ..rudl i \'iull'r\æ(/ (//6).

Sprojtning l'ed mIl/lig dIer t eflerord.

I/o"og 198)
Uochandkt
Igran 500 l-W
o.l";,tgran ~SO

made"
Toll..an S
Arcion n I:.

Arelil
II"" 16410 liD

RIl~

/ jimog /91i3

Ubehandtcl
Igran 500 l-W
LJa"agran 480

B1ade,\
TnJkan S
Ardon n

Arl'lll

H"" 16410 liD
Stolllp

linde
J jormg 1<;81

Uhchandkl
Ba"agran ~KO

Illadc.'.
Tolk;lll S
Ardun O

AreOI

Dl" 2 fOf<i(1g l'r anlagl henhold ... \ 1'1 l \llltcrbyg og rllg I
bcgge for<;og \ar græ..ul..rudtl.'l l'l1:1ng rapgræ\. Ldo\cr
delle ukrudl \ar dcr l'n ~10l llc:"land af tol..llnbladet
ukruul j begge l'orMlg, I villlerb~g val' fuglegm:... UOlll1
llCfCllUr.:. ml'n.. ager"teumullcr llOllllllerelle i rugfor..n.
gel
Jgran 500 1-\\' har 1 \1I11crbyg gl\Cl Cll hclt lllfred .....ul
kilde efTel..l mod 'l!hel græ<.ul..rudl 'lom lo-I..unbladel
ul..rudt. Ba~agran 480 - Blade\ har Illgen efTekt mod
græ.. ul..rudl. men alhgL'\d har hlandlllgen formael al
gl ... e "amme mcrudh)lIe ,om de O\nge behandlinger
Tnll..an S ng Areion Il E + Arctll har I begge Mel'l
for..og 'lamt I 3 fo,-..ug I 1981 \1'" nogenlunde 'lamme
1Il..rudlselTd.1 og merlldb~ tie
I for~oget I rug hM alle de pr()\ ede: mIdler p!i IHer
Slump...om ... ar mediagel i delte for,,~)g. \ i'li CII all fur
d,hlig efTckl Illod agcr"'lcdrnmlcr. Trod .. delll1c for..kcl,
en'ckl er dcr hCl'll('\ "lore mcrudb)lIcr for alle l-x:hanu·
hnger.

hk,
k~m~

pr. ha

Antal ukrudt
pr ml
~ .nd~t

Grw\lI/..rlldl I rilllen.({'d (115).
Spmjflllll r \wl ({fIIilIg ('//u i (flUOrel.

''hede

rabl'! IN.

• Ud'rH'Jll'1 11'1I ...llllllg. l • Ih... IMlll ilD.' f..
•• lld'r,.,.,ll'\ l _\JdlUlll I-~ I dll"rOlTCI
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RUjgfU'.\ 'ilJm ul.rudt I hH!dt' I.un reducl'Tf' udbrtttt lYf'Sf'IltIi,f(t.
Dette Km" fJ'U') nU!l1 .fia I. l'll. Ul l\l!rf' df't mi'fl grødlKe
Kræful.rudl.
Alm. /J8 Ilal. ru/x,a'\ er :>am/ulig de ",,',H dJ,l.t'd., !,,,gr,{'sur, og
!rø~'Pild liu" l'ær/' ('" I'U!WIIlhX !orurenlllgsl.llde
17('fl' ""dIer kO" h.liæmp''' !VU'lwor i l'mfl:f"'Uld.

Tabel 86 \iser en oven.igt ovcr midler prøvct lil be
kæmpelse af så... el grres\er som lo-kimbladet ukrudl I
vinterhvede.

Oversigten omfatter de midler. som er pro\'el siden
1974, og ,om har deltaget I 10 eller j1t?I't' ars forsøg
Oversigten omfalter kun de midler. som markedsføres
l 1984, og kun de forsøg. hvor såvel græJukrudt som
lokimbladel ukrudt forekom.
Dosering. effekt og opnået merudbyltc for behandlin·
gen er anført. Prisen for behandling af 1 ha I 1983
omfaller ikke marno;; og udbringning-.omkostninger

\i1idlerne ul brugsIraks efter såning oor aO\end~på et
... eltilJavet S<1bed uden knolde. Ved afgrødens ~åmng

bor alle kerner dækkes., så de ikke kan rammes direkte
af sprojle... æskcn.
Efter fremspiring kan der ~Pf0jles I eftertJf'el . n r
afgroden har f'3et 2·3 blade. Ved sprojtOlng med Are·
Ion fl. E. \Om gi\er den Sikreste græsefTekt efter frem·
spiring. bn der med Clrdel tiLsætle\ et middel. som
!;Ikrer t"n bedrc effekt mod lokimblJdel ukrudt. end
Arelan n E kan give a ene,
Ved sprujllllng i/ordret gør del samme 'tig gældende.
Ocr bor 11I~æl(eS et middel mod 101..Imbladel ukrudt
for al sikre en bred efft:kL

Tabcl86, r\4idler pr"l'(!/ mod græsser og lok1mbladet ukrudt I l'lIllahvede

Antal Gra.~ubudl Andel ull;rudl UdbYII~ ,'g
Hvede forsnlP1r anlal rI, m2 ania] pr. m J nlcrudb)Ue Kemlkahe·

Dost:rin~ak&ll rr 08 o;ene5te Anlal
ub<h I b<h. ub<h I b<h

hkg kerne F," 198]
forsogsAr fo,,", P' lu r_ J"". Ila

Ved S ning
J. Arclon fl. E* 3.5 7-KI 11 75 II 80 38 53.0 3.5 420
2, Stamp 5,0 4-KI IO 32 4 42 7 56.1 :!.5 475
3. Tnburul • .J.5 7-81 2J 77 16 78 17 54.8 J,l 420
4. Tnllulan 4.0 7·81 21 75 24 80 37 53.0 .\.6 310

Efter r

S. Ardon n. E·
PLK·Tri(ocld 50 n 2.8 4.0 ....81 IO J2 10 42 7 56.1 .'.2 460

6. Arelon fl, C·
Dinoseb. 4Ro/c 2.8 1.5 4--82 9 16 2 .10 5 50.8 0.1 395

7, Arclon n. E* ,
Basagran 480 2.8 1.0 4-82 9 16 2 30 8 50,8 J.J 775

8, TnbuOII 4.0 .1-82 .1 63 15 .\2 5 48.0 lA 480

For r
9. Ardøn n E- 2.8 ....Sl IO 51 8 25 IO 51,3 I,'l JJ5

IO. Arelon n. [*
Bas..1,gran DP 2.0 3.5 ....81 IO 51 15 25 7 51.3 2,0 .195

• Andre formuleringer eller dll~er i "'\C fors(lg'><'lr.
Tabel/en, der omfatter de \(nl~te år. hl1\t"dn.',ultaler, k,1Il IUpp/"''' Mel' fnr'\18,r6UIIJler (lg gt\e cl hurllgt .llt:rhhk OH:r nogle
m,lr"'a"for1C' mtd/el'" fonnaell
Rt."'Iuh:ucrnc "JlIlmcr fra fl.:rc (oriC!!,,-<:rll:r udfOr! under fon"'e1hgc bellOgdsc-r.. ~ præparalernes effekt og merudll, I, lx.r -.ammrn1Jg
n~ med 'a~mhed

Såfremtna\ngllllt nlldl~r Iln' ........ -.ammtnhll:nel f d", .lrll ... ler. hfl1ol.hurer, ann m:cr 111 • bor li.un 31llcndo fOf'oØg. h\ordcJltudle
midler er rlfO~C'1 .... lI1l11ell
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J'abt'l 87 t""Dd,f I procenl mod de l'i~llgsfe græssa og lOk/mblude{k /lkmdfwrtt'r (I 'O,.

" ..
• Q

~ ~
c

~ ~
~.. ..

Æ
,

Vinterhvede
z .5 ÆQ

+ + +
~ c ~ ~ ~ ~ ~

c .. C .. c .§ c § c

~~ c • • ~ ~ ~e /;
~

c
~

e e ~ ec ·c
< ;; .. < < .. < <

AnvendelseS! idspunkt Ved sinina Ert~rlr Forlr

Agcr·<;tcdIJloder 37 98 65 77 78 89 56 67 1.1 65
Burre"nl'fl"c . 76 98 47 72
Fugh:græ... 91 99 92 9.~ 98 99 9K 99 96 '14
Halld.rn
Kamille ........ 81 91 98 65 94 99 99 100 97
T\ ct.Jnd 51 99 K' K9 100
;Erenpn ... )6 100 89 "I 100 8! 64 89 57 48

Agcrr.c\ehale 95 .9 74 9! 94
Alm. raj~:ri\:'" 94 si 95 99 8) 8!
lIal rajgLC'" 9) 59 79 S" 98 51 )8
En;lng r..pgræ... ~6 97 ! 9) 85 81 l'i2 sO O! sO
En!lrapgr.c.... 67 57 7) hl
Vindah 100 100 82 % 100 99

.\fldla I1lt'd eJfi>kf m lxI græslIJ..mdt bor prlmcul ragt>s i labd 88. U,rudl i ærra (/lIJ.
ol/re"deln'. IH'vr IIkmdtsg"l'.\ser spil/a en It(('St>lIrlig Antal D:dc- hka
roll/!. Idt>f millIalle III/der ondre forhold ko" I'ært' Ærter ukrudt nmg- krme
1000ligl hårde mod o/groden. pr. nll v. hOSl pr. hR

Der bl" gellnem/Ort's en omhyggdig\(JlIillg. IHur aJle
17 jimog 1f)8Jkerner bI/l'er dæÅkel..\o/r('/1// efl Ip"'lfflillg gt'lIlIemlo-

res .\Ira/.. \ (fter korneH siwIng. Lbdlalldkl 89 15 41.1
Klin i de /or,mg. IlIw græsukrudlloreÅom I bt'ryde/ig Bladn 1.0 kg K 0.9
mængde. a der 0p"aN merudbyfl('f. ~om kali bt!tale Jl.....agran 480 l.O 1-·
omÅo:.lflllIgem(' l'ed en\projwittl!. mt'd dlsSt' nI/dIa. Ba...agran '" RO J.O 1-- J5 5 0,5

\relt( 4.01" !I 5 1.9
Tabel 7 \ l~t''f effekten af en ræ~~c behandhngcr med veg,nran 1.5 l" 17 4 .\.lJ

dTekl mod græ\ukrudl og tokimbladel ukrudt. Slump 6.0 1--- (3) CO) (U)
LSD I.'

~·tldlcrn~ pn:x:cntl...ke effekt er :.lnforl. d \s. et hOjt lal I! Jimog N82
het)der en god ukrudtseffeld Ult'handkt i:-. :U 51.7
Dc lodrt'lIc kolonner \ iser. h\orlede'\ de enkelte oc- llIi.1dc\ l kg 6 J 2A
handllng.er \lrkcr på de fOf',kclllge ukrudl'-3rter De O"...agran "'t>.O II"
\Undrdte hmer \Iser. hvordan dl'n cn~c1lc ukrudl\an SlUmp 6 1--· .H II .\.2
på\lrkc... af de for<.,kdllge mIdler
En effekt p:1 85 pd, eller nH.'re betyder. al der opnib en 33 Jvno~ 198/-83
cffe~ll\ be~,cmrc\"'e under de nC"'IC b<"Hngel ...er. Ubehandlet 84 2) 43.5

Bladcx , I kg 9 ! l.RI'olg af uJ..nu/wJllddel bor "''le af\'lemll/ef:, elfer den 13a...agran ..Hm Il"
ukrtu/f5jlura. der lorek'omm!!r po del areal. \Om ,~kal A l't'l Il 41" n 8 2.0
beholldle\.
El ""je Åt'lId'iÅob fil l!jl!lIdOmmeIl5 - eJla de" enkelte J6 ji)rmg /f)79·83
mark \ . jlum /ef/u l·O/l!.el af IIÅrudfWlIddet I'({'senr/(':I

Chchandlel 85 !6 42.3
forud for ~prOjlt'\{l'.m"I'''. Ila...agrall 480 31" )6 8 1.8

Areiii 41" 23 II 2.~

Ukrudt i ærter
I I'JlU er der gennemført fOf'..og med bekæmpelse af

• p...l ..Il JnrJcn d.d,l..d ;Jf uLruJt \lod In'''l ( l "'lump 7 r,'r ..,'1.'
•• uJ"rh'.lICI p,l. .t."rtC'f ninI ~ ..1 I,"tol.ldc

u~rudt I ;1.:r1("r l'ftcr 1 fOf',(1g.\pluner o •• ud'rh'lld h,:~· t'll.'r -.;)nm~
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I label 88 'C\ rt"ultalcrne af 17 for,og. h\ ar 1 mlddd er
ud~prøjlel ')Iral-, efter ærtcrne;; ~!il1lng. men .. de øvrige
præparaler er ud'prcJlct p. frem\pirelukrudt og ærter
pli. dCI lid\punkl. hvor ærterne \lOd med 1-4 Im'blade

1 jtJr\Ofl, /C)81

L"l'M:handlet l>O 1~3 n 4'-5
13I~,H.k;\ 1.0 kg· 50 80 4 1.9
B1adc\ og 1,0 kg" o h , ' 'Dmmeb 4:Vr 1.5 I··

_._,
Bladn LO kg 19 54 , 1.-

l3a,agran 1.0 I"
DlIlO'oeb 4Rl( 1.5 I·· 7 08 " 0.6
DlIloseb 48'( 1.51 .

)9 " 1.0MCPA 1.5"1- 0.4 kg'"

lllhpnljh:l hg.: l,'lh'r ';1I11l1j:t. ud\pn1Jlcl pj till;! nJlxl ,:!.4 I"\hl.,d<·

124

I genncl1l\1lI1 er der optalt 89 ukrud(~planlt:r pr, m:'
Den bcrhle bekæmpel..e er opnåel med Slomp. og Illed
lJIade\ ~ Oa...agran 480. De: 0\ ngc Ixhandhnger har
b'nel 20-30 ukrudl<;planlcr.
Ved hm,1 er der foretaget en Hlrdenng af markens
renhed. O~,å på delle IId..punkl er den bed~le ren hol
del~ fundcl eflcr Stamp og Blade:.; + Basagran 480.
men de o, rige hehandhnger har dog alle \ i,l en lil
fred\..tllle:nde renhl.:d
De opn' ede merudbytter er bc\kednt' I årel<; forM}g.
h... iJl..el må 111,kfl\es den \ anne M>mmer. h\or ukrudl"
mængden I de ubehandlede for!<'og!o>lcd ..\andt IOd,
sålede'i al problemerne blc\ mmc.1re. end del er <,el I de
foregående år.
Vegoran er pm\et for f"r... le gang og ,~ne<; at \ære
lovlig hård lil brug I denne afgmde. I 7 fON,g er der
apl alt ærteplanler efter !'>prcjtlllngen. Vegnran har
udt~ ndet be<;tanden lillI. og et negali\ t merudbytte er
måh ,"cd hø\t
Stamp. der endnu iUe er tilladt III brug i xrler, har I

ll.ret, fOf\og \'I\t bedre resultater end midlel præ... terede
l 1982. h"of bd.,æmJX.'hen og renholdel~n ul host Ikke
var p~ hOJde med det. som Blade:.; + Bu..ugran 480
kunne: præsterc.
Blade};. + Ba~gran 480 er sammenlignet med Ardil
over 3 ar. I gellllClll'\1l11 uf 33 forsog har blandingen
værel fuldl pil !lojde med del. ~Ol1l det gule middel
kunne præsIere. Sch om der er ridl forskel I effd..tell
overfor ukrudtet. har der ikke kunnet måle!'> fon;kt:l I
merudb) Hel.
Basagran 480 og Aretit er nu prøvet over 5 år. og
ro~ogenc med disse IO midlt'r afsluttes hermed. I
genllemsnil af J6 forsøg har de (O mIdler virket Olll
Irellt em p~ ukrudlet. ligesom der heller ikkc er nogen
slorre fo ....kel p~ del merudbytte, l>om ble\ opnåcl for
behandlingerne

I tabcllN "1.':-' re:~llhalernc af 3 forsøg dlcr en forsogs·
plan, ..om i...a:r log &igt,· p~ bck::clllpel\c af spildpiaIlter
fra vtirrap!'>. Varr"p~ og ærter dyrke-. ofle I det ...amme
~lt:{"'klflt.:. og ~pildfm fra raps kan !:>C\an: spireevnen
gennem mange år og ~l1lede<; Optr~'C1~ ...om el n) t

ukrudt ck..cmpelvls 1 ;erler.
I forsog..planen er 2 f,Jf'iogsled behandlc=l \ed s.-\nmg
med Blade};., Det cnc af di<;se led er Sldcn behandlet
med Olno\Cb. Dc 3 0\ rige for..ogsled er al1c behandlel
på Jet lllbpunkt. 11\01 ærlerne ..100 med 2-41m·blade.
I gennemsnit af de 3 forsog er der oplalt 183 ukrudt
spl:lnler pr. 1ll~. hvora'" rap!> udgjorde dc bO, Den m~1

en"ektl\ l' bekæmpelse tf rap~plantemcer opnå~l. hvor
de:r ~r sprøJlet flH·~tl1lld Blade:.; og Siden med Dinoseb.
og I del forsog..led. h\or der er sprøjtet med Dinoseb
111'uH ell lilie mængde: MCPA
:Vl{x! andet ukrudt h.Jr B1adex eftcrfulgt af Dinoseb
\ 1St den bedste effekt. men\ de ovnge behandlinger har
le\llct forholds\is mc.cel ukrudl Tro<h denne betyde·
lige fo .... kel l dfekl I fo~te umgang er der \ed host
alllge\el en tilfrcthstl.lende renholdel<;e efler alle be
handlin~er. Idet mmJre end IO pel af jorden var
dækket J.f uk rudi på dette tidspunkl
Der er Il.-,<;tet ~kcdn .... merudbyller fllr alle behandlin
ger.
I fOf<.og er iUe medt Iget I gennemslllhtallene. da der
lUe her forekom rap\ som ukrudt Alle behandlinger
har \ærel megel dTd.tlw mod ukrudtet, men efter de
nc..te bl.' handlinger t:1' der målt el negau\ I merudbytte.

Tabel 90 \ iser en 0\ 'r'Hgt over midler provet ul be
kæmpel ..e af ukrudl ærler.

l iJrrl1pI I'~ ,I 'k' ,/1"1.,,\ 11/1 / '<Ilnm. ,,('dl~ '//"
Splld/.....)r.. rl1pI<Jltl.rud, ti 1."., t>."'I1f"t' 'Plft't''''',''' l '1, r" ur~ blllt (./

tI.,'IIt'r,'"J, .J.rud/ I ,{'r"<JJ~ 'iJd"fI
Eji"1 rup,IP,/11 I",r 'Jrw/ll'I I '1I!t1:I!.<' uro'" '",,~,' '1Il//1l!/ i ,ll"run"
1I,m·dp.1r1 II <lI fif '(llld/, ir<J 1'// \U 'p" .. (1'! fl. , b.n , "'U/lll/Il'dfi.,
Ul iJ.hht'~I;' d,'m ".d )o",/It, 11II1lf1lml!elf

h',"m<
pr ha

0..,
nmg'

... hest

nl~t u1.rudl

'" m'rap!i iah
Ærter

Taix'/8C), Llrudl i uwer (/]]1.



Tabt'! Wl. .\1ulla prøl'('l mod /lÅrlIdI I e{'rler

Pet dlrk~tl
Antal ukru(h JOrdO\trlladt

Ærter Ant.1 pr m~ \«1 hosl Udb)tl~ og
forsos-ur

ubth·1 beh

nl~rudb)ll~ Kmljkal~·

"""'nnt og smc:slt Anla!
ubeh I beh.

hk, lCr1er r"' ,.8)
kali pr. rorsog5Jr rone, '" h. r, pr h.

Ved snninA
I UI;IIJc::\ 2.0 .1 "

, 1-4l'i h-l .'\9 15 .'4A ,~.1I 200

Ærter med 2-4 blude
2, An:1lI Hl , KJ .Ih ~5 " 20 II 42,.' 2,:-: 140_.,
J. lJa'agrall 4l1.0 .1.11 5-1D 36 H5 36 26 , olL' U 440
4, n., ...agr,tI\ 4::;0 Blad!.·:\ 1.0· 1.0 4-:-:3 .18 q.l I, 25 ,l 42.~ 1.8 24~

1;1h.:lkll. ~kl 'llllfalll'r ,Il: " ..n~"h: J.h h"",dn·,ult,ll<.'l, I..JII '1IfpJ.-r, ,lr~'l' f'}I"'f".:'ul1.II,'r Il!! ~I'" .:1 hur'I!!1 "',·rhhl.. ""'1 nogl."
llI.1rl..,·d,t'Ml<.' lUld!.:.., ftlllll;I~'11

R,·,ull.ll<.:IIW 'l.Hnma (la lkr... 1'1l"'1,!.'",·nrr udfl'll und ... r r"r,l..dllg" b':llll~,·I"r. Ill' pr;cp,.ral,'m... , cft.-l..lllV 1ll"ftHjln fl,' hl'l ,.lmlll~·JlIrV

n~.... lIl~d '.H\t'lllh,·d
')J.lrc;nll IlJ~ IIgl' nL' 111l1lkr IlIl'I..,·, ....... mll1~,1I11!'"1ll"l t ,'l-. l ;trlll..~'·I. hl, ... hur,'r .lillI<Uk... l III , ",'r I..un .ln ~ L'UJ ... , r'L 'r ...~.t: 11\ ,'I J,' .Ill udk
rllldkr ,'r rr.I'~·1 'Jmlll~'r'

O'c:r.... gten omfatter de midler, ...mn er prmel ~Idcll

197c), og "nm har dehagel I 1 dia flat' Clr5 forsag.
Do...\'nng, eO....."1 og. (lpn:\el m~rU(.lh~lIe for behandlin
gcn er "nfnrl for de midJel. 'Olll m;lrh-d~fore... i 1984.
Den anfUrle pm. for behandlmg <Ir I ha I J983 omfam'r
Ik.k.e IlItnn, (lP. lldbnngnlll!!,omk.O"'llllnger

Flt're //lid/a nf/lf'r l/l( Iii bekæmpd\t' ufukrudt i ærter.
Del hllr belyd1Jillg, a( der ,1!J.."lIll'mfl'/"('~ l'" 05(/ efJek{J\'
b('kæmpl.!!,,· a/ ukrudtct. (lf markt'lI holt/{'.\ rel/ he!ltil
JUJ\I.

Ofte 1'1/ ('II I..U/IIhif/(lflOlI al;ordouddl'! Ol( b/a(/llIiddel
gne (kil H"n/e \/kkah..t! fur el god' rl·"t/WI.

hcl.,cmpct bed"t med ru,t1ade, Roulldup og Fer'lII
har \Irkel nogenlunde. 1ll1'I1S Fen mal med en enl.elt
behandhn~ har \ Irl.el ah for darhgl
Vcd IHh' cr der oplalt 2-3 gange ncre roer efter
beh.lIldllllgcrnc mod I.'lk. Iige,om udb~ltet er bbc!
In-firedoblet
I gl.'nllem ...nll af 4 for"',\g O\Cf J ar har ROUlldllP
an\ elldt I efterarelog h'n 111 mlhr"gt .2 gange: ~fter

roeflle, frcm'plflng \ Irl..c! lIogcnlundl' r..'n ... p;\ bll.bc·
't.lllden og mcdf(lfl '-lor\' mcrudb} tier

/'01,,'/ 9/, A'riA i /in/eroa.

Foderroer
K\ll..sk
pr. ml

en 'ij'r

Udb og
1000 pI merudb

Dækn - pr. hl ht, rod
\.Opl v. Ol'I pr. ha

K,m
prl\

rr, hl
1983

Ukrudt i bederoer
I 19~O er fUf\(lgclle med bd.;clIlpcl'ic ;.lI' ul.rudl l

bederoer III foder dier tIl Llhril. for.....at efter t:1l r~t:l.ke

for ...og'plJ.llcr Ocr er gellllemf(lrl for...,,!!: lh::b efter
IIdhgere ud;lrbcjded\' og dd.. efter l1~e fON'!!'pla·
Iler llgc!ede' er der gennemfort ell r;d~I.c: fof'ttlg med
hel.:clIlfX+'C <Il' l. \ II. i roer

Kvik

IJck.t:lllpel,r..' af blk I bcderl\r..'r cr ... lmilg el megel
al..tucll prohlem De ...elle'le .lr hM delle ul..rudl 'været
ttl '101' gene p5 mange rncarca!cr.

I wbe:1 91 ...c' rc,u1talel af l for,og, h\or Roundup
;\1\\ end l I dtcr;iret forud for roerne er ...amllJICllligncl
med J Imdlt:r, brugt eft~r roerm',", frem",plrillg
Roundup er all\endt I ol.lObcr. ml'n, h'nm og Fusl'
lade: er .1Il\elu.h ITl\xll ,prnjllllngl'f ... id'l I maj og Igen
'Id" I jUJlI l'enll1al bk\ ;lIl\elldl med I <;pmJllllJlg
plai,;'erel ,id ... , I JUIll
I for'('1get '1ar der en megel ... Iur m;cllgde I.·dk, '0111 er

Fonol!. lir. 58/11
L'hl.'h.lndkl 17x4 lUl " 137
I{t'lumlup 41 ~ II 50 465 ~:!O

F~r\lIl·· 1I.g. 2 .n~ ." 6b J72 I ()()()
Fu... I.tdc·· 1.5 I 2 116 " bl 39(} QM
Fc:nlll.lI·· .1.0 I 1716 1'i5 46 12<1

.J JiJr'l"'.~ f'Ntl ,IO

l'och.lI1dlt'! i:!tl 40 192
1{('1l1ndup 41 IJO h5 J70 S20
rl'r'ln-- I >g 2 % 61 ~22 1000

Ertenirkning D:ckn - Kvikoks hkg
v. opl pr. ml ker~

Por,ng nr 46/01
Uh<.'h;lndlcl 7~ 66 30.5
I{nulldup 41 O 2 I.~,~ 820
'Jill A IO I.g 2I 21 7.7 liX)
rcr\ III·· I >g 2 4 .1 11.2 1000

• I'd J""I,"o'II"llk J;l'llrl .11 l'll.. , ..I rn<'''p'''~lIlng

•. uku I ('111 ,Il l'I~! 1-.-\111' 1'1u' l l'''.~

_•• uh.11 1 "'.'fOI'l
R"UlllJUI' lllhI'H'JIl."! 1 .'~I I"f'llll I'~ l'lI~II.llk ,',1 ,"~

1·.·1' lll.ll Ct ' "'.d \ ~ ...
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Tabel 91. Kvik i jabriksnJt!r &: foderroer (11J).

Foderroer l:~ • M
ldb)ne Ol

-~
Kvlksl.: "C oc meTUdb}ue

e.~~ ,M--

~~pr. ml ~'ii: hk. pr ha

H
~o

,n" 2. t: C. .ll~
l. sproJlJllng 2 . pntJlnmg 2 5pr ~~o

~i
siK\iik Kvlk Gem'tut I I;:"ll R,," Top
~~ca.. 3 bl. +6 bl ca. 3 bl. ~.

I[orsøg 1983 1 2 ) • , 6 I

a. Ubehandlet
b. Fusiladc-·
c. Fenmal·
d. Gallant

I forsog 1982

a. Ubehandlet
b. Fusilade* *
c. Fervmal*
d. Gallant
c. Fusiladc· •
f Fenin*

Fabriksroer

7J 478
2.0 l I< 158 635
3.0 l l ) 141
2,0 l 6 173

1116 100 46 368 255
.1.0 l 40 7 56 331) 173 635
.1.0 l 28 15 50 247 123
2.0 l la O 47 212 98

1.51 1,5 I 4 5 53 312 138 965
1.0 kg 1.0 kg 22 3 53 288 132 1000

Rod SuHcr

2 forsog 1983

a. Ubehandlet
b. FusIlade"
c. Fervinal*
d. Gallant
c. Fusllade"
r. Fervin-

6 forsog /981-83

a. Ubehandlet
b. Fusl1adeu

e. Fusilade* *
r. Fervm-

1.51
1.0 kg

1.5 l
1.0 kg

2.0 l
3.0 l
2.0 I

2.0 l

I,~ I
1.0 kg

I.~l

1.0 kg

40 60 284 51.5
2 66 75 1.1.6 635
6 6.1 48 8,3
2 6.1 60 10.8
2 65 43 7.7 965

12 64 61 10.2 1000

'l 61 304 53.8
2 67 97 17.5 6.15
2 70 108 19.1 965
3 68 88 16.9 1000

• lIIsal Il FC\lnol Plus. I IQ8J·82 dog J I F~~inol •• lIIsaI O.q I 11,....pol

I el forwg '1St I samme tabel er der målt e!ff?rl'irk11l118
efter en hikbekæmpcbe forclaget for eller l en roe·
mark forud for byg i 1983.
Ved roernes optagmng 'ar 75 pl.:t. af jOrdoH:rOaden
dækkcl med 1.. 'Ik. mcns Roundupbehandlingen foret a
get ca 1 r lidllgere ha"dc fnrm:'i.et at bekæmpe k, i1..bc·
standen fuld~lændJg, Fcr\lll ha'de ligeledes reduceret
hikbcslanden ,æ~entllgt. men-. dt'r efter NaTA ,;,tr
noget mere kvik le.. nel
I bygafgroden I 1983 optaltes der bikab fM host 1 en
mængde. som helt ~,arede lil dæknmgen året for. Slhel
Roundup som Fervin havde boldt kvikk!:n i skak.
mens der ener ubehandlet og efter NaTA kunne lælle..
betydeligt nere hikaks. Trod<.; for..kcllcn I effekt bh~\

der hostet pæne merudbytter eflcr alle behandlinger

En effektiv k l'ikbekwl1Ipel'l! og betydelige 11lf'rudbyu('r
kan n(},5 i bederoer w?d f'ntt!n at brug(' Raulldup i
e[tertlret forud for roemes 'iOlI/ng eJler "ed at gennem
fore ('II behandlillg med egnede midler. nur roer Dg hiJ..
I!r spirt'1 frem.
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Sa/reml "OCr skaIsas 'fler grles. hl'or Sl'n afgræsning
eJler selll~/æl hindrer ('11 remdig am'lndtlse a) Roun
dup. "af! brug a/f:gnldc midler efta TOt:rncsjremspi·
ring ''.l'r, losningen fXJ ('l kn'kprobl. m

I label q: ses f(:~uh3tel Ilt' af 3 forsag. Il fodern)('r og 2
l fabn1..~roer. hvor bi ... er ..ogt bekæmpel med mIdler.
der bruges efter rOCTll,_·... og k,,'ikken .. fremspinng.

Forsogsplanen fremgår og~ af tabellen. 3 IlHdler er
pro\et med 1 "projtnlllg gennemfort på kvIk med 4-6
blade, Desuden cr Fu.. ilade og Fervlll pmvet med 2
behandlinger. f",r ..tt' gang på kvik 11lt.."d ca. 3 bladc og
igen J-4 uger senere hvor k\lkkcn... gCIl\'æk!'>t Igen
ha, de ca. 3 blade.
Til Fusiladc blt'\ lIIsat Li'i,apol. el ~prede-klæbenlld

dcl. og lil Fen Illal Ol! Fervin ble~ der tll-,;:lI Fe\lllol
PI u..,. en penetrcring<.,t Ile
l for'ioget J foderroer <:r der il..ke oplall1..\lksl..ud efter
sprojtnillgen. men 'ed roernes optagnmg ..ar 7.' pet. af
jordo,ernaden dæk1..lt af 1..'11.., FU'>Ilade og Fenmal



reducerede denne mængde væo,.cnthgt. men bedSI vir·
kede GalJant. hvor kun 6 pet. af jorden \ar dækket af
hik. Pæne merudbytter blev opn et for alle tre be·
handimger. Resultatet s\'arer til det. som de samme
behandhnger \II';(e i 1982 i en situation, hvor en meget
stor hll..mængde blcv bekæmpet fuldt lilfredsstil·
lende.

I de to fONog I fabnksroer var kvik mængden ikke helt
sJ vold\om. Midlerne prøvet ved I sprøjlning har
virkel en., og reduceret kvikmængden fra 40 pet. dæk·
ning ved optagning til 2·6 pet. Dekæmpelsen har
medfort 3-6.000 nere roer pr. ha og merudbytter på 15·
20 1"'1.
2 behandlinger mt.'d FusilatIe har ikke givet en 1x."C!re
bekæmpcl ...e af kvikken, mens 2 behandlinger med
Fervlll har VIrket lidi ringere end de øvrige behandlin
ger. Tr<xh den Ile lidt ringere effekt pli kvikken hur
Fervm alligevel medførl merudbytte p lime med de
ovnge behandlinger,
Fervm og Fusllade er prø\-e! med 2 behandlinger o\cr
3 r. og for\Ogene uf.<;IUIICS hermed, I gennemsnit af 6
fONog har f'U"llade VIrket lidt bedre end fef\in. Den
lidt bedre effekl mod hikken har samtidig medført et
lidt ..torre merudbytte, I de 6 for~"g har el andet
for·.øgsled været behandlel en enkelt gang med Fusl'
lade. og cfTel..ten af denne cnc behandling har givet
sanlIne gode effekt P' kvikken ..om 2 behandlinger.
Selvom der bic .. opnået el lidt 'iturre merudb)'tte efter
de to behandlinger. har det il..kc kUl1net betale den
højere oml..U'ilnmg ved at ..prøjle 2 gunge.

Sprøjtning med !-'r/si/ude og Pervi" bør gef/nem/øres på
kvik med mindsl 3-4 blade.
Belumd/i"Ren kUli gentages. sil/remt h('hovet apstar i
form af "YI'U!k."t fra hikkens udløbere,
Der bør ttll'æltes el sprede-klæbemiddel eller en pel1e
trermgsolte for Ol s/Are en hurtigere og mere sikker
ef/ek!.

Penelrerm/.:I'olter og spred('-Jdæbemldler ulsa:ttes ul
vis!>e ukrudl<;nudler for at få en hurtigere og bedre
mdlrænglllng, Dennl..-o ..ikrcs en elTekt under mindre
gunstige !o>projtchclingelscr I nere for..ug er der an·
\-endt fo"kclhge midler af disse Iyper

I tabel 93 er dc markedsførte nher og 'iiprcdc-klæbe
midler anfør!. og sallltidig er det nævnt ItI hvilke
form I. sådanne ul.....ctlllng...nlldlcr har værd am'endt.

f'lere firmaer marked ... f"rer II E·olle, hVI'" effekl navn
lig er bc1YM I fOl'llgene med bek:Clllpcbe af ukrudt i
bederoer og I maj.... :-.aml ved bcka:mpclsc af hik i
fon.keltigc afgnxJer. Actipron er anvendt ved sprøjt
IlIng med vl\~e ukrudt"mldlcr I korn og I mUj:-'. Fevlllol
Plu'i er pmvct H:d bckærnpcl\C af kvik i fo"kcllige
afgrcxler Otnwcll er anvendl \cd bckæmpcl'>Cafk\lI..l
Slub og ...ammen med "i..'>C llkrudl"midler i korn. men~
LIs-\apol og Sandovlt kone, har været amendt \t.'d
bckælllpcl..e af kvik I fo"kcllige afgnxlcr og \'00
ukrudhbcl..æmpclsc I ra~.

K 1'11. er ofrt ti utr'IJrll~/ uJ.rodl I INdtt'Of:r
/lu W'\ J..,J.J.t:n I \lrItHr, JOrnj_tKtr plo~juren 1),'1 affl~yJl'r. Ol drr
,u.,. t" JJ.el Kenntmfl.ænnK 1 juld ju"br.'fldt_ Ik nyt' sJ.ud "om·
mer hurtlxert, hl'Qr dl! hur j"rb",ddJÆ Ilt ud,ad/f udløbe'r.·.
Iler "an drl Vl{,"(' nlldwnd/1:/ al unlt'nd" luwtud(' dter l't,...",

II NO Jnrgc:n ~)Im(ln~n)

Tilm'llling afolie el/er \pn>dc-klæbemldler bør Ikke IAe
AriliAlost,
I1rugwJllvi\/Iillgeflf fck.\t om t'mm', hør allid l'lm/Ul"',
før tll'Kl!lmng sker til det enkelte u/..rudlfmiddd

Frøukrudt i bederoer til foder
For"'(lgene med bekæmpel\C af fmu"-rudt l hcderoer
...bl bcly...e mulighederne: for al opnå en ...iHer rcnhol
dcll,C p alle jordtyper. I alle ukrudhbc:... tande og hd",
også uall\C1 \-'ejrforholdt:ne hen over <,()mmercll. D~u·
den .."se,> cn elTel..lI\ bekæmpel~ <lpn, ct ved laloc
dO!tc:r. at behandlmgen kan gennemfore.. 111 rentable
pn\Cr
I 198.\ ble\' mange rocarealer et.,;: '\CIlt og \ul.. ..edc-.å
wagt III. at ..pmjlmngerne Ikkc blc\ godt \Hl..ende.
..om del kendes fra mere normale væl.. ... t r.

'I~lbcl 94 vi"er resultaternc ,If 2 fon.ug. Iwor Gollix (1&

ROlllelon er udbragt vcd rnernt........lmng. Denne be
handling er efterfulgt af sprøjllllnger p~ frem~plret

ukrudt og "ammen lignet med behandlinger. hvor der
Ikke blev '.IllVendl midler ved roerncs ..:'irung,

Dct er tll<.træbl. al den f"n.tc ",pnljlllmg I led (;.e bicv
geOllemfnn 1-2 uger for roerne........'\llIng, Ved al bnnge
midlerne ud før s!tlllng. \ il der ved ...åbc,,"(htilbcrcdnlll
ge:n ... I..e en mdarbejdning i jorden. h\<lrvcd en oget og
mere ...U_er ukrudlscffcl..t må for..enlC\. l !tret ... fON'S
er der g et hcnholdsVl'. I og IO dage fra !>prnjtntng III
rocsanlTlg,
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A.'~I/.. /"0" bt.'I)v11' ,." 1"OldW/11 udhyu.r,·du/dum.
Ifll'.I(t~ haf udby'"t I dl· u/lohandftd.. llYl /..u" I,('f.t p.J IS -I i

{Kt. ufdl! 5prøJ1t'dl' 1.,"
I/er "., til IWIS'f,' l'" uh,:hal1dl,·t QI( {iI It"Jf• • " FUlr/lJd.-b.,·Jwndl, I
fXlf(·l'f. Bdh·de",,· ,'f tu",ll·/J. J urt,·f 11<f 'P""}lIItnll,

~prøJI"If:.f.! i h(,/..\If,rtodtl /tør w/mt'. III lua,r/f'olftt"fl lJfl..~ll..

plurt. rn. Il0f JOI/ 4 -5 h!(J.'t;' - O/I., , hq.pIJ. 5< liflu",
Eri flor /..I{/..~flo"d dl" ~'·llh(,"\J I c-fI oJht· rfJl.'-'/1l.rJHk I..on
flM.endl,II,I(Q" ,'" JUPP/'" nd,' sp/l1/tI7il1l/, .l -I ','r l'/Ij'f jiJrttt'
"'h.mellm·

a b c d e f
FI~ l "\l~pl,HlICll~ ud\ Ikhng l()gr,t'rl~ck<'1n, Upp'Jla IQgOj

J SlykJ,C J.fudlllO<:r. Skud kiln fr~m~l'rnlll'" frJ. khru.1T 111 1l11\Cm
b"

b Skud bryder frem pl)Ordo\/:rO'ld<'ll. FrclIl'plrlllg \'111.1t.., \.t:Il'
uen\ olfh.rnglg af udlllber<'lI' rloi~l'nn~ 1 rl''Jel'I~I·1

c KIllskud m<'oJ 2·.\ hlade Dcr tr f••rblUgl nxnn!!- tr<l L1itr<:l1l· I
udløberen. h\ Ilkel har bel~oJcl. al tran'f"~rtt'n har \ ,crt:! 0IUJ
glendc.
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d K\lk,kudmcdJ·"hlall<: Nulal1planl~n klarc~ig\l"ll"d,v"

Jer beho\~ Ikke l1.rrLI~~ fra udlllbo:ren, ,'g den nye' pl.mle III nu
be~~n"e ,eli al ,amlt' lpl.lg..'lI,erl1lg ~ danne' udlohcre

'\lu l·r Jer dJI111el b-!I HJde pj plimlen. Ile arbejder glldt og
.11l,·r....Jc hJ.r gendllnnc' den Ildllger~ fprhru':lt· (lplJ.~\llXnn[t

K\lkrlanle n,er ,kndr m,: I'I.,lnlen er mcg~1 l"nxlukll\ og kan
f(lr\',:~ 'lit uJI'*'crlll,I'~ III 1J.1lp.1 h~n I C'nerarcl



Tam.'! 93. Ol'enig/ m'er olier og ,'1prede-/..læbemidler

l'elletrerlllg-..1!1l" fnfl'[l.C'r mldlcflll'" Illdlr.\:Il[l.l11ng
"fl1\C'1 • fCl""lt med Alra/m, Goltl\, Fef\lI1. lI,l<..lgrall DP.
Ba-<,;tgr.tn ,silO, RounJup In n
Folg brug.... n\l"l11og for Je el11.t"Ilc mu.Jlcr

D,'/I 'm'~I'1 mIld" Imla III/'HI ul.'ud't"I al 1II"<'nm/r,·ptJ efi"f\Jnpfø
),., loni , 'fø,r,' (myml!; "/ld \jJ'dldn/il{i
!ld'~fug/,"l(~,rthI,'1 f.'<l U"dIa III "'..., ~ 1'<,/J'Wm I </f,r',.}I.·. Ul ,'/1

Ulll'lIll/lIIl{ m,'(1 R..~/olI<' 'u~ I"IÅf'Lt,\,.'1

'I>or <'l/ \at/lili ul\\/(Jn/ll~ II. Ål' il,·mlt'mju~.,.\. bliv," juxlt'ilf'lrlplun
la//,· m''ilt'' l<lnfl.d,f,I<' ,'fla umul/e,' - III "'Å"''''fIt· maj ro.:h..,b/·
rItJ.·~ \,'/10'"

2 l/ha
1 Ilha

Alm. do5enng

II E-ollcr,
1-5 l/ha

Alm doKnns

0.1-0.5 IIha

Handelsnavn &: Firma

Handelsn....n &: Firm.

ACllprnn (Iladlhn)
FC\il1ol plus. (f-"'S agro)

Sprcde-klæbeR! idlcr

fknapol (PLK)
CiIO\\CIl (BadlIllI)
Extra\ooll (NAn)
LI~apol (lel)
Sandmit "one. (FS ag ro)
rnlon n 1956 (K VK)

Pcnctreringsolicr (mineral.." olle)

Fe\lllOl (FS agro)
Op"ol (I'LK)
PrC'ol II E (KVK)
Shcll II E (Shcll)
SUIHlIl II F (Agro-"emi)

SprnlC'-I.lll:ocuuJlcr fnr\'gC'r mIdlerne' I.1;t:!'l('c\lll: og f1r lIlld

Icrnc Il! al ,pro:de 'Ig ud pli 1'!,ltllernC
Pro_ct I f.lN1ti: Ull",1 Bcn.l'>lll.n, Alrallll, BJ~f;ll'nl1, Glcan 20 Ol',
I u\II;\<1c, RegIon., rn t1
hllg hruS':U1\'''llllg for de enl.dtc lllujll.'r.

Tabel 94. Uk rudI i bederoer lil foder f/24)

Foderroer Anlal
ukrudt 6

~"i_ ~

~ 't:~ • 2 '"• c ~~ ~ ~~ v. ....c • l5.~
E~ og",S

0._
O' ~ i:. = ~l

~i -.a- ~"8
.~

~ ~H ~..;.

L spt'8Jtelld 2. spr"l.'"'' 3_ $prØJtetid " sprøt~hd t .~

§~
~.

5°Æ ul'2 ~.

førhed sJnm. ukrudl Imbl. ulrudt 2 løvbl. 2·3 uler e ler 2, tid ffi ~~

"J;.. > -> :>~

l forsøg J983 1 2 3 4 5 6

a. J GUlll;\ J Gohi\ 15.1 43 56 392 1540
,501iC l 5 olle

b. 2 Golllx 2 Golllx 2 GolIl:\ 42 56 8 1520
J olle 3 olle - J olie

Co _~ Goltl.\ 4 Bctanal 3 Golli" 135 21 64 76 2010
5 olle

d.3 Rometon 4 Ildanal 4 Betanal 112 22 62 57
- 3 Romdon

1:. 3 Romelon 4 lklanal 6 se 104 20 64 58

An\rndl olle c:r 'jun-<lI! lIE
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I gennemsnit af de to forsøg har der \ æret 153 ulo.rudt'i
planter pr. m~ for for~te sprojtnmg i 1ct1 a. Behandlm
gen med Golu:t og Rometon for såning ha\de kun
reduceret ukrudtsmængden en ...mule.
For sidste sprojtnmg er der optalt forholds,"'I" meget
ukrudl. navnlig i led a og b. Der ble," Ikke foretaget
yderligere optællinger. men I det ene forsøg ble\'
ukrudlc;bc:kæmpelsen helt utilfredsstillende i led a og b.
Her var ukrudtet domineret uf \tedmoder. hyrdetaske.
pileun og enårig rapgræs.
Ved optagning er der foretaget bedommeise af den
procentvise ukrudtsdæknlllg af jordovernaden. I del
cnc forsøg var der en meget ulfrcdsslilJende renhol
delse, mens aJle behandlinger i det andel forsag havde
virket tilfred!)stillende.
Der blev opnået merudbytter p.l 15-20 pet. I de bed... t
renholdte forsogsled.
Forsogene fort ....-etter

I tabel 95 ses resultaterne af q forsag efter en n)
for-;ogsplan. hvor 4 fOf')Ogsled er behandlet for rocml:'
sAmng og siden med bladnlldler. men'i cl enkelt lcd
udelukkende er ~gt renholdt med behandlinger efter
roernes og ukrudtet.. fremsplnng. Forsogspl3.nen frem
gar ligeledes af tabellen. Led 3. b og c er aJle behandlet
3 gange efter roemC't frem"plflng. Der er anH:ndt la\c
doser for at Mkre en ..kån ..nOl behandling af roerne

For I. ... projtl11ng med bladmidler blc~\ der optalt en
~tor ukrutlhmængde ru 262 planter pr m Behandlm
gen med Golli, og Venzar før roernes '>ånmg hll\de
reduceret mængden af ukrudt noget

Ved optællmg efter Md ..te ..projtning \ar der le\net 2o.
-tO ukrudtsplanter eflt r de fOf'\kelltge behandlinger.
bt.'<I ... t effekt bIc," OPll~lt I led e.
Ved roern~ optagninf "ar der l gennem ...mt af form
gene lUC opnået tl1fn..·(h~(illende renholdehe for nogen
af behandlingerne. I led b-e. der Viste nogenlunde
samme proccn(\'l ...e ukrudtsdækning. \ar der en bedre
renholdelse end i lcd a, som ikke blev behandle[ med
jordmiddel for .:,;'illlng. Denne hdt bedre bekæmpelse af
ukrudtet mt.-dforte 5.(X() nere roer pr, ha og merudbyt
ter på 10-15 pct, Tages prtsen for de enkelte behandlm
ger I betragtning. har led d '"æret me.t okononllsk I
denne forscgsscrie. Til Je anførte pri'oCr 'ilo.al der lægges
mnmo; og omkostnmgl r tl! 3·4 sproJtnmgcr

Betydelig mterev.e ku: Her sig til s(X'rg...m· let. om del
er muligt al renholde r "lemarken Udlll brug afjordmid
del w?d Nernes sanillg
I 1983 er der genneml.lrt fON>g efter .3 forsog'planer
med delle ...porgsmll.l

Tabel 95 Ukrudt i bedef'Ot'r til joder (/H)-.

I F"*"- Aneal
ulnod.

b l..I i ..l!.

n1. 5

~~
rI.n'- uin.m~.

).-
2·) :.er~ lid .! ! ~Il §~fw/><d ...... uknld.2_. -.

9/iN»r /983 I 2 3 4 , 6

a. 2 Golll' 2 Goltl' 2 Golli.' 262 4.1 32 ~2 449 1520
J olle . J olie 3 olie

b. 3 GOItIX I. 7 Gnlt!";' 1.7 GOltl' 1.7 Goltn. 102 39 14 57 45 1915, 2 olle , 2 olie 2 olie
c. l,.'z Venzar 1.7 GOItIX 1.7 GOI!IX 1.7 GOltlX 204 37 14 57 36 1415

1 olle 1 olle 2 uli~

d. h VCI17Ur 2 Bctanal 2 Bclanal .12 18 57 63 1220
2 Nonrul1 :2 l"oortron

c. 1'2 Venzar 1 Betanal 2 Bttanal 17 14 5' 70 1880
:! ~onron :2 Nortron

} GoltlX LSD-

'\1l\l,'T1<tl .llie er \un·tlll ilE
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I label 96 "C" rl,....uhalerue af IO fO""'g. tHor der l

fo""g,led a ug b er ,pwJtet 2 gUllge med Gnltp;
blandct mcd enlcn SUII-oll II E dIer lklJnal Fm..ug~
lcd l,.' cr fm't "rnlJtel med Uet;JIl;J1 og "Iden ml,.'d GOItI'
hlandel med tlhe. Ll,.·d d er ftlr'.1 'rroJlet med cn
bl..lndlllg,Jf \l.lIngnll og Delan:!1 ug ..Idl.'n med Golll\
- oile. Il,.·d e er behandlet 2 gange med Pyranllll 

Dt:I,lIlal. h\m A.:urron Ilkl:lle.. q ..d .. id..le 'projillmg.

Den ", .... Il,.' "prtlJlllIng er "'gl gl'II11CIIlI'lrl p..l u"'rudl
med "'"nbIadc. .:!...pmJllllllg er gellllcmfon pOl n) I
ukrudt IIIcd J,;lmblade - 2 1m blade, Der har i genllelll
"l11t \,crd '::;1, .~ uger mclh.'1ll de IO ..pruJlrIlllg.:r,
FOl I 'pmJtrllllg er der OPlalt 1.53 uJ,;rlldhp1allter pr.
m~ 1 gl'11l1Cl1I'1lI1 For 2...pmJlnrng er ucr Igell optalt
ukrudt. og J,;oilmlle 3 'd ..cr, al dell hC(l'ole c1Tekt på delle
Ild .. punl..l t.:'r opnllet i lcd b KolonIle 4 \l ..er rc\ultatel
eftcr 'ld'le .. pruJtlllllg. 11\01" lcd b ,!adig er bcd~\, men,
de m rige heharllJhnger er nogel fo kclllgc herfra. Ved
optagning er der opniicl en ILlfn:d lll1enuc rcnholdd ..e
og heil ..amme uub)-lte efter de pnnNe beh:lIldllllgcr
Flc:re Jf behandlingerne: er rro\t~1 mer 3 ar. hmrfm
fo...."gcnc af..lultt.... I gcnnelll'illll ,Jf 43 for"l\g er der
opmid ....lmme godc rcnholdd,e for bch"ndhngcrnc: I
led a, b og l'. Lcd b har moofnn cn i1dl hed re beJ... ..Cfll
pcl ..e af u\."rudtcl ved optælling efter 'I(hle \prclJlmng.
men uer er IU:e for... J,;c1 på dCI opn:iNc udb) Ile efter de
3 hchandhnger

Å,uml ''''' '/ udb,.,dl ul..".t!t '1;"01 I Io<'d,n),r I/'PH
10.'/1 ,tj"i,f/1 t>. 4.t m"..' \l "r'rol' I.J t>ru-,: uf ,,,,dnuJddfør "II," .. Ii
n ...·"lo ,olfII','"
l 'lId/<J'/' \J ,..r, to. hllndlm~ J..Jn \IoJu"", II ""d},,,d. rUfll. '"i, fV
", m'f,r, ,/" J.'ltmllcpllllll' r 't /.. \ I hlllflfJW'l "It (/ B"/ll/wl t If,·,
R, :11'111.' (j,oJ/j\

10b(" 96 UJ..ruc/r i he(/('ro<'r lil j(}<!er (' '6)-
Antal pltll1ler Udb. og

""""""Foderroer r., Før U\er L ","'tl, !>pr 2 ~pr. 2. spr

'n~ .l!~ - <;-.• ~~

~
(;.:.1 s::

~= "O~

E -. •• 'C- ~;;~ .. li:;; ;; ] "'~i
.~

.~ <&- 1a.I, spraJlnm! 2 sproJt"m, ~ ~ 2
'GH~ ~~ -g~ "uukrudt kmll:t ukrudt KlmbJ.-l "'"bl ::> " ::> ::> =-~,. " .<~

IO /0=8 /983 I 2 J 4 5 6 7 8

a .~ Golli\ .~ Goltl'
5 ~un-(lll lil 5 Sun-OII ilE 1.53 74 .:!O Il N 01 546 1.5-U1

b J (rOlll\ J (;(1111'

4lkl<lnal 4 B,.'t;tnal -, II ; ; b1 ; 24XO
,. 4 Bl'l..lll.lI :. Goltl.\

5 SUll'0I1 IlE 7" 103 ; l 7 bb o I-~O

J I f>.I,llrig(ln .5 ull1ti\
2 Bcl:tl1nl 5 SUll-0I1 11 E n II" 57 IO 66 5 l7NO

c. J I)~ramlll 1'1 2 P)ranull Fl
4 netarl .. 1 2 nl't:tnal

.:! i\clIproll 71> 44 20 Q bj 7 147t)
LSD-

4J JOrll'.'!, IV8/-IU

aI INO '4 38 IN q 61 676 1540
b. 1·(H·..~'g'rl.ln ..Olll O\t.·llf\lr 74 lo ; ; bl O 24KO,. ;6 ;4 .'0 N b.' 2 17.50, (7.:!) 1.14) ( 17) (7) (64) 2) 1470

• I I II I" .....,I!: 1'1.._ "

IJI



Led e. hvor der er behandlet 2 gange med Pyramill +
BelanaJ. og h\or der ved sidsle sprojtmng er lIIsat
Actipron for at styrke effekten. har være I med i 30
forsøg Over 2 år. EfTeklen har været lilfred~lillende

med en god renholdel<;e ved roernes optagmng. I
forhold ul de 0\ rige behandlinger er der opnået samme
udbytte.
Ses der på omkostningerne ved de forskeliJgc behand·
linger, spnnger del i øjnene, at led a og e kan behandles
for ca. 2/3 af prisen i led b. Led t ligger prismæssigl
kun lidi over de Io billigste behandlinger. TJI de anforte
priser skal lægges moms og omkostninger til 2 korsler.

J label 97 ses resultaleme af 9 forsøg. hvor der ikke er
anvendt jordmiddel ved roernes såning. Forsøgsled a
er behandlet 2 gange med Gohix blandel med olie.
Forsøgsled b er sprøjlet med el nummerpræpardt inde
holdende de virkstoffer, som kendes fra Betanal og
Matrigon. Denne behandling er efterfulgt af Nortron
+ Betanal + Goltix. Led c og d er behandlet 2 gange
med Betsnal + Nortron. lied d er der tilsal Goltix "ed
sidste behandling. Led e er behandlet med Reglone for
roernes fremspIring og senere med Betanal og til slut
med Golux + olie. Forsogsplanen fremgår af tabellen.
og heraf~ del. al behandlingerne i de enkel Ic fon.og...·
led var planlagl ul al ligge forskudt i forhold til
hinanden.

Tabel91 Ukrudt i bederoer 111 foder (/27j

For l. 'projtelld er der oplah ukrudt. og I de ubehand
lede led \ar der I gennemsnll 144 planter pr. ml. l
forsogsled e, der \ar behandlet med Reglone på oplæl·
Iing<,tidspunktel. talles 110 ukrudtsplanter pr. ml. Da
delle fon.ogsled klin har deltaget i 5 af de q forsøg. må
de Io oplællingslal Ikke sammenligne«. direkte Ener
'Idste sprojtning er der Igen optalt ukrudt. og mest
!ilfred~slJlJende har effekten \æret I led a og d. mens
der I led b og c har værel ca. dobbelt ...å meget ukrudt.
Også efter behandlmgcn l led e er der en lilfredsslil
lende ukrudtsbekæmpt:lse på delle tidspunkt Ved op·
lagning er led a og led e omtrenl renholdt tilfrc<isstil·
lende, mens de 0\ rige led. h\ or den anvend le mængde
jordmiddel har været lavere, ikke er ble,,"et renholdl
godl nok
Den utilfredsstillende renholdelse ~111r da ogs11 igen
nem på udbyttet som t:T hdtlavere i disse lcd. Behand·
Iingen med Reglone led c medforle el lidi luvere
udbytte, da roebeslanden reducerede... lidt.
Forsogene fort~æller

I label qg ses resultaterne af 16 forsog efter en ny
forsøgsplan. h\'or fof<, elhge behandlinger ener roer
nes fremkomsl er pwvel. Led a og b er behandlet
tidligl på ukrudt med !Omblade med henholds\ IS Gol
liX + olle og GOltlX + Belanal. Siden hen er begge led
behandlel med Golux + olie. Led c og d er behandlel

Foderroer Anl..1
ukruJI ii

"'~

~-6
~

~

.~:!' • 2 "~ c
~:4 l:

~ .. E~ iiCo:;;c c kE og!!:c E'
C::J_

~i.E' ~'t ~
~~ ".!io""=

>- >- "i]~ ~!" ~'8 ~-:
I. "p"'Jtt:tid 2...prlllJtt'lKi 3. "proJl~ud 4 '1prcjtetld t ~. 5"5 ~""i S1 L ..

fM/~ed slnin, ul.rudt k.imbl ukrudt 2 Ie\ bl 2·J urer dtu 2. ud " ,,~

.::; I- "' =-" ... JL

9 jonøg /983 I 2 3 4 5 6

a. 3 GOItIX 3 Golux. 144 15 II 61 603 1540
5 olle - 5 olie

b. J PllInpI 16515 2 Belanal 39 17 6) 21
l :! ~onron

.l GOI1L,(

c. 2 BClanal 2 Betanal )8 22 62 38 1060
- 2 :"lorlron - :! Nortron

d. 2 Betanal 2 Betan..1 H 18 62 19 1720
- 2 l"ortron - :! Nortron

, 3 Golux
e. l Reglone 1: IJcl'Ulal 5 GOII1:'\. (IlD) 13) (12) (56) ( 25) 1565

5 olie LSD-

9 forsog 1981

a. 551 43 II 60 729 1540
c. samme led -.om O\enfor 37 10 60 13 1060
d 28 6 61 Il 1565

l ) ~ fors"g 19S:< \n~ ...nd( "Ile- e-r SII" ..".I IlE
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ens, IdCI k'd c er behandlel med en wnkblanding af
P~r<lmin FI. + Iklanal. og led d er behandlet med
Arral. en formulering lIldeholdende de \amme IO \irk
somme "'IOO'er. I ,cd c er behandlel mt.-d Norlron ......
8et<llJal 2 gange, Idct der dog ved \Id ..te behandling er
tilsat GOItI"

For "'projtlllng l led c t:r der optalt 105 u~rudhplanter

pr. 111- Dc f(lr'i~ellige behandllllger har reduceret
mængden .If u~rudt ",jledc'l. al der cfler ... id'ltc spmjl
nlllg er oplalt fra 10-J5 planter pr 11l~. Bedst cO'ekt er
opn. cl I lcd b.
Ved roernc... optaglllllg har Ingcn af bchandlll1gernc
vlrkcltilfred"''ltillendc. Led b og c har dug virket bt=drc
cnd de U\ flgt: behandlIllger.
Dc IO for"'\lg.-,Icd, ~Ill er behandlet med hcnholdsvi...
Pyranull ~ BClunal og Arr;tl. har gl\el lidt mindre
udb~ Ile end de ()\ rig<.' for~ng ..1cd.
For.."gene fort"':l:ttc!>

Lu/,'/I II",/d(' 0p/fvNk, pa ,/\1<' 'U'·I1/ef , o,iJ I/0f, mCI'/lK(/"f, ul

11{I"Of/l/(,' /Il/hUlt'ruh ton hlil'c fl.'lI,,/tU/"/ uf "" lI1unt;dJuld
h.:J.n·IIlf't·/~,

(jo/tn />,Jf tlltI~11 i Iprojl{'p'''l(fl1mm,'1 p<J I4UI"n", Uf{"{,""

I label Qq ...e'" rt>\ultalernc af J fOf'.(1g efter cn fnr!>Og..
plan. h\ordet cr ..ugl at bel)'...c_ 0111 en elllo.elt ..pmjtlllng
med Gulll\ - nile efter roerne<., frem"'plflng ~an be
kæmpe IIlo.rudtcl 11lfrcd.....lillel1de. nar arealet forud for
\:'lnlllg er behandlet mrtl Cl jordmlddcl S.tmlldlg bdy
\e\ del. h\ II~ell bclydl1lng Spmjlctldspunlo.lcl ~all hu\c
for cn'e~len ;If en ...adan enkelt behandling. Denne
bchandll1lg ...ammt:nhgnefo. med mert: lra(lluonelle be
handllllgcr. tnor der for~t ...projte... med Iklanal og
Siden mcd jOf(!llllddel l blandlllg mcd Betanal dier
oilc. Por..øgel1e er anlagl p~ ;tre;ller mcd forhold ... \ I')
mcget u~r\ldt. og det er ..umlldlg blc":1 opl~ ... l. at
Vcnzar a anvcndl p,' alle lre arealer med et 1/2 kg pr
ha.

t-or..og... lcd a. b og c er behandle!. da u~rudtcl ...hKI
med ~Imbladc. Dell ... upplcrendc behandling I led ;t ng
Il cr g:<"IlJlemf"rt, da nyt ukrudl 'ltOtl med kunblac.lc - 2
h,\blade, Der har \æret l-a J uger mellem de to
behandlmger. Fnr..og... lcd d ng e er behandlel hell
hold<,\, ... I og l ugcr efter lcd c.
l-ol' ...proJllllllg med hladnmldd cr der oplalt 7K
ulo.rudt ... plalller l It'd a De gennemfone "'prOjtlllnger
har rcdun:rel m'~llgdcllarulo.rudl bct}dchgl <;McdL.... al
dcr cftcr ,idqc c;prujtning er oplalt 10-35 ukrudt ...plan·
ter pr \Il '. Bl'd...1 eITekt l'r der opllrtel lIed a og h. frcxh

Tabel 98 Ukrudt I bederoer /iI foder (P8J.

Foderroer A"W.krud. i_ ,;
~

~ n • 2
'=~- ~-

u.
e ... ~ ~

~:å
E~ ~

E
~ ~il !'~ ~~

~ ... -- "i~

"
li" :j-s ~[ "Il ""-I. sproJtelld 2 sprøJtclld ). sprøjtclld t

~i
;,.

E~4 spr:,{tclld æ ~-rør/ved slmna ukrudt kimbl. ukrudt 2 ",..bl. 2-) uger et' 2. tid ~ æ > ;g~ ~J;

J6 forsog J983 I 2 J 4 5 6

" .3 GollI.'( 3 GUltl\ 29 26 65 509 1540
5 olle 5 oile

b. 2 GOlli:\ 4 Galtlx II 19 65 19 1720
2 Delanal ' 501lc

c. ) Pyramlll FJ. Pyramlll FI, 205 20 30 64 33 1470
4 Bctanal I 2 Bt:tanal

• 2 Actiproll
d. 5 Armt 7_5 Armt 35 38 63 66
c. 2 lJelanal 2 Oetall.ll 14 n 65 o 1720

. 2 ~C)rtron 2 ~ortron LSD 36
J GUltl';

An\C'ndl \'lre er Sun-()II III

13.'



TabeJ 99. Ukrudt i bederoer tiJ foder (/29)

Antal planler

~
iF

-

ctø, Fe< E~"

~- ..'*f...' ;"'. 2. 'Pr 2. spI'. .~. • -
~

~.

.! ~~ c
t:~'S E S .. c-

2. spnIJlnin, ~ , , l'at H ::J
&-c. Ukrudl kimbl.

~ ~ ~ 'an
.._'~ d: 7 daF c:fkr c J :r.r:::. s li ~ ~ .l:~1l h 11 'p.

)·2 _ lO< e: 1 dap. efter d ukrudt kwb1 " ::> ::> -li. " ..~
J for»g I'JØJ I 2 3 4 5 6 7 8

a. 4 Bctanal 5 Golllx ... 78 76 bl Il 4 Y" 608 1790
5 Sun.oll 1I[

b. 4 Betanal 4 '\ortron 9 4 58 19 16-10
markens 4 BClanal

c. behandling 5 GOItI' .. 25 3 58 13 1210
.ed nmg 5 Sun·oll II E mgen

d. 5 GOltlX - '5 80 32 5 b) \O 12\0
5 Sun-oil IlE Illgen

c. 5 GOltl\ 16 80 37 \O 59 45 12\0
5 Sun·oll liE lOgen

/6 forsøg /98/·83
a. 131 70 67 18 13 59 679 1790
b. Il Il 58 8 16-10
c. Forsøg~plan ..om oven ror 29 23 55 5, 1210
d. 137 70 26 20 58 5 1210
c. 124 71 48 25 58 2J 1210

denne for~kell effekl ert!::r 'iidSIC ~prøj(l\ing er der ved
roernes optagning fundel en lilfrcd<"slilJcndc bckæm·
pclr..e af ukrudlct efter alle behandlinger. Alligevel er
udbyllel i led a og b lidi hOJcre end de øvrige led
Forsogsplanen er gennemført O\cr 3 år og afslultc<..
hermed. I gennemsnil af 16 forsøg er der opnået det
hojesle udbYllc ertcr bchandllllgen i led a BehandiJn·
gen I led b har givet det reneste areal \lcd oplagning.
men Ikke medfor! merudbytte i forhold til lcd u. lied c.
d og e er der Ikke opnåel en lilfr~dsstll1ende renhol
delse i gennem"'l11t af materialet. ligesom der er målt
nedgang i udb)'t1et.
Renholdelse i bedero<'r kan kun "ndtugelseJl'is bflrl!

li/[rcdssliIJende red gentu:mført'ise af L'" enkt'lt
ukrudl!Uprojl11lug efter roeme!J frcmspmflg uallser. dl

der cJ11\'t'ndes jordmiddel. for roulle sllS.

Betan;,tl hJr \ ærCI marl..ed'if"'t i mt're end IO ar. og IIU.

h\or ralcnlrettlghedt:rn~udlober. er der frcml..omlllt"t
nere mldlcr moo Indhold ar phenmt"dipham til afpr",
iling.
I label 100 56 re-.uhalernc af 1:1 t.'nkelt for<,og i 141(\.
h\'or en ...ammenhgning er \kct mdlem Belanal og _,
andre midler med indhold af samme \'lrksomme ... tof,

I delle forsog er udb}t1cl lUe måll. men der er
gennemfort Obsc(\,alIOner o\er antal roer og ul..rudl'
planler tft~r J sprojtning og efter 2 ...proJtnmger. FONe
sprøjtning t:r gennemfnrt pi.l ukrudt med kimblade og

134

anden ... proJtning. da nyt ukrudt havde l11et klmblude.
Der har \,<t:ret 16 duge mellem de to behandlIIlger.
Ocr var forholdsvIs megt't ukrudl på forwg...ar~alel. og
de pro\cde midler h:.!r \irkel omtrent cns

Tubel JOO. Ukrudt i bederoer Iii fodt:r .....
AnlOl R.., Ulm.tdl

FodemJe. bch 100] ..101
P' '" pr m'

f(,,"wg ti r. 64047

L'bchalldlet 55 2.13
Bctana, HI I I I I
Kenllf.'1ll 4.0 I I 212
Phm 1t>5 A ~.O I I Iq6
LX·16 4.0 I I 215
Beti.lIli.J1 4.0 , 2 5" 37
"-enuf.tm 4.0 I 2 51 25
Phm 165 A ~.O I 2 ~b 35
LX-Ib 4.0 I 2 03 ]b

4/or'i('f( 1981·8J
L"behandlet " 3bl
!3e1J.n,tl 4.0 I -b b3
l\.emil.lm 4.0 I 77 68
llet.lll ..1 4.0 I 2 -4 17
"'-emIf.lIll 4.0 I 2 xo 15



I genncm"lllt af 4 f(l~og (l\ er 1 år har Kemlfam og
Bct;1I1;.l1 \lrkCl heil en .. pu .. \e1 roer 'iom ukrudt
Der I..an fonentL.... nen: nye phenmedlpham-midler på
marl..(.'del I 1%4.

I ~alllthge foderroefor,,"g er der foretaget oplællinger
af ul..rUdl'lpJanler. ~(llll er opdcll efter arI.
Tabel 101 \'1~Cr. h\ ilkl' ~Lner, dl'r forekom hyppigst I de
fOr\(1g. der er gellnemfon l IQ8J. 1980 og ]Q75. Plan-

Tabel 101 HYPP,g<ilt' IIÅrlullwrler I ~'I.H'" ar (117)

Foderroer
FOiftomsl I pct. ofr......

1983 1980 1975

Anlal forsog ., 41 "
Pileurt 55 63 69
Fugkgr,t:.. 34 19 49
Ilvld1ll (j~I-.('f('I(J .' 1 HH H8
Kamilk " () 14_.'
Stedmoder B 10 11
Æren!,,,,,, 1.1 11 37
T\ et.llllJ 13 11 14
liden 1I~c1dc 11 19 O
nAgerl..<ll .. 10 7 10
Burrl~llerr(' l< O O
l-I}rdet;"I..I.' X ~ O
Sorl n:tt ..l..ygge 6 5 O

lerne er Op<,ul1cl efler hYPPighed' 1910. og som label·
len \ iser, har h\ldrnclct g.hefod (Il mælde .. l. pileurt og
fuglegm.... \æret de me<,l udbredte planler I hele peno·
den Liden nælde og ..ort nat..l..ygge er f"r"l duUet op I

SINrc mængder !o.ld..t i 70-eme.

Dc :lIlfurte IHI\ne er 11..ke helt hotrtlll"l.. I..orrekte. S,'1c
de.. IIlddlOldtr grupperne pileurt. ært:npn... kamille og
l\cland nere aner

lahcl 101 \l",er effel..ten af ell r.cl..l..(' megcI all\emhc
"prujleprogrammer 111 UkrUtlhh<:l..æmrehe, bederoer

B~h<lndIlIlgernt.~procenll<;ke efTcl..l er .tnfnn l.) \ ......11

et hOjl lal bct)der en god ul..rudl<;effel..L De loorcth.'
kolonner \l<;er. h\orlede-. de cnl..elte programmer har
\Irl..et p~1 de for.. kdlJge ul..rudt ..artcr. Dc \Undrellc
lUller v....cr. 11\ ordan den enketie ukrudt'iart pll.vlrl..('~af
dc fnr..l..dlige hehandllllger.
En clTeI\( på 85 pet. eller Illere betyder. at der under de
flc"e forhold \lI opn. ~ en effektiV bekæmpelse.

J 'ulr.: af IIÅfudlsmllldel ~ sproJu'pf'ORram /xlr ofilem
m('.~ t/ter den IIÅrudlsjlura, der fOft'Åommer pa dt'1
areal. .wm sAal behandlt't. Et "oJe J,;('ndsÅab 11/ eje,,·
dumme/H - eller de" cnÅelle marks - flora leller mlg(,1
af IIÅr/lcll\1l11dla til roemarken m.'Jt·IIt!lgl forud for
'ipn'J/t·~t:{'.'ionen.

rubel/02 EffeÅI i pron'f1/ mod dL' l'lgll~H(' uknullmrler (IJI)

ce
Q.

'5
« .~

oll N "O

u: u: o oll
oll c c oll oll';' c

EE c c c c o
~.~ '"oll o o 00 ·eE E ee et:• • 00 • o o o o '; ·u• • .~

,.,,.,
:g~ 00 0..0- ZZ zz lE:.:

~ .., "O
~N NN NN

_ o
~~ + • oll~ + + + + + + +~
+ • "æ~ .. +

~~
Gi";

~~
.. ~~ ~

~~ ææ g .g B c."

JlJl Jl8 JlJl
,,-

00 <l(<l( <l(<l( <l(t3
~~ ...... ... ~ "'N NN NN N~

Ager"ledmoder 78 100 96 97 97 75 100
Eli ng rapgræ.. 84 Q4 71 36 47 67
Fuglegr.e--. Q.1 QQ 97 99 98 H7 100
Iloll1el..m 100 IOD 99 9~ 99
llejren.cb
H\ldm G<1«fnd 100 100 99 98 99 96 100
Kamille HI 99 66 59 16 77 HO
Liden nælde IOD 99 100 76
PElcurl. fen..kCIl- 100 9Q 97 100 97 99 I()(J

Pileurt ...nerie· H5 100 9g 100 9~ 6X 97
Pileurl. \'cj- H4 60 77
Storl..ellæb
Ærcnpn .. % 100 9Q JJ 99 9~ 9H

• Sun-,ul 11 I
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Frøukrudt i fabriksroer
l tabel 103 ses resultaterne af 6 fon.OIg. som er anlagt,
sproJtet, bedømt og optaget ~mt beregnet af De dan
ske Sukkerfabrikker.
Formålet med forsøgene er at afprøve systemer for
bekæmpelse, hvor jordmiddel ved roes!l.ning er ude
ladt. Et ~tOrt anIa! kombinationer er provet, og for
søgsplanen er en fort~ttelse af arbejdet fra 1981 og
1982, hvor ogsA et stort antal kombinationer bIc...
prøvct. Meningen er at fort5ælte med de systemer, der
formår at renholde jorden tilfredsstillende ved optag·
ning, mens kombinationer. som ikke viser en tilstræk
kelig effekt, kun bliver medtaget j ct enkelt år.

K un i forsøg"led a cr der brugt jordmiddel for roernes
~Iling. Forsøgsled b·i er alle behandlet 2 gange med
bladmiddel I jordmiddel. Der er i 1983 generelt brugt
lavere doser end i tidligere Ar. Alligevel er der efter alle
behandlinger på nær led e opnåel en tilfredsstillende

renholdelse ved roemes optagning. Den mindre liI
fredsstlllende renholddse i led e slår ogsA igennem på
udbyttet. som er lidt lavere end efter de ø ... rige behand
linger.
Forsøgene fortsættcs.

De samvirkende Lol/and-Falsterske Landboforeninger
har· dclvist i samarbejde med Sukkerfabrikken l'tlykø
bing. - gennemfort 7 forsøg med ukrudtsbekæmpelse i
fabri\.;sroer i 1983.

I tabel 104 ses resultaterne af 3 forsøg, hvor forsøgs led
a som det eneste er behandlet ved såning. Alle forsøgs·
led har mel 2 behandhnger med bladmidler efter frem
spiring.
Behandlingen af forsøgsled a har gennem mange år vist
sig som en sikker metode til renholdelse af fabriksroer.
Dette forsogsled er da også fuldstændig renholdt ved
roernes optagning.

Tubel J03 Ukrudt i fabriksroer (/30)

Fabriksroer
Udbytte 0110

= = rne:rudbyue

" ;; hl., pr. ha1l_
~iie." .

S~
~~ ~ ~~ ~ ~~

.,,= 0;3._ 5.E ~...... ~ "E .. ~ "~ >.

.~~~
=~~ H ~~'oaJ.'!'~ u

l spt0jtetid 2. sprojtetid 3. sprojletid 4 sprujletid
.~ o

~i
~ e~.~ ~

ti~ll '8 ~

v~ sAn ms ukrudt k.mbl. ukrudt 2 lo\bl nyt ukr. kimblad æ51.::: = ~i"'U .. .", '" ~

6 forsøg 1983 I 2 3 4 5 6

u. 3 Golllx 3 3 64 420 70,7 2190

3 2 65 8 1.6 2190

5 ; 65 ° 0.1 1460

; 5 66 6 "0.8 1260

8 17 65 14 ~2.7 1060

5 5 66 5 "0.7 1550

4 5 66 0.4 1700

6 7 66 2 0.3 1270

3 ; 67 5 0.7 1530

LSD

4 78 564 98.8 2190
3 78 5 " 1.2 2190
9 77 4 ~ 1.0 1460

24 76 19 ~3.9 1060
LSD 23 4.0

3 Betanal t

3 GOltlX
3 Betanal t

3 GoltJX
2 Betanal ...
2 GOItIX
2 Bctanal +
2 Nonrol1
2 Betanal+
2 Nortron
2 Betanal t

2 Goltix
2 olie
2 Belanal~

2 Goltix f

2 Nortron
2 Betallal+
2 Pyramm Fl.·
2 olie
2 Goltix
2 olie f-

1.2 Matngon

3 Detanal

2 Dctanal+
2 Nortron

2 Belanal+
2 Golti>.

2 Betanal ~

2 G01lix

2 Detan"l +

2 Gohix
2 olie
2 Betanal
2 Goltix

3 Detanal t

3 Goltix
2 Bctanal'"
2 Golti>.:
2 8etanal +
2 GOltlX

behandlinger
som angivet ovenfor

h.

8 forsøg /982

a. Ib.
c.
c.

i.

g.

r.

b.

e.

d.

c.
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Tab!'! 104 Ukrudt I [abnkJroer

Anlal Udbytit og
Fabriksroer ukrudlsplanlet'" c merudbyllt•pr. m' ~ hkg pr ha

tE1 "~...c ~ ~- c:;;.., • ~:J~ 5.~ 17"
;;~ .2,'oi = .- ';.2-c

*"~:[ ~c '<;]8 t
~t ~i

-!!!..:
I. spr~tnjn8 2. sprøjlning 3. spmjlning ;e tih "8

~ E~
~
c .-Vtd nma ukrudt kimbl. 7·10 daat efttr 2 spr ~~ "" .. ~> '" ~ "'~

3 forsøg /983 I 2 3 4 5 6 7

a. 4 Golll.\ 4 Bdanal J Golt!;.: 26 ~ O 6Q 372 63.1 2255
3 Betanal

b. 1.5 Gohix 3 Gohi\ Q5 12 3 n 0.5 1645
1,5 Belanal J Iklanal

c. 1.5 Golll;': I J Gohj;.: 57 7 3 73 o 0.7 1865
3 BClanal 3 Betanaj

d. 1,5 Gohi.'l. 3 Goltix 68 14 4 74 o 0.2 1490
J olle 3 13etanal

c. 3 Gollix t 3 Goltix t n 15 4 7J 22 3,7 1820
3 olie 3 Jlclanal

r. 3 Goltix 3 Golllx I 57 17 6 7J 24 3.2 14Q5
J olle 5 olle

g. 3 GOItIX + 3 Golli.... 58 8 2 71 24 ~.I 1865
3 Bctanal S olie

h. 1.5 Golti:\ 3 Goltix I 70 7 3 71 0.0 1540
3 Betanal· S olie
0.1 Sandovit

An\tUlh olle ... r ~un-(111 II [

Fab!'!I05 Ukrudl ,jabrt!'drOer

Anlal Udbytie og
Fnbrlksrocr ukrudlsplanttr 5 mtrudbytlt

pr. ml
~~

hka pr. hl.~ ~ 2 M i:~,~ c aS• ~c- r-... ;;a-
~:i ~~lij 'h t

..2

=e- t·.. "~.§; "'.~
6~l. 'P'":itnina 2 pr8JtnJng J 'PfØJlnmg c:! -~'l! "8 ~

Vtd nmg ukrudt kimbl ukrudl kimbi. ukrudl 2-4 IO"b1. J:~ ",se æ~ ... .. c "'.:;-> ~

3 forsøg /983 I 2 3 4 5 6 7

a. 4 GOltlX 4 Iktanal 3 GOItIX I 3 O 6Q 389 66,9 2555
3 l:ktallal

b. 2 NUrltlll I .l GOItIX 26 7 70 17 3.6 1625
2lktal1i11 J BCI:lnul

c. 2 Gohix 3 GOItIX 5 2 5 65 2J 4.3 IX25
2 Betanal J Bctanal

d. J Golt .... 3 GOltlx 5 2 6 70 7 1.9 2235
3 Betanal 3 Betanul

2 olle
c. 2 GUItIX I 2 GolIl.'" ~ 2 6 7) 19 4.1 1355

2 Iklanal I ;":orlnn
3 ohe

2 Golux 2 OOItIX • 7 4 73 7 1.7 1460
2 BClanal 2 Belanal

g. 2 NonOlll 2 Norlon 40 2 IO 74 O 1.8 1060
2 Bct<:tnul 2 Bcwnal

h. 2 Goltix 2 Goltix I IQ 2 14 72 3 0.0 970
2 olle 2 olle

An\cndl ollc ~'r ~un ..(lll 11 L
137



I de øVrige led er afprøvet ror~kellige ret la\t~ doserin
ger af Goltix blandet med Setanal eller olle. Fomlålet
er naturligvis at bely~e mulighederne for al renholde
arealerne med en lavere kemlkaheomkostning. Dette
er lykkedes i forsogsled r, ...om har gl\et en tilfredSStil
lende renholdel~ ved optagnmg. \<lnnidig med. al el
merudb}ue I forhold til led a er blevel opnået. Behand
lingen i dette led er -.amtidig noget billigere end for
sogsled a. hvor der ydermere er sprojtet Ire gange.
I 3 forsag i 1982 efter samme forsogsplan vi<;te dette
forsogsled og del bedste resullal.

I tabel 105 ')(.~ resullaterne af J forsog efter en n)
rOl"\Ogsplan. hvor forsogsled a er renholdt pa samme
måde:-.om Iden foregående forwgsplan. Og her \"Iser
denne behandling ... ig al give den reneste mark ved
roernes optagmng.
I de ovnge ro.....ogsled er der ...projtet 2 gange efter. al
roer og ukrudt er spiret frem. I nere forsogsled er der
kun opnået SOl for...keJle I forhold til forsogsled a.
Mest mteres.!oanle er resultaterne i forsogsled f. g og h
Her er der i 2 af forsogsle<.ldene Ikke øpnåel helt
tilfred~tillende renhed ved roernes optagning. men
alligevel er der opnael udbytter på linie med forsogsled
a. Del er ~mtldlg \ærd at bemærke. at omkostnin
gerne I dis!-e forsogsled er betydeligl lu\t:re end I

forltogslcd a. Del skal også bemærkes, at behandlin
gerne I dl~c 3 forsøgslcd er "iket med 8-10 dages
mellemrum III for<.kd fra fONog ... led b-e. hvor der har
været 2·J uger mellem behandlmgerne.

I forsog nr. 31136 er fnlukrudt I fabnk ... roer søgl
bekæmpel efler en forsog~plan. 11\01' Pyramin FI. -+
BClanal er prøvet i forskellige blandingsforhold, Dc
neste afde pnwede behandlinger har givet merudbytte
i forhold til fOf',øg~led a, som blev behandlel på ...amme
måde som i de IO foregllende fOr\øgsplaner I denne
plan er og afprmel Arfat, som er en formulering
med Indhold af virkstof kendt fra Pyramill og Betanal
Bekæmpelse af frem\"ok~eagerrids/er i roer er pnl\ el
i el enkelt fors"g i 1983. Resultatet ses i tabel 106.

Tabel 106. 7idsler i fabril...srol:r

Fabrikltrocr ri1JOnl hk! rod hkg 'u~ke,

dæ Lel v. OPl pr ha pr b.

Fonog nr. 31/39

Ix'handlel 25 371 66.~

~.lIng(ln 1.2 l O 37 ~.l:l

~1atflgon 1.5 1 O ~6 ~.:!

/ formg /981

Lbcho.tlllJlel ;.;5 138
l\1;.l1ng:o!l 1.2 l j 1~1

~tatrigon 1.5 I 5 138

Matngon c::r pro\et I :! do-.ermger. ....am begge ga\ en
megct ulfred ...... lillende bd:cmpel ..C' Ved roerne... op
laglllng \ar 2~ rx:'- ;lf jorden dækkel af tidsler I del
ubehandlede fOfS()g... led, Den gode bc"æmpelse resul
terede I merudbYller pu l:a IO pcl i 'iå\d roo wm
sukker

138

TIdfIer." ('I rodul..rudt. ~)"II..(J" hl",· megd R'·'UN.'"d.. , lx'l1erMr
P/Oll/trllt vol..\/·r I 1../JIOIlI<'r OK pOl/rl..e.\ !.un , rlllg/' Sfl/tl af dl.'
IIormal.· /r-øul..rrJlllnprø)l/:mger
l{am/w" J.(IIJ /Uft' f'roMe" el 1\Y1 hl'hund/mK ·ht'n 'lUfII . I/br alle
11../1(1 t'r J't·mm/·,

Rc<;uhalel af årets forsog I;varer helt III del, ..om blev
opnåel' cl tilsvarende fon.øg i 1982.
Matrigon k~ler ca. 280 kr. pr. iller. og midlet er
velegnet lil sprøjtning mod agenidseI. kamille og andre
kUf\eblomsrredc plal ler l bederoer

Andre undersøgelser
I IQSJ er der gennem(on nere forsog og under'>()gdser
med ml're ~peclelle opga\er.

Kørespor
Anlæg o\f korc...por • t:lIer plcjespor - bll\-er ltladig mere
udbredt. Del dl ...kuteres d02. om udb\,t1el berores ved
al anli.t~ggc s.1danne ... por. I i forsøg I \J.rb)g er det sogt
bd) ... l. 11\ Ilken betydning del har al anlægge korespor
...amt at kore gennem afgroden flere gange. Resulta
terne \l~ i label IO"'.

FOf',ogcne er anlagl ledes. at der i hah delen af
parcellerne ble\ la\ el korC'lpor \ ed ~nmgen. [Xr blev
kort I alle parcellel forstc gang pil. tidspunktet for
ukrudt...bck:cmpel...e ,lg dernæst ca 2 uger senere og en
lredle korsel endnu ·a. 2 uger 'iCncre



lu/.,/ /lIZ Kort'\pur og kOrit'! i mrhJX (/l!)

Anlal h'J pcl ..b
VIrbyg kors- 'em<la pr. ha J.S m 15m

! j/mog lVliJ

Ingcll I..mC"fl(lf I 45.4
Anl<.l~1 J..orC"POI I 1." 4 I
Ingcll J,.orl'",X)f J lA J I
Anlagl ""'fc"por J 1.6 4 I
Ingen I..nn.:\por J J,K 8 J
Anlagt ""'fc"por .\ .u 8 2

Rc\ultatr.:rnr.: Vl ..cr. al det lUC' Itar nogen betydning for
udb~llcl. Olll der er anlagt ]"on:"pOf l afgmdcll, når oer
.,,' ngt "Me... afllge\!"'\.
f)el frclllg~lr derimod. al en \ell "llr-.c1 I..o'ler mere end
de IllJl_gC J..."r;!l'r.
J gCllllcm..nlt ;.lI" de IO for\tlg \af pareclbredden J.5
meler Dc målte wb udger 4-1\ fX'l. l de enkelte parcel
ler Omregne... labet til 15 meler" bredde. 'i'arende lil
en "proJIc:hrcddc. bil' t:r label l·} rx:l. alnænglg af. h, Ol'
"elli dcr I.."fe\ Ddle <"an:r III de fc\ullatcr. som
Ildhgcrc undt:r','gc1'icr af emnet har' '\1

eDA-fordeling
Og"'J l Iq~(\ er der gennemfort enkeltc onelllcrl'nde
under,,'gd ...er med del nye forddll1g'ipnnclp for ... pn'j
te\;c...kc. \tel(xkn bcnæ\lle.. CDA-fordehng. h\llkt"l
er l'n forkortel ...e af del engcl..ke udlryk COl1lndlt·d
Dropld Ippbcalion. d"r kan O\er".cllc'" III kOlllrollcrel
dr;:'ihcall\cnddse
\l'(\ dl·tlC pnm:lp lede-- ..prujle'~C'~ ...n IIld pil en hurtigt
rutcrl'nde .. kjJ I et fon.ldcr!lO'<l'd, hvorfra <,prujle\'a:
.."'cn .. lyngl.... ud ..om en...anedc dnlhcr. Dråbe"'lnrrcl"cll
"II .lOm:ngl' af J'Olatlon.. ha"llghcdcll. og ved al <'l)'rc
denne. kan der \ ;c1ge... ell l>e.. lcml drJhc..,torrcl ..e
Dcr ~all I hUjerc grad npn:h ell be~lell11 dråbe...hlrrc!'>t.',
\cd denne melOde. clld del er lIlulIg! med dc ml're
~cndlc h}<..lrallll ...~e dy ..cr.
Dr.: roterende ..k:\le ud ... lynger ddlhcrne hOfl\olll .. 1t
(radlu" 50-70 cm). !l\orefll'f dri'tberne falder 1l10U III~

let \ed dl'rl'''' egen tyngde. Sprujtc\<l.""kcn ..prelle.. alhå
uden I ry ~

CDA-melnuen arbejder generelt med mindre drtlbt:r
og la\ere \;l.....kemængde end alnundehge hydrault.. kc
mark ..prujlcr
De gellnemfone undcf'Ogel ..er er ...kel l Morparccllcr
uden gent.:lgd.....r EfTc~tell er bcdunlt gennem oplæl
IInger af ukrudt .. planter og gennem hcdummelser .. f
angreh..grad for ...~ gdommc

Hormonskade på roer
11\1,'1'1 3r "~er der \Inddrift ;lf hormonmiddel ul bede
rocr med l·\<,·nlUl.:J "!'..I:ltnlng~udhcl~llJlg ul fnlge. For
at ni nye r<..... ultall·r al ha ...cr,,' en er... lalnlng...opgnrel ..e på
er der gentlelllfNI 2 f()r~og I 198.1, hvor ,,'n \1I\ddnrt ..
kadl' er "llllu!crel gennem ..pn\jllllng llJed "lærkl Ill"d

"alle uo..er mcr fabnbrner - Se 1.lbd 108.

Ocr er 'PWjld med l'l almlllddig.l hnrJ1lonblallding..
nlld<.kl af DI'f\t-l}pCIl Der hle, aml'ndl do,,,r fra 1/.1
1111lXi af lkl normalC'.
Re.. ul1aternl· af <Ic 2 fo,..~,!-! \ I"'Cf. al O.q og O.J I
JlormOlI \11\ 70 \ ar ...I.erkl {'ddæggendl' f{lI' .. fgrool'll
Herl'flcr .. flager ..kadell. og Illcd ).'27 af normal d{l\h
l'r tahcl ca IO Ix·t . Illt:n, den h1\ c.. le do"l' har nerc!
udell IIldnydcbe P;I udby ttt:1

l/onog 191i)

L'hchandlcl 6h 398 67.8
Hormon \tl\ 70
O.Q I I"J do.. 41 21\:-. 50.1\
Hormoll \11\ 70
0.3 I \(1) U(h 5":' I·n 26.2.
Ilormoll ~tl\ 70
0.1 I 1/17 dn.. 65 41 6.Y
1I0r111011 t\ln 70
0.0.1.1 I 1/1\1 d(l" hil 11 O.)

lIormOfJsJ.ude l jahriJ.vot'r (133)

hIer antal %
ROI. km/l ...-=ske Dråbe- ukrudt blad

pr. ha \tørrelse pr. ml sygdom
VIrbyg

3 op/æltillga /983
Ilydr dy ..c
4110-14 5.5 200 :nO 114 0..\
Ilydr dy ...c
4110·14 - 1Il.9 100 270 95 0.5
CDA-Illeh)(j(" .1500 H JO 155 87 0,5
eDA-mclnoe -lOOO 12 IO 125 76 0.6

Tabt'/109. F'ordelmg af \proJh'I'(('SÅt' med CDA·U/t'lOdt'
og hydrulIll.\Åt' dyser

I tahcll()<) ...l.... rC\ultalernc af.' op!a:lllnger. hvor der er
,pruJICI med el u~rudl .. nllddel l blanding med ",ampe·
llllddl'l I \ubyg. Sprujllllngell ...kell· 1 bcgYlldef<,ell df
JunI. JUdI.' med ocn hydraul1 ..ke O)'\C og med CDA
II1ctodell Cl' der Ilblræbt 2 \·,l..... kemængd"r. Delte er
opmkl deh"'l \cd al ændrc på ~"r<,d.. ha"llghcdcn
Effeklen pIl ukrudtet er lidi hed re ("fie!' eDA-meloden,
l1Ien.. t'lTc~ten mod blad ..ygdomme...OI1l l",ngl kun
()rlrildte l11cd :',Vilge angreb. Ill;'b~c er hdl bedre ertr.:r
dt:n hydraulL.. ke dy"'c og qO"II: \andma::ngdc, J dl ....e
undcr..og,d...er er dcr anvendt den normale do..i.. ~f

hcka::rn pcl ..c... rnid I("me

I tabel 110 "'""'; re~ultatcl af cl cnkelt fl)~Ug. hvor
hydrauh ..k dy ~e. '>101' vandmængde og fuld do\Cnng ("r
'dmmenllgnct nll"d CDA-fordellng. lille \ and mængde
og r("dueerel do..t:rmg

luld ~em J'hl' l .. Ile ulf.dde DI"IIIudd('1 dier 'It 1'\
Jl,;:II11t'u 111...,1 IIJ,~ kll'lI ::!~ \Io I' "irr''jll'!'' lo- JUni

Udb)'Ut OS merudbyut
hk, pr, ha.

rod sukker
~~

Y. oplag.
Roer

ralh'l l()ii,

1.19



Tabel 110. Fordeling a/sprojU!l'æske med eDA-metode Tahel IJ/. Forskellige hydrauliske dyser
og hydrauliske dY_'ier Antal

hkg V 'byg DraM- ukrudt

Vinterbyg K" k'm<
hr./ha kml. T"L 11ll'Ttlsc: pr m:

kjeSæd pr. ha
2 OpltE!/Il1lger 1983

Forsøg nr. 28057 DIS< 4110·20 20C 9.5 3.0 .1 jO 17
Hydr. d)'<"c 325 I \and. l/I kem. 3 74.4 01,",4110-16 HX' 95 I.S 335 16
eDA-fordeling IO 1 '-and. 1/3 I\em. 6 -4.9 01,",4110-12 IOC' IlA 5.0 230 29

Dl'" 4110·10 5(, I \.0 3.0 210 69
11 I lem mængde .c O.S Tilt .250 EC + 1.0 Ct"rone
O.S kg ~tO\;hdal mWI3gcI I ~Ut' ll!fælde. SproJIt'! IO. m'J Fuld d('f,l .. hMmonmlddd -\fCPA ~ dl..:amN-ffilddd

Den reducerede dosering har iHe gl\<CI tllfred5,~lIl·

lende resultal. idet leJcs..-aI'lkaraktcren er nog.el højere.
og et mindre udbytte matte kOIlMateres.
Endnu et forsog. nr. 28056. er gennemfort med sam
menllgmng af hydraulio;,k sprcJte og eDA-fordeling
O~ J dette for-.og er der med den hydrauliske sprnjle
amendt stor "andmængde og fuld kemikaliedosenng.
men,> der ved CDA-fordeling kun er anvendt 10-15 I
vand og en dosenng af kemikalier på ca llJ af det
nonnale. Og I delle forsog er der målt negall\'e
ud~lag for a""endel~ af CDA-fordehng.

Hydrauliske dyser
På forsøgsgården Godthåb er der gennemført 2 for~"g.

som skulle bcly...e mulighederne for gennem valg af
dysc al fordele ul-rudtsnl1dlcr med en Ja\cre vand
mængde. end det normalt sker.

140

Tabel 111 vlscr. at 4 f)f5kelhge dyser har givet mulig
hed for ilt udsprnjtc ukrudtsmidlet med 200. 100 og 50
I \and pr. ha. Det al,\endte tryk har m Hel vaneres
efter dC"n enkelte dy')e, og ligeledes fremgår det. at
drjb6turrelscn har \æret noget mmdre med de fine
dyscr og den lave vaJldmængde.
l:J.. rudt...effeJ..ten er nogenlunde en... h\or der anvendes
100·200 I vand. mell effekten med 50 1 \'and og den
fineste dysc ble\ noget ringere.
Flere ftlrsog bor gel1uemforcs.

Anvendte midler
I tabel 112 er i alfabetisk orden efter navn eller forsogs·
betegnelse opsltllel de præparater. som er omtalt i de
foregående afsnit om ukrudl'ibekæmpcl'ie i korn. ærter
og roer. Efter del enkelte præparats betegnelse er
anført mængden og I avnet på indholdet af virksomme
"tofTer.



Tubl'lll2. _H/d/er prO\'Cf mod /lkrudl i kom. ærler og
roer i /982-83.

Høndd~~!l

elkr numrntr
",... elkr I
pr "gIIlr

Vtrbommt
5IolT~r

H.ndelsnavn
tller nummer

0l". ellu.
pr. "glitr.

Virbomme
Jlotrcr

UI.M",
'''~ltlll

1l!'J/Ill l b.,-nla"'"
\-I(.I'1l
ll"hIMr"-"!Ill,)r('

dlchlml""I'

r"cnm<'\.l'l'"u."
MCPA
,th'hl<llp"'\'lin,)rc
nr,,.,.-h)"'I""!'
,,',\ml fll,,,,,., •• ,,,1

\tCI'A "1<.,.-hloll""1'
11"\1\,1 mc,.-hl",ptf'1'
,lh·.lInh~ , \1( l'.,

dh'hhorrr"r
Il'
'·lhurUIll<'.1I
",,,,,il hr,,,n'''l,,,1
1'''''[;,1'' • ,,,,,nll

"r,'m",,",1
plh'lImnhph,,,,,
l'h",,">nJ'rh,om

"" hlo"I'''''!'''''I''
m",hl'Hp"'r
D'(K
<ll,,,mh,, I MCI'A I

ol" hlo"pr'll'
d"M'lrl""I'
rm-..hl"TI''''P
,'hl""ua/nn
n,,,,,,,, hl""",,"c
Ih,!""! d.hwumJ
1c1lJ..ll .hl,,,,JM''''

""-llu'\lph(,IWII<'

jll'pho'al
phcnln~Jtrh.nl """'1".11
d",unha l Ml.I'A , d.

,hlMI""P , nl",hl"fI""1'
l'}"dll,>\, fum M(I',\

\l( l'" J"hlwpr,,1'
lahUlr~1I

lli, ..mh" • d"·hl(llr,,,.I,,,
'lrc I M( 1'\ ,

dIChl"'I"<'1'
1'I,~nrn",I'pl,:,",

lh.amh.l h,,,,,,,,.,,,,1
Uln.-hl< lI r rur

m"ICIllh),h:III1J I d.ol"I"lIl
I (A

I"I'nclrcrmjl,,'hc
'1'1c<k-hl;,:ollctll,<ld('1
p<-",·I,~,,"lt ... ,hc
I"I'nclr<"r"'II,,'I,,'
l"I'"ctrcnnll,,'I,c
1"ll,''''al""crh,,,~I.'1
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F.

Gødskning og kalkning
Af K. Skriver

Tabel J. SI/gemle mæfl~der hælstof til hyg (/34-136)

Merudbytte. hkg kerne pr. ha

25 Byg. lorfrugl korn Byg. forirugt roer

Itabcll er materialel11pdelt efter forfrugl korn og roer.
og året!> udb)'ttcresultaler er sammenholdt med gen
nemltniuet af de foregJ.ende \O års fon,,'g. Resultaterne
er tillige \ist i form af merudbyttekurver i fig. l.

19S~" .. --
/

/
/

I
I

I
(

I tidligere år,
I,

/
/

1983",'"
/,

/,
I,

I
I

I lidIIgere å'
I

1983 1973-82
Vlrbn; Kar. for

leJ~ hkg kerne hkg kerne

For/rugl kom ,o·\nul fOf".<lg 1324
Grulldgodct O 21.0 29t8

-IO , O Q.5 8.9
80 r- I 10.7 13.4

\20 N I 20.~ 14.0
160 N 2 22,9 15,4

For/mgl rver
QAnI,11 il1""g " 275

Grundgndet O 30.6 37,5
40 N O 9.3 7.2
80 N I ISA 10,1

120 N ........ 3 17.1 10,3
160 ~ 4 18,1 \0,2

15

20

der hvert år gennemrotes i dls!'oe serier med for.,kelligt
formål. glvcr udovcr lIreiS kvæl'itorvirkmng tillige el
godt :-.Iatistisk indlryk af udbytleniveauct for årets
bygho'it.

10

Kvælstofmængder
I delle afsnit meddek-s resullalerne af forsøg med
sligende mængder hæblof lil fOr<.kellige hovedkllhu
rer. Desuden refereres her ellkclle resultater af del
forsøgsarbejde. der i disse år genncmf<1fcs med ..ærlig
henblik på udVikling af bedre metoder lil ... urdering af
afgrodernes kvælstofbehov under de stærkt ... arierende
dyrkningsvilkår. der forekommer l praksis. Endvidere
behandles her kvæl!'otofgO(hkningcns ~,konomi. Andre
spørgsmål om allvendelsc~tekllikog lldbringning~lider

for kvælstofgødninger llldgår l særlige for:-.ogsserier.
der omtales i senere afslllt
Det støNte antal for..øg med ::.tigende mængder kvæl
~tof udføres i afgroderne byg og ... interhvcde, og i dl"se
forsøg foretages beregninger af {jkollonll~k optimal
bælstofmængde i samtlige enkcltfor..og. RC':;ultaterne
heraf er meddelt i tabel bilaget. hvor cnkeltforsøgelle er
op(orl. Beregningerne giver grundlag for al belyse
årsvarialionerne i kvælstofVlrklllllgen generelt og in
den for de enkelte landsdele.

Kvælstofholdige gødninger

Korn

Handelsgødning er som supplement til tie begrænsede
mængder husdyrgooning. der er til rådighed. et af
landbrugets vigtigste hjælpemidler til opnåel<;e af en
kvalificeret og rentabel planteproduktion.
Under G'~tlings- og Kalkudvalgcl udfores derfor cl
stort antal markfon.øg til belYSlllllg af de mange
sporg~mål om rigtig og rationel <lnvendcl"c af handel,;,·
gooning. Udover al resultaterne af dl:::'SC forsog er
direkte vejledende for den praktiske gødskning, giver
de tillige mulighed for konlrol med, om de godnings
mængder. der genercl1 anvendes i landbruget. er af en
hensigtsmæssig ~Iorrcls~orden l relallan lil såvel
dyrkningsokonomi !'om miljø og produktkvalilet.
l det følgende 'lise:. og omtales resultaterne af årets
ror~øg i tabelopsri!linger. medcn:-. enkellforsøgenc!l re
sultater kan finde!l i wbelbil3gcl under dc tabdl1umre.
som er angivet 1 parantcs {lverst I de benyttede lekstta
heller.

Byg
For'iog med byg gennemføres med 4 kvælstofmængder aN 40N SON 120N 160N <laN BON 120N 160N

op til ialt 160 kg t'\ pr. ha. Det bcl)'dehge anlal ror..øg. '·ill.. I. 'uÅ/IIng"11 LJf I/I/<t'nril" 1..1~(lsloJm<l'nl:d<ri bJ'1l
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Ophmal N·mængde hl vårbyg
beregnet på enkeltlOfsøgene

40

o 1974

1975

O 1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

O
O

25

O
50

25

O
50

O

5

25

25

O
50

25

5

pet. al
forsøgene

O

50

O

50

O
50

25

O
50

25

O
50

25

25

25

KOrlludb) lIel uden k"æbtor er lI'iæ<h anhgl I~l\ I I 1910
ug. dl'l la\e.. le. der er rundet IIldenfur de B :'ir. di ...."c
for'\()g er uP&l0rt på land,plan. Men ..om det fremgår af
\å\c:lllIerudbyttctal ..om kur\cr l figuren. er den gen
nenNlIllige k\æl ..tuf\lrklllllg III geng..dd meget hUJ.
h\i1kl'l rellcr op p..l lotaludb)llct
I dc \ I... le gCllllem... ll1l-.rc.. uhaler ..kjulcr der "lg imidler
tid en ..lOr \ analWIl l hæl~lof\ Irknlllgl'll rra ~h el år ul
LIr "Olll mellem for..ogcnc lIldCII for det cnkelle år Til
hcl)' ... nlllg af dl ......" år,\ arialloncr er der I label 2 "i", de
\Id..le C) ar-. rc~ult,llcr af fOf\ogenc med ..tlgcndc mæng
der k\:cl ..tof til h~g med forfrugl korn

hkg kerne pr. ha
Vlrb)'g 197' 1976 1977 1978 1979 1980 198t 1982 1983

ForJrlll!.t J..om

\ul.llh Il'; Ih" 1~ 14! 1".\ III 1.1~ 11ll

GnJg. 28.330,131.129.329,4 27,3 27.5 31.2 11.0
40' S.X tl.1 q.b .7 HL! ~.' 9.... 10...1 Q.5
~O' 12.9 7...1 14.1 lolA 15.~ IL~ 15.0 10.6 16.7

120'" IVo! 6.7 15.616.8 17.7 B.:! IS.S I'U :!O.~

160" 16.l 6.q 16.4 IP 1~..1 13.1 ID lO.4 ll.9

Optllual '-lIIa:ngdc
I.. g pI" ha 112 68 107 121 IH Hil 104 125 142

I samtlige enl..cltf{)(M~g hilr der ..om m:c\ nt været
forel aget beregning af "kononll..k opllmal I..\:cblof·
mængde, og lledcrM I tabd l er der angl\ct dClI
gCllllClll\llllligc opumak ~\'i.c1-.t(lflllællg.dc for de en
kcltr.::'\r Som grundlag for hcreglllllgcrtlr.: er der i 198.1
all\'clH.ll Cll kv;l,:::lslOfpri~ p;\ 4.75 I..r. pr. kg N og 165 kr.
pr hl..g b)g.. For de forudgaende :1r er :ul\'cndl tih\';!
rende akludk pn ..cr for I..\;el ..lof og b)g ror del p:\gæl
dende tl(1"I~r

Dr.:1 frcmgi\f .tf l;,ibcl 2. ;,il de genncm .. nilligc okono
ml..1.. optImal!.' 1..".c1"lOfm:cllgdcr \:Jnerer ..tærl.;! fra år
III år. og at hcho\!.'t fm 1..,,:c1"lOf III b~g l 19 3 l

gcnncm.. nll har \ æret 17 I.. g hCljerl' end 11982 og ca. 40
kg hOjcre cnd l arene IC)SO og I<JIU. Del frcmgår tillige
afop..llllmgcn. at dcn mC"'ot hen.. lghm:c..... lge Io.".æblof
lllfof'c11 de ne'le:'l.r har ligget rel \æ"cllIlIgt under dell
I..\æhlofm.cngde. dcr eftr.:r lill<cggcl1C pJ 40 Io.g N pr
hu ud\ ...er del ...Wr... le udb~ Ile.
l den grali ..l..copslllhng i !igur.2 cr lilu ..1rcrcl :'I.r~\aria

lIonernc ..... ml ...predlllllgcn I dl' oplllnalr k\:t.'I\lof·
1ll;l.::l1gder indcn for lld enkelte tlr
l 191U har kun U pct, af fon.."g.l·IlC \ærCI godet
oplllnalt mcd I..væl.. tofnlil.:ngder 1111der SO kg;\J pr. ha.
15 pCI har Ilggel mellem RO og 120 "'g N. 46 pl'l
mellem 120 og 160 kg X. og 20 IX:-L af fOf\ogene har
kræ\el l..\:c1-.lofmxngder o\cr 160 kg '" pr. ha for al
\,ere optlm.111 gOOel

(label 3 er \1"1 de gcnnem"llllllge "I..UI1(,"ll<;1.. oplimale
I.. \ æ1-.wfmængder Id byg med forfrugl kMn l de en·
I..elle Iand<;ddt: i 191U.
Da del g!.'ll11em..nllhge 1..\<I,+.Iofbl-ho\ ror hele landel.

OptImal N·mængde
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Tabel 3. Oprimal hælsto/mængde ril byg. Landsdele
/983.

142 kg N pr. ha, er det højeste. der er konstateret siden
1971, er det naturligt, at de enkelte landsdele også
ligger betydeligt over normalen. På Bornholm er den
optimale kvælstofmængde 15 kg ovcr det normale
niveau. på Fyn og i Storstrøms Amt godt 40 kg og i de
øvrigc landsdele mellem 32 og 38 kg kvælslOf pr. ha
over flere års genncmsnitlige normal behov.

For/rugl korn
Antlll for"Ø& 7 20 12 14 , l'

Grundg(Klet 27,S 22,7 22.5 19.3 15.4 14,6
40 10.5 10.6 9.3 9.7 10.4 7.7
80 N 15.3 18.6 17.3 17.1 17,.1 14.3

120 N 17.3 22.3 21,6 22,0 22.7 18.1
160 N 18.4 24.1 23.7 24,0 24.7 21,3

Optimal N.mængde
kgpr.ha. 120 135 145 145 148 150

Vlrbn:
hkg.. kerne pr. ha,

llom- S;æl- J~'lland

holm lal.-Fat. F) II Øsl Vt§1 Nord

gå op eiler ned, været korrekt i mere end 90 pet. af
tilfældene. hvilket også vil fremgå af figur 3.
K vælstofprognoserne udarbejdes på grundlag af to
forhold. Det clle er nedbørsmålinger i det forudgående
vimerhalvår. idet der er fundet en statistisk god sam·
menhæng mellem nedbørsmængden i perioden sep
tember ·marts og det følgende høslårs optimale kvæl
stofmængde i byg. Det andet grundlag er eksakte
målinger af jordens indhold af nitrat- og ammonium
kvælstof i december måned samt umiddelbart før forå
ret.
Baggrundsmaterialet er i begge tilfælde det forsøgspro
jekt. dcr blev startct i 1975, og som omfatter ca. 100
observationsejendomme, hvor der gennemføres kvæl·
MoITOf5Øg. nedbørsmåhnger og jordbundsundersøgel
ser for kvælslOfindhold. Dette projekt har gennem
flere år modtaget værdifuld økonomisk støtle fra bl.a.
~)Ole Heyes Fond».
Det førstnævnte forhold cr illustreret I figur 3. Her er
med rode søjler og tilbage til 1973 "iSI det vurderede
beho\' for kvælstof på grundlag af nedbørsmængder i
,eptember·marts og med grønne søjler del konstate
rede behov ved høst I kvælstofTorsøg i byg I de 7
landsdele. der arbejdes med i prognosegrundlaget.

1913 1974 1975 1976 1977 1$78 1919 1980 1981 1982 1983

p'

p'

P'

p'

P'

P'

p'

P'

p'

P'

p.P'

Sjælland

StorSlrømsområdet

p, p'
----- -po-

BO

60

40

20

O

120

'00

BO

60

40

20

O

'40

120

100

Optimal N·mængde, kg pr. ha

Bornholm
140

140

120
100 _

BO

60

40

20
O

KvælslOfobservoliollsejelldomme og
kvælstofproglloser
Sidst i marts 1983 udsendte Landskontoret for Plante
avl for 6. år i træk en prognose for kvælslOfbehovet l

den kommende vækstsæson. Denne prognose, der in
deholdt en mindre korrektion af en foreløbig prognose
sidst i januar, anbefalede kvælstofmængderne i 1983
forøget med fra 4 til 16 kg N pr. ha i forhold til
)}normalen» for de enkelte landsdele. Denne 1>nor·
mal» er defineret som de foregående IO Ars gennemsnil
for økonomisk optimal kvælstofanvendelse til byg med
forfrugt korn, varierende mellem landsdelene fra 97 til
118 kg N pr. ha.
Som det fremgår af resuhaterne af kvælstolTorsøgene i
tabel 2 og 3 har prognosens anbefaling af kvælstoftil·
førselover det normale i 1983 været rigtig, men bortset
fra Bornholm og tildcls Vestjylland var stigningen i
kvælstofbehove[ dog stærkt undervurderet - i nogle
e;:ne i størrelsesordenen 20-40 kg kvælstof pr. ha.
Arsagen hertil er naturligvi~ de usædvanligt store
nedbørsmængder i for1iret, men især, at det store
nedbørsoverskud forekom, efter at hovedparten af
kvælstofgøelningen var blevet udbragt i forbindelse
med s."illingen. Det var cn situation, der ikke tidligere
er indtrådt i de 6 år. der har været udsendt prognoser.
og del var også en situation, som del heller ikke er
muligt at tage højde for, når prognoserne skal foreligge
før gødningsudbringning.
Formålet med i det hele laget at udsende en kvælstof
prognose for det kommende år er at give jordbrugeren
en mulighed for at imødegå de ~tore årsvariationer i
behovet for kvælstoftilførseJ. som tydeligt fremgdr af
den tidligere viste tabet 2. Selvom prognoserne ikke
hvert år har Hramt plet») i hver landsdel. har deres
angivelser af. om det kommende års kvælstorbehov vil
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OL.. L.. '- '- '-

P'

K Y;:cI\IOfundersogcbcrnc på ob<:cnalionscJcndom
mene ant}dr:de fra beg~ ndelsen af. en uJs\arende -.am·
mCllhæng mellcm nedbor..forholdcllc og jordens md
hold af mmeralsk hælslof l del lId!lge for r. Denne
<;ammcnhæng er illu~lrerel I figur 4.
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h,l( ;/ Jwdnl\ mdhold uf I.. læfltoj /ldh,~f(>rdrfil( 'lcdhør I !ofudr.;a

(·"d. pt'flllI.k w:f'1t mf>t·, marl\

Iler Cl' o\'crst \ ist de gennemsnitlige nedborsmængder I

Iand.sdelene I det forudgående ha"'år ~ptember·mans
og. nederst del lotalc indhold af mineralsk kvælstof I

jorden 0111 fodret I de 4 år. h\'or udtagnmgsdybden har
været I m mod tidligere 0.5 Ul. Sidcn 1979 har disse
anal)'ser af jordens hælslofindhold på obscrvatlonse
jendommene i stigende grad været Inddraget I det
enkelte Ih.. prognoser.

"/g. J .')"III''II'·IIIip,I/II/.l!, (lfprognO'{'rllo'jof op/mwl J" ",.>fstojiil[orw/
mt'd mlll, (1/,11/110/ f..,·,t1I/I'1"hl'lIgl/'· I /:11(/fllIlgvofWgl'lll

ty-:'HiJ

Den !Hefe ,amn1cnhæng og den i alle tilfælde korrekte
forud'>igel ...c af. om kvælslOfbeho\ct .. ille gå op eller
ned I forhold lil tIdligere år. 'laf begrundelsen for. al
land'\konloret fra 1978 begyndte al udsende en prog
nose. ho\edsagt"hg ba.!ICrCI p. nedborsmålmgerne.
Dls~e ud"-elldle prognoser er angi\cl \cd P på figuren

Forskllillgsprojek f

Lundskol1lorel for Planteavl slartede i 1980 ct 3-~rigt

projekt på 30 ejendomme med del fonnål al fastlægge
betydtllllgell afde forskellige forhold. som over indOy·
del!le pli en afgrooes behO\ for l\'ælstoftilforsel. Udo·
vcr al skabe et bedre grundlag for den generelle kvæl·
stofprognose har m 1el for projektet \'æret at !'.Oge
udarbejdet en prognosemodel for optimal hæl510ftll·
forsel r en ejendoms enkelte marler
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Ved afpnwmng af pro[:.nO'len!. angl\od"Cr overfor det
aktuelt malte hælstoflkohov p! de enkelte projeltejen
domme er der fundet en tilsvarende nmehg sammen
hæng. Twds hælstoflk:ho\ fra ca. 30 til IQ() kg "1 pr.
ha p~ ejendommene. har b ælstOfprognosen kunnet
forudslgc ovcr 50 pet. af delle megel \ arierende behov.

Mcd henblik på at kunne lld~ende kvælstofprognosen
på et så tidligt tidspunkt som muligt. er der I projektet
arbejdet llIed muligheden for at forud!)ige kvælstofla
geret i martS udfra det målte k\ælstotlager l december.
kombmercl med en enkel model for ud\'lskmngen i
\"mterpcnoden.

fi~ 1\ f, rJd'lI:.I.... UfJ..VtT 'loj1df{.r, mart ud/rø ~Wl'IJloj1".'fr:rI

-I. ·mf>t·r udl·aj~ nlll~, bt·n'1(nd pu ~ r.JlufAtunR,mq
1,· \urJt ~ um".' "mr...,1 IIJ-J(XJ {In l 'It, ral /v81--JtJ

P figur 6 er vist samn'enhængen mellem det observe
rede og det beregnede kvælstoflager l maris måned for
vinieren 1982-83. Det ses, at kvælstoflageret I marts
har kunnet forudsiges mcd tilfredsstillende ~ikkerhed

ud fra bælstoflageret i dccember. For de kommende
;\rs prognoser er det dlrfor hensigten at auvendcjord
prøver. udtaget i december m;\ned.
K\'tel~tofoptagelsespr(oCenlen har vaneret lemmelig
meget I forsogenc og \ i'tt sig at \'ære den faklor. som
dct i nngest grad er l} Hedes at forudMge ud fra
jordmillinger Der er derfor beho\ for gennem .... idere
fo .....o~ ...... t bejde OlI fort'C'dre beskrh'e1<,en af den sam
menhæng. der er mellem udnyllelsen af k...-æhlOfgod
nmg 08jordbundsforh<Jldenc. [ftt er dog givel, al C;tore
vanalloner i hæislOf< ptagelsesprocentcn hldrorer fru
vejrforhold og udbringningsteknik.
Sideløbende med vidl.:ref"rel:;,cn af ob\ervalionsejen
dommene lages der i et nyt 3-årigt projckt prOblemstil
linger op I forbmdelse med andre '-ædskifter og andre

120 Nltop.~t

o

100
o o

o 06<>0 o o

80 o

<pO

60
O

O

.. • h . ...
,l

'. <'4

••20 ., JB<4
I(' JH- 4

O' JB> 4

10 W ~ 40 ~ ~ ro ~ 00
N.1ager (roddybde) kg/ha

Projektet er afslultet med udgangen af 1982 og har
\æret baseret p5 en bevillmg fra Slatens jordbrugs- og
velerinærvldenskabe1ige Forsknmgsr d. Resultaterne
foreligger I en s..-erskilt rapport. udarbejdet af prOjek
tets medarbejdere. cand. scienterne Hans S. ~ter

gaard og Ebbe lIveIplund samt landbrugslcknikcr
Danny Rasmusscn.
Forskning~projeklet har været koncentrcret 0111 al
belyse betydningen af og variationen i de forhold, der
afgør den optimale kvælstof[ilf0r~1. Disse forhold
omfalter for det første afgrødens totale hæl50tofbeho\
ved optimalt udbytte. For del andet summen af den
k\ælstofmængde. der fmdes I jorden om foråret og
frigivelse af kvælstof ..ed mmerali~ring l \'æksts..'eSO
nen, og endelig optagelsesprocenten af tilført hælstof
gødning.
Betydningen af disse tre forhold er beskrC\ct i rappor
ten. Det prakllske ho..edresultal af undersøgelserne er.
ut alle tre forhold er væsentlige for forudsigelse af den
optimale kvælslofmængdc: på den enkelte mark, mens
det generelle kvl.elslofprognosc!)y!<>tcm kan koncenlre
res om en forudsigelse af kvælslofmængden fra jorden
udfra målmger af kvæl'tlonageret alene og bl.a. rSva
riationerne heri

Hf{. 5 SomnuIJJr'(·'i:,·n mdl.·m ~"L",t(J/''f'IJer:lk'n I ,.\!M,·t dj
l(røJ. I'''; /o."t/Il,lt1.:ll(,r'/1 n ..I:IIl.n rS,a,u/lIrd n~/,1I"I>d.

A· ..d""/,,/'>,,nmiml'. I' 'Id"""·,, IV8(/ ~/l'l,~ ....J(~

Som el eksempel på hælstotlagere(!', betydning for dt=n
samlede kvælslofoptagelse er der l figur 5 Vist den
fundne og rimeligl snævre sammenhæng mellem kvæl
~tonagerel på ugødet jord og kvælslOfoplagelsen I

kerne og halm for samtlige observalionsejcndommt" I

5rene 1980. 1981 08 1982.
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afgmder Det er ,ålede-. foncntcllgl, al forudsigel ..c:: af
\anJIIOIlCn II..\xlstoffrajorden med andre forfruglcr
end I..orn \ II \ære af mere afgørende bclydnmg for en
forlldsigcl ...e af den optim;lIe loa:I'loftJlfor-.e1 Og..'"
hvor der f.e::k<.. efterlade.... Iorc 1-\.c1.,tofmængdcr l
jordcn I fmbindcl~ Illt:d .. taldgodlllng og IIgncnde. m:l
der fOr\iCnlt's .. tore:: vaflatloncr l jordcn.. l..\æl .. tofrcscr
ver Llgdedc~ er det vigugl, al mctoden afprøves og
IJiPil"C' andre afgmdcr eml hyg. I den forbllldebe l.,an
dcl n.evnC'... at byg ..:lnd..ynligVls har været \anskcli
gerc Jt arbejde mcd, end dCI \11 \ære tilfældet med
andre afgrøder Det hænger '~ammcn med en Slorrc
ri'll..o for leje<".;.cd og en merc uSIHer bt:..temt oplJmal
b ..c1 ..loftllfm....d, end det er tIIfæidel for f.eks. h\ede ug
andre langud<;\ol..sende afgmder
Prognose;:lrbejdet ..I..al koncenlrere' om at forudsige
k\æblOfmængdc:n frajorden. D.\ ... at den USIkkerhed.
som \lammer fra udny Ileben af!... \ xlstofgoolllngen og
fra forud'llgelsen af udhytlelllVeallel. bdraglc" som en
sekundxr. men naturligvIs \æsenlllg u"lkkerhed. Be
tlllgel~cll fm, al SY'iIl'll1CI fungerer p!\ en ejendom..
enl..dtc marker. er derfor. al man er l 5>tand til at
fa"llæggc del forventede udbyttelllveau, loamt al man
gennem bia. g''lC.t..l..nIll8'lekIllHen ,il..rer en opumal
udnYllcbe af den Illforte k\:cl~t(lfmængde.

Det er planen al lllby de meloderne for de fOf\l..e1llgc
"~l.·'(t..l..lfter ttl prabi ... cfterhånden ..om de bli\er udVik
let. lede.. al pf()gn(l~~ystemd for den enkelte marI..
Illbyde. 'Ideloocnde med den generelle prognose, som
'IadIg ~knl udsende" 1"5 baggrund af resultalerne på N
ob~cn a IIOI1!>ejCll dom menc

I IqgJ er der l.,Ull ud fon II fOf'>og med opgaven, og
delle antal gl\er lUe mulighed for anden opdeltng end
den. dcr fremg:'tr af opstllllllgell I wbcl 4
FOf'>ogcnc er gennemfort p b;\de lerjord og ..andJurd.
(lg for,ogsarei.llernc h;lr værel Illførl ..~vcl fa~1 .. tald·
gødntng ..om g)lIc fra b!\dc I-\æg u~ \\111. men I de
ne"le ILifældc wlllcgylle. De IdfN1e gyllcrna:ngdcr er
lUc llcdfældl'l
I de 5 forM,g, Il\or hll ..d~rg('dllltlgell er tllforl om
efterårel med i gCllllcmsnll 57 IOn .. pr 1M. har del tnxl,
denne mængdc \xrt'1 relltabelt l 191D at ulfore ilD kg
" eller mere pr ha I de ti for~"g, Il\'Of \taldgodnmgcn
er udbragl om forMet med I genllcI"'1l11 41 Ions pr hj.
har der kun \æret beho\ for at IllfNe ca. qo I..g " I

handehgodnlng
Denne hille l re..ultalerne ~\'arer ullldllgerc:: af\ fOf\og.
h\or dd c.cllcrclt h;lr kunnet I..on ..t..tlere<>. at kvæl<'\of
eO'cklen i marl..en af cfh.'rar'lllfort godnlng. o\.-er\e·
jendc 'i\ Illegylle, rnO<.l~\arer mllldre cnd 1 I...g I\l pr
Ions. mcdcll" fOraf\ltlfortc mængder har cIllllarkcfTckt
p!\ mind .. t 2 I..g ':-.l pr. ton5>

"illlerh redt'
I for ..ogcnc I \ll1terh\ede er grundudbyllel uden hæl
,tnflilforsel højl i IqSJ i mods.:ctlllllg III. h\ad der har
\æret tilfældet i fUf'>ogcne l byS· \1cn og5å merudhYI'
terne for 'ligende mængder h;~"tofer store. og uan·
'el furfrugt er der derfor opnået meget IHljC udbYllcr I
de gcnllemforte f(lr..og I label 5

Tul/I'/-I. Sflf.WIUh- /IIwlIgda ~ Hd,roj fil IfIJldr.:l't/ef byg
(/39)

Kvælstof Iii sloldgodet byg
I de fon:g.'icnde :lr har der .... ærcl gennemført cl ~lOrt

anlal for'l'g med I.. væl'ltofm:~ngdcr 111 byg, der har fåct
lilf"rl hu')(!yrgodlllllg. oven ejcnde l form af '\ incgylle.
Med oply ..nmger Olll mængder og udhnngnlllgstld ..
punkt har for..og-.anlallel glvel Illuhghl-d for al fore
tage opdellIlger 111 belY"'l1mg af gndflll1gseffel.,len I
hu..dyrg,x1nmg, illl\Cndt under fo,-.,kclllge forud~cl

flIngcr
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Tabc.'! 5. Sugendc mængder hæIJlOjtillu'cdl' (140) Vinterbyg

1983 1973- 2
I vinterbyg er der gennemført II fon.og med stigende

Vinterhvede Kar, for mængder kvælstof. heraf 9 på arealer med forfrugt
kjesæd hk! kerlK hkg leme vårbyg og 2 med forfrugt vårraps. Forsøgene er aJle

udfort på lerjorde. GennemSnJtsresultateme er vist i
Forfrugl kom label 6.
Antal f(lIWg 'O 18'
Grundgodel I 45,4 37.6 Tabe/6. Stigende mæl1i?der km!/sto/ til Hntl'rbyg (141)

50 N 2 16.3 11.5
100 N ........... 2 29.2 17.8 jQ83 1979-82

150 N 2 35.2 20.4 VinterbYI kar f. le}eSa:d hk.. kertM: hkg "eme

200 N 3 38.2 21.3
For/rugt kOTII

Forbrugt /flJgræs Anl..1"~'8
, • 37

Anlal (('11"\0& O O 66 Grundgooct O 44.2 28.4

Grundgodct 39.8 laN O 11.b 15.6

50 N 10.8 100 N l 19.0 25.5

100 N 16.8 150 N 2 21.1 29.6

150 N 18.3 200 N ........ 4 21.5 31.4

200 '1 18.9
For/rugl oUep/amer

For/rugl bæ/gp/anler
Antal fl~ g ,

Anlal fnl"'Og l • .; Grundg,x1et O 40.8 47.8

Grundgooet O 48.8 46.9 50 O 15.4 10.7

50 N O 14.1 8.8 100 N O 24.2 16.7

100 N 3 21.9 13.7 150 N O 29.0 19.5

150 N 5 23.3 14,7 200 N O 31. I 20.9

200 :-.J 7 11.R 14.8

For/rugl oliep/atl,cr Med forfrugl korn h.lr merudbytteme for kvælstof
Anlal forsøg l. •• ikke \ æret så Store SOm i Ildligere år. men der er stor

Grundgodcl O 55.7 39.5 spredning i enkeltforsogcnc, og optimum for kvælstof-

50 N ........ I 14.5 13.3 tilforscl varierer tilsvarende fra ca. 90 til 200 kg N pr.

100 N 2 23.4 20,3 ha, i gennemsnit 142 kg N. hvilket er ca, 20 kg under de

150 N 4 27.1 12.7 foregående års niveau

200 N 3 28.1 23.5 J de 2 forsøg med forfrugt \'årraps har det økonomIsk
optimale kvæJstofbehov som tidligere været ca 175 kg
N pr. ha.

t forwgene med forfrugl korn har det I de fleste
tilfælde været rentabelt at tilføre mellem 170 og 190 kg
kvælstof pr. ha. I gennemsnit er nkonomisk optimal
mængde 174 kg N. hvilket er ca. 35 kg N hojere end de
foregående IO år; gennemsnit.
Med oheplanter wm forfrugt har !i.\ælstofbeho....et \'æ
ret det samme som i tidligere års gennem~nit. nemlig
155 kg N pr. ha. De optimale hælstofmængder t

enkeJtforsøgcne varierer dog betydeligt mere elld efler
forfrugt korn, nemlig fra ca. 130 til ca. 190 kg N pr. ha
I gennemsnit afforsogcne med ærter som forfrugt har
den rentable hælstofmængde været 131 kg IS' pr. ha. I
2 afforsøgene \ar afgroden konscf\es<erter. og her var
kvælstofbeho\'et. som for konstaterel. hOJt i betragt·
nmg af. at der er Lale om en bælgplantekultur. nemltg
180 kg N pr. ha. t de resterende 7 forsog. hvor
forfrugten er markærter til modenhed. var det gen
nemsnitlige kvælstofbchov derimod kun 131 kg N.
Der er ikke udført forsog i hvede ener græsfrø i 1983.
derimod 4 forseg med forfrugt fabrik ... roer. som Ikke er
refereret i tabel 5. Her var hæistofbeho\oet fra 170 til
210 kg pr. ha. i gennemsnit 192 kg N. Iheden er I
alle 4 forseg sået den 27. eller 28. september.
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Samm('ndrag ajjorsøg med kvælstof til
korn
I opstillingerne i tabel 7 er anfort r~ultateme af de
seneste IO års forseg 'ned !>Iigende mængder kvælstof
til 5 af !i.ornarterne.
Det store materiale er opdelt ener forfrugt. og da
gruppen med korn som forfrugl er særlig stor, er der i
denne tillige foretaget en opdeling i henholdsvis Øerne
og Jylland samt i lerjord og sandjord.
Ved denne opdeling bemærkes for byg og vinterhvede.
der dominerer materi.liel. at udbyttel af det grundgø.
dede for"lCgsled er betydeligt højere p! lerjord end på
sandjord. Det er formentlig også med\'lrkende til det
højere grund udbytte på Øerne end i Jylland. hvor et
forholdwis større ant",l af forsøgene er udfort på sand·
jord. men det er blidl· for byg og vinterhvede benu.er·
kelsesværdigt. at del som gennemsnll for en lang
rrække ikke er de Slore forskelle I udslagene for de

timme lvælstofmæn,der i de to landsdele og på de to
jordtyper. Det antyder. at det Ikke I særlig grad er disse
faktorer der er afgor~nde for del niveau for kvælstof·



Tabel 7. Sligende mællgdl'T h I'((,!.'iloj III hom 1974-83.

UdbYlIe OS I'Mrudbyue. hk& kerne pr ha.

Forfru&t

Plan Korn

O<m< I" lI,nd I lø]o<d I5ondjO«! IKartoner
Olle- BzI&- Klo\,C(-

Ro" planler FrogrtS planler .""
B~~

\nlal f<lN,'~ 505 '" "" "" !~(l .IO !'i !Cl "'Grund!Hxlc( 32.5 26.6 32.6 U.8 36.8 18.7 35.8 31.9 4U 38.5
40 ;-.; <).2 9.0 cu 8.8 7,4 10.8 8.4 8.5 1.7 4.1
80 N 1.1.6 14.1 1.1.9 1.1.8 IIJ.8 16.5 I I.7 13.3 5.4 5.8

120 N 14.7 16.2 15,4 16.1 11.2 19.1 [2.6 14.9 6.9 6.2
160 N 15.3 17.1 16.1 16.9 1J..1 19.9 11.7 14.9 9.0 5.8

11"ede
Amal ft'Nlg l!~ ~o ,~) " " 107 57 'n •
Grund,godel 39.0 33.7 39.1 23.5 37.1 31.5 41.8 39.0 46.6 41,1

50 " 12.9 11.1 12,4 12.7 15.0 16.4 IH 11.2 10.8 7.4
100 'I 20.5 17.2 19.7 18.9 25.1 15,4 21.J 17.7 17.0 9,4
150 N 24.0 19.7 B.l 19.9 2Q.4 l~.O 24.0 19.7 18.6 Q.2
200 N 15,-' 20,6 24..'\ 20.6 .11. 0 27,4 25, I 20,7 1l':5 8.9

\'intcrb) ~
Anu.! f,'r..ul/. l' " " "
Grulldgodcl 32,5 28,6 34.7 22.1 41.9 43.0 45.8 44.2 47.4

50 N 16.7 10.7 16.9 10.0 16.5 16.1 12.0 15.5 6.6
100 N 26,7 17.0 16,ii 16.5 27.0 lR.1 18.8 15,7 9.8
150 N .10,4 20.6 30,7 19.8 2Q.O 2Q.o 22.2 27.8 15.9
200 N 32.6 20,!'i n,5 21.1 3.'\.2 J I,5 23,8 30.2 15.2

Ru/.:
Anlnl ftlr.."F. 'I' " 1.1 "" •
Grulldgodcl 26.6 21.2 30,4 U.8 26,8 16.3 20,1
40N 12.1 10.9 I 1.4 11.6 12,4 11.1 7.7
80 19.0 19..1 19.5 19.0 18.8 18,3 11.6

120 N 22.2 24.0 24.4 12.7 19.7 21,4 1.1.J
160 N 2.'\.2 25.\ 25.6 B.7 17.7 21.2 13.8

\'arhvedl'
Anlal fllr"l'g , , , ,

"
Grundgndcl 42.0 25,6 34.1 3U 38.5 30.5 25.0 36.8 32.7 41.1

50 J.4 6.1 4.7 5.1 6.9 10.7 7.9 2.4 8.6 0.8
100 1.9 (,,2 .1,7 5.8 10.5 21.0 13.6 2.9 9..1 0.3
150 N 1.5 6.4 '\.3 0.5 10.5 28.2 16.2 2,4 11.5 0.2

gødskning. der skal "Iræbe<i eftcr. mcn al forhold som
forfrug! og drifboform undcr lOvngt en" klima- og
nedb"rsbclllIgcl~erer af større betydning.
For vintcrbyg er der hgcledcs meget slor forskel på
udbytlel uf dct grundgodcdc forsøgsled på lerjord og
l-andjord, men i modsællllng til de øvnge kornarter er
der IIllIgc ~tor forskel på merudbyllernc for de lilførte
kvælstofmængder, idel merudbyltcrnc er meget storre
på lerjord end p ~ndjord. Forholdcl understreger. at
Jordt~pen er megel afgørendc for del opnåelige udby Ile
I vmlcrbyg.

I v!lrll\ede er matcrialel ikke ~tort. Idel alle forwg, dcr
cr udførI på dynd- og humusjord Ikke er mcdlagct.
fordi der i for~øgene pli disse jordtyper overhovcdet
ikke har været udslag for tilførsel af kvælstof.

Stigende mængder kvælstof til bederoer

Stoldgcdede joderslIkkerroer
Koneentmllonen af hu'>dyrhold p nogle ejendomme
har medført. al der kan være bet~dellge mængder
'>Ialdgodnmg 111 rådighed til et ofte bcgræn~d roeareal.



og denne ud\lkhng har aget mleresscn for :il f'3 en
særlig belysning af hælstofbehovet ul roer under
s danne d}rknlOg~forhold.

I 1974 blcv der derfor påbegyndt en for~øg'i">erie med
kvælstofmængder til foderroer. der grundgodes med
relativt 'ilore mængder fast "Ialdgodning. ajle eller
gylle. Siden har der værel udfort el ')tort 3nlal fONOg
med opga\'en. I 1983. som er sIdste år. dog kun 4
forsag. Gennem~n1tsresultalerne er \ lSI i tabel 8 sam
men med gennem!.n1ll,resuhatet af IO li,f'. forsog.

TalK,! /( Stigt'IJde mængder Åm"srof til .Haldgodede
/odef1u/.../...ar(wr (142)

hkg pr. ha........ .. forsog 1983 2~6 forwp. 1974--8J
rod IOr5tof lOf' rod I,,"wf '''P

Grundgndct 478 86.8 184 59J 103,8 338
50 '" ll.a.. 4b 14.0 l. Ib 2.0 18

100 '" ll.a... 40 10.5 51 ~4 2.8 3~

150l\lkas. 54 12.3 6.1 ~4 1.8 40

Af oplysningerne I labelbilagcl VII det fremgå. <II for
sogsarealerne i 1983 er tilført fra 45 111 90 tons stald
godnlOg + ajle eller gylle pr ha. h\llke! er nogel
mindre mængder, end der har \ærel am endt I de
foregående år. De opnåede merudbyuer for hæblof I

handeh,godning er da også \'æsentligt storre. end op
nAel i lidhgere års fOf"'.og. Men l lighed med disse er der
kun økonomi i at tilfore den nund\te mængde kalkam·
monsalpeter, 50 kg N pr. ha.
I gennemsnit af de 10 års forsøg. hvor op mod 3/4 af
fOr1.øgene har været tIIfort 100 tons husdyrgoomng
eller mere pr. ha. er der kun opnået et usikkert merud
bylle af roetof\lof p 2 pet. for hælsloftilførsel I

handelsgodning. men mellem 5 og IO pet. i wpudbyt
tet. Men gennemsmlsrcsultalcl dækker 0\ er en betyde
lig \'anation. Idet dt' tilførte mængder husdy'rgoonmg l
enkeltfo"'"gene naturlig\ is ,,"'er stor indflydelse på
resultatet af yderligere hæll,toftl1fof"'.d. ~om i flere
tilfælde også har medfort nedgang I lcrslofudbyltet.

IO drs forsøg med /... va!lslo/ til fodL'rmkkerroer. der
tilføres store mængda husdyrgødmllg. har l'lst, at det er
rentabelI al tilføre yderligere ca. 50 Åg S pr. ha i
handelsgødnilJg, nar mængdeIJ af hustiyrgodlling ikke
ol'erstiger60-70 tons pr. ha. Tilførte! a/hælslOfmed/ø
rer altid et øget topadbyue uanset gruIJdgodmngs
mængden. men i forbindelse med store mængder hus
dJ'rgodning kan en slJt/art hælstojtilførselo/((' medfore
nedgang i IIdbyttel uf roerontof i en slOrre!sesordefl,
som ikke opvejes af det forøgede IOpudbyttt!

Fabrikssukkerroer
Der udfores h\ert r en ræHc forsag med ~tlgcnde

mængder kvælstof tIl fabriksrocr under Icdel'>e af De
danske SukkerfabnHer ved forsøgsstatIon » 1a
nbep). Formålel er del!. at folge lirs\ ariatlonen I k\ æl·
stofbehovel ul denne afgrøde. deb at demol1'!1trere
roernes aktuelle ha:lstofbehov p. så mange lokalitcter
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<.,om muligt. De 2 seneste år har forsogen tllhge ..kullet
tJem: til verificenng af forudsagt hælslofbehov. base
ret på jordprover, som er udtaget det forudgående
efterår samt I maris og analyseret for IOd hold af
nilratkvælslOf ved hjælp af EUF-melodell
Den anvendte forsogsplan i 1983 fremgar af tabel 9. Af
denne -.es også. at sporgsm let om deh hælstoftiJfor
\Cl 111 fabnhroer bel)...es i forsog"s.enen, Dette sker
ved. at den største hæl'Slofmængde. 160 kg N pr. ha,
deles i 80 N. der som de O\rige h'ælstofmængder
tilføres i forbmdelse med Jordtilberedmngen for ~ing
"<lmt i 80 1'\. tilført ~a. 4 uger efter såning. Som
kvælstofgødning anvendes kalkammnnsalpeler. og der
er l de Ire landsdele med fabnksrocavl udført lait 32
forsog moo opgaven i :983.

rabl'! Q D~/I /...\-æ/sLO/ 1/ fahriksroer f!43J

1000 pi
__

pr, ha \ "" hk, '" ha
OJllagn. !lu\dr;~r md ~kkcr

I.ol/lind. 13 ftmOf:

40 N før ophurvning 69 18.1 390 70.5
lOU N for opharvning 70 18.0 36 6.0
80 'J for ophaf\ ning
RO '\i efter fft:m,-,plnn>! b8 1'5 37 .J.J

Sjæl/aIld. /3/ar<øg

40 '" fOl ophaf\ mng b7 171 384 65.S
100 . for ophar\ nmg b7 16." JO 4.1
80 N for ophar\ IlIllg

80 N cflt:r frern~piriJl;.\ 67 Ib.7 29 3.4

Fyn. 6 forsog

40 for ophaf\ nmg 78 lb..l 406 66.1
100 N for ophannmg 77 Ib.1 33 4.9
~O N for ophaf\mng
80 efter rrem~plrill~ 7b 15.Q 26 l.7

Od optunale behov for kvælstoftilfof'tel har i alle
landsdele været omkrlng 100 kg N pr. ha. I gennemsnit
af alle forsøg er beho\-et 106 kg N i 1')83. Vurderes
forsogene enl.eltvi~. har 23 haft opllmum ... ed tOO kg
~. 3 \'cd 40 kg . og 6 for~g har betalt for en tJlfo~1

p 160 kg N pr. ha.
De \lore nedborsmæn~deri forlret IQ83 rejste også I

fabnhroea\ len sporg målet om tilfor-.el af ekstra
kvæhlof til denne af~rodet som f'U"'1 relatiH sent
begynder al forbruge den forårsudbragte gødmng.
Der faldt umiddelbart efter gødnmgsudbringning
mange steder 150 mm legn eller mere Indenfor muger.
men efter åre", forsog.. resultater - med ca. 100 kg N
som optimum - kan kvælstofgødmngen ikke være
\'asl.el ud af plantemo mellone på diSse fabriksroeare·
aler
Roernes ~ftk\ahlet er undersøgt \ed analysering af
..aft n... indhold af an mokvælslof. og l lighed med
tldhgere <in. resultater forøges saften.. urenheder i takt
med stigende hælstofJilf"rsel
Sukkerroernes gennem'llltllge k\ælstofbehov i 1983 på



ca. 100 kg N pr. ha cr hdt mllldrc end I de foreg:'lendc
:'lr, }nor der og~5 har værel udført el stort iIntal fon.øg.
I gennemsIlIt ~f disse har knap hahdelcn \'æret opu
malt godel \'cd 120 kg 'I. Godt JO pet. har haft
opllmum \cd SO kg eller mllldre. og kun 20 pc!. har
haft behov for en hæbloftilforscl p:'l 160 kg pr. ha

Dril efterllane/en almlne/"ligt' anlx1aling af. al fabri/.;s.
roer ue/e" arH'end<'!se a/llwclyrgodning bør ti/fore... ca.
110 kg .\' pr. ha. mu 'lU/ed,'s belragles som en r11llelig
generel radgiminN. • Især "ar der i den endelige J,;.·æl·
slOjonSlt!lIe!st' \omtid,g ragt!\ hensyn III tidligere molte
ommoÅ \'(r!lslO/werdler po <'jt'tldommen somt forelog,·s
korreÅllOn <'i,a de arli~t' /.; m-Isto/prognoser .

Økonomien ved kvælstofanvendelse
Økonomien ved an\cndcbc af kvæblOfgodmng ul
korn og rodfrugt er belyst l op'lllhngell I tabel IO. De
optimale h:cbtofmængdcr. dcr er an\i'll her. er O\cr·
vejende beregnel på grundlag af fof\t)gsrcsultatcr m
dcnfor dc \eneste IO r for de afgrodcr. h\'or der har
været gennemf(lft Cl ~tIltagehgl antal fur.."g.
Ld fra f(lr,ogsre,ultatcrm: er beregne I den okolloml'lk
0pllmale goolllng,mxngde I kg N pr. ha III for,kclllge
afgroder efter for<.kclltg fnrfrugl 01.\ \ed en k\ælstof
pn:!'> pa henhold~\I' 4.00.5.50 og 7.DO kr. pr kg:\'. og
nar pri,cn pr hkg. korn er hellhold,'!'l 150. 165 og. 180
kr. TIJo,,\arcndc er beregnet h, llke hl:d"'lofmængder.
der me,1 fordelagtlg.t kan am'ende... III foderroer. fa-

Tabel IO. Økonomien ved am-endelsc af hælstofgooning.

Optimal N·pdnmpnuengd~ kl " pr la
Mtrudb)'((C'

-C. hlg ktl'M. Le... hktkukktr I k, N kO$lu
c~ • e1kr hkllno

Afarodt • ~ .. .c 4.00 kr S.SO kr 7,00 kr

j '; ~:::.
An\'endlC' gødningsmJallder I hk, kerne I hkg keme l hkg kerne

~~ foi
! >. .... kl N pr. ha kOSlC'r kr. kOSler kr. k05ltf kr

c :gi.~
25 I '0 I 75 1'00 1125 1'50 150 1165 1'80 150 116' 1180 150 11651'80< :J ClOU

H\'cde, kernc

forfru~l korn 180 37.5 7.0 12,6 16.820,0 n,t 23.5 169 172 175 157 160 164 146 150 15'"
Forfrugl olLcrl. 107 41.8 7.7 IJ.6 17,9 10.R 12.7 2J,~ 156 159 16J 144 148 151 IJ4 138 141
Forfrugl fwgræ~ 57 39.0 6.5 11,4 14.9 17,3 18,8 19.7 141> 150 15J 134 1J8 141 IH 128 IJI
Forrrugt bælgpl 46 46,6 6.2 I \,0 14.5 16.Y 18,4 19.1 1.\7 IJ9 141 129 IJ2 \.14 121 125 127
Forfrugl kh)\C:rgr.. 8 40,2 4,4 7.1 8.6 9,1 9.1 8,7 84 86 87 77 79 81 70 7.1 75

Rug. kerne

Fnrfrugt korn 67 25,0 7,4 l J.l 17.5 20,S 22.1 22.7 1)5 IJ6 \,\7 129 131 I J.' 124 126 12M

Vinterbyg. kerne

Forfrugt. korn 46 31.5 8.6 t5.J 20A H.I 26,6 28,2 172 176 179 161 165 16H ) 51 155 159

Bn:. kerne
Forfrugt ,,"orn

Jylland. 787 26.7 b.2 10.7 IH 15.7 16.S 17.4 I.t' \.17 140 120 124 127 110 114 117
Oern,- 506 32.5 6,5 10.8 1.1.4 14.7 15.4 15.7 10'l III 114 99 102 lU5 92 95 9S

Forfrugl ((la 280 36.8 5.5 8.9 10,8 1\'6 II.R lU 91 9.1 94 84 RI> 8 78 80 82
Forfrugt I-Il)\crgr 44 39.4 2.R 4.6 5.7 6.1 6.1 S.q 77 79 82 67 70 73 58 62 65

Bederoer. a.c. 125

Grundg_ m. nalUr~ 2~6 116.8 \,R 3.2 4.3 4.9 5.0 4.6 44 65 77 IO 42 59 O 16 40

Fabriksroer. sukker HH

Kartofler. knolde

GrundEr u. lI;lturg n

73,0 5.2 U 10.8 1\'6 I U 10.2 93

I hkg knolde:

l~.L-40"--'_'-L--'---L_-'--_L-I(_X)
227 25.7 45.059.269.5 7J.O S2.S 161 167 171 15Q 164 167 152 161 161>



briksroer og kartofler, som kan omsæltes til de anførte
varierende priser.
Afde økonomisk optimale kvælslOfmængder i tabellen
fremgår det, at der kan ske rel store udsving i afgrøde
priserne, uden al det forrykker stærkt i den optimale
gødningsmængde. Der er i overensstemmelse med de
faktiske prisforhold for kvælstof stor spredning i ni
veauerne, og som det ses, har sådanne prisforskelle en
noget større indflydelse på gødningsmængden.
Hvor tabellens anvisninger anvendes som relningsgi·
vende for kvælstoflilførsel, bør disse gennemsnitsresuI
taler naturligvis tillempes lokale forhold. Men har man
kendskab til de optimale gødningsmængder under
givne vilkår gennem praktiske erfaringer eller udførte
markforsøg, anviser tabellen hvilke relative forskelle,
der normalt bør være i kvælsloftildelingen ved bl.a.
forskellig forfrugt og staldgødninganvendelse.

Forsøg med kvælstofformer
Flydende ammoniak til vinterhvede
l tidligere udførte forsøg med sammenligning af fast
kvælstofgødning og flydende ammoniak til vinter
hvede har der altid været tale om engangsudbringning
af begge gødningstyper. I disse forsøg har udbytterne
efter anvendelse af flydende ammoniak generelt været
lidt lavere end ener kalkammonsalpeter, men i de
fleste tilfælde har forskellen ikke været større. end at
der fonsat har været basis for at anvendc den prisbilli.
gere flydende ammoniak.
Med ønskerne om delt kvælstof til hvede bortfalder
imidlertid en del af interessen for - og det rationelle ved
at anvende flydende ammoniak. På den baggrund er
der i 1983 startet en ny forsøgsserie, hvor engangsud
bringning af kalkammonsalpeter og flydende ammo
niak sammenlignes med en 2-delt gødskning af dels
kalkammonsalpcter alene. dels en kombination afde to
gødningsformer med en mindre mængde startgødning
i kalkammonsalpctcr tidligt og flydende ammoniak
ved normal anvendelscstidspunkt omkring midten af
april. Gennemsnilsresultaterne af 19 gennemførte for·
søg er vist i tabel Il.

Tabel II. Flydende ammoniak lill'ifllersæd (144)

Vlnterh'cde Karakler hkg kerne
for lejesæd pr. ha

19 forsøg
a. Grundgodct . ............ O 48,3
b. 120 N i kas. ca. !% O 24,7
c. 160 N i ka~. ca. 1_% O 27.2
d. 200 N i kas. ca. H~ O 28.3
e. 200 N i fl. a. ca. :> % O 2·L6

f. 60 N i kas. ca. lVI O 27.7
140 N i kas, ca. !Y.l

g. 60 N i kas. ca. lVI O 25,1
140 N i n u. ca. 13/ 4

h. 60 N i kas. ca. l "Il O 25,2
120 N i n a. ca.!%
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Vilkårene for nedfældning af flydende ammoniak var
ikke særlig gunstige på noget tidspunkt l 1983, hvilket
bør tages i betragtning "ed vurdering af resultaterne.
Belysningen af spørgsmålene lider tillige under, at
hveden l halvdelen af forsøgsarealerne har været opti
mal gødet med kvælstofmængder mellem 120 og 160
kg N pr. ha.
r gennemsnit af forsøgene har 200 kg N i flydende
ammontak. forsøgsled 1:, givet et sikkert mindreud·
bytte i forhold til både engangsudbnngrung og delt
tilførsel af samme kvælstofmængde i kalkammonsal·
peter. Mellem de øvrige udbnngningsmåder er der
ikke sikre forskelle, men antydning af en lille fordel
ved kombinationen af lidlig kalkammonsalpeter i
marts og ca. 70 pet. af kvælstofmængden i flydende
ammoniak i sidste halvdel af apri!.
Forsogcne fonsætter ul belysning af spørgsmålene
under om muligt bedre vilkår for nedfældning af
nydende ammoniak, end det har været tilfældet i
foråret 1983.
Vedrørende skader på vintersæd ved nedfældnmg af
flydende ammoniak kan der under afSnit D. Jordbe·
handling, henvises til en forsøgsserie med afprøvning
af skærtyper på ammoniaknedfældere. Endvidere er
der under afsnit G. Frø og industriafgrøder, udført
forsøg med flydende ammoniak og kalkammonsalpe
ter til villlerraps.

Forsøg med urea og kalkammonsalpeter
til vinterhvede
Ureagødnings kvælslofindhold på 46 pet. N forefindes
som amid, og denne kvælstofTorbindelse har i en år
række været betydeligt billigere end ammonium og
nitrat i andre faste kvælstofgødninger.
Når forbruget af urea alligevel er forholdsvis lille, er
årsagen usikkerheden ved gødningens kvælstofvirk·
ning, især til afgrøder, hvor den ikke kan nedarbejdes i
jorden som en forholdsregel mod muligt ammoniaktab
ved amidkvælstofTels omdannelse til ammonium. Tid
ligere udførte forsøg har gennem varierende resultater
bekræftet denne usikkerhed omkring ureas kvælstofef·
fckt i etablerede afgroder, ligesom andre forsøg har
vist, at urea altid bør nedarbejdes, når den anvendes på
forårsbehandlet jord.
Ureas prlsbillighcd opfordrer imidlertid til en fornyet
belysning af denne gødningsfonns anvendelighed i
vintersæd. J 1982 blev der derfor påbegyndt en forsøgs-

Tabel 12. Forsøg med urea Iii hvede (145)

Vinlerh,ede tQS3 1982

Anlal for~tlg 14 ,
Grundg"del 43,7 43,2
40 N i ~JS l/4~40 N ikas 1/5 . 20.2 25,8
65 N ikas 1/4 ~ 65 N ikas 1(, 26.6 35,4
90 N i ~as J~.9O N i kas 1(, .. 27.6 40,0
65 N i urea I/~ T 65 N i urea II, 25.3 35,6
90 N i urea 1~"'90 N i urca II, 28.2 39,7
65 N i ueea 1/4... 65 N ikas 1(, 25,4 34,5
90 N i urca 1/4.... 90 N ikas 1(, 29,3 40.0



labell4 Pltlcl'rllll; af \PK-r:ødnlll': ,t! byg (/47)

forbindelse med 3ånmgen med com bl- maskine. 'iOm
har p monieret nedfældning"iskær til nydende ammo
mak I sledet for traditionelle godmngsska:r tll fast
godning. Opbygningen af s.!imatene!lel er udfort af
maskll1fabnkken teg'ited. Tommerup.
Forsogene er genllemfcrt p~ Vcstf)'1l samt i del syd· og
midtJ)'ske omdde p Jordt)'per fr<J grovsandcl jord til
Svær lerjord.
Rl'Sultalerne i 1983 vl~r kun små for!!okcllc mellem
ammolllak nedfældet for Sålllllg og ammolllak placeret
I forbmdeh.e med 'iåarbejdel. I gennemsnit af alle 3. rs
forscg er der et usikkert merudb} Ile på knap 1 hkg
"eme pr. ha for placering af den n}dellde ammOluak
mellem h\eranden række af korn.

Placering af NPK-gødning
l 1970-erne genncmfønes et storl antal forsog I byg 111
bely~ning af efTckten af dels nedfældning. dels placc
nng af NPK-godning med Combl·Matlc såmaskine.
Disse resultater viste entydigt, al goclningsvirkningen
blev mindrc afhængig af det enkelte års nedborsfor
hold. dersom NPK·godning nedbringes for kornets
sjl1lng, samt al dcr uafhængigt af vækst\'llkArene
kunne opn!is en yderligere efTekt ved samtidIg place
rmg af godnmgen I forhold 111 det ud ede kom.
Fra 1980 ble\ for..;og'tplanen ændrel td at omfatte 3
NPK-ma:ngder. der dels udbnnges o\cn på Jorden
umiddelbart (or kornets ning. og dels placer~ i
furbmdelse med olllgen. I forste Illfælde kore. der
vcd forsogenes anlæg med loflede goonlllgs..skær, hvor
\ed godningen Illogen grad bhver udbragt ..tnbe\\s.
Idet der er ca. 26 cm mellem godning~skærene.men
~m(idig vil goolllllgen ogs i nogcn grad blive llt=d
bragt i jorden af dl;: umiddelbart efterfølgende s:\~k:cr

for korns.ålllTlg.
Der har igennem <1rene værel "tor interesse for place
nngstcknikken. og i 19 3 er der gennemfort 9 fo .....og,
hvis resultater er opfort i tabel 14 ~mmen med gen
nemsnillet af de foregående 3 &~ resulater.

serie ener den plan, der fremgår af tabel 12. Udo...er
stigende mængder af kalkammonsalpcter og urea gen
nem en 2-delt tilforsel omfatter planen en kombinatIon
af de Io kvælstofTormer med urea am'cndt ved den
tidligste udbnn~ninJt.

Forsogellcer både 11982 og 1983 overvejende udført p<
de bedrcjordtyper. Derimod har fugtighedsforholdenc
været megel forskellige de la <r. For~ogsrcsultalerne er
imidlertid meget sammcnfaldende. og I de neSlc af
forsøgene er der klin små og uSikre forskelle mellem
godskningsmetodcrne. Urea har kun i enkelte lilfælde
haft en Sikker ringere kvælstofvirkmng. og I gennem
"mt af forsøgene er der Igen i 1983 opn et det samme
udb}tle \ed ens hæl.-.lofnl\eauer uan-,et anvendt
hæl\tofTorm.
De to års forsøg, der cr ud fort undcr meget forskellige
nedbors- og fugtighedsforhold, viser således. at urea
udmærket kan mdg I en dclt kvæl"tofgooskning af
vinterhvcden.
I 3 for..og. udført I rug igennem de to år. har de
anvcndte kvælstofnHcngder været for .. tore i alle for~,,

gcne, hvorfor resultaternc ikke gi\·cr cn IIIstrækkelig
sikker belysning af forsogsspurgsmålene.
For\ogenc med amldk\ælstof og ammonlumnitrathol
dig godning til \ il1le~d forts<--etter.

Udbringningsmåder for kvælstof
gødninger

Placering af flydende ammoniak til byg
Placering af kvælstof eller andre næringsstofTer har
ti(J1igerc kun været prakliseret med fastc gødning~t)'

per. Med den udbredle anvendelse af flydende ammo·
nlak har del dog i mange år værel onskdigl al få belyst.
h ...orvldt der også er en merefTekt \ed at placere denne
godning. ,\1angelen på egnet forsogsmateriel udcluk
h-de lOudienid cn praktl~k losmng af opgaven mdtll
1981. hvor del forste gang lykkedes al mgennemfart en
række forsøg I byg.
I 1983 cr forsogsopgavcn \iderefort med 6 fOf">Og. h\is
rcsuhater er opfort I label 13 summen med gennem
snit..rC"'\uhalerne af 3 år.. forsag.

VIrbyg hkt k,rne '" ....
19 3 1980-82

I 1983. hvor der faldt betydelJge nedoorsmængdcr efter
for..øgcnes anlæg. er der I de nesle tilfælde kun små og
u'iikre merudbyller for placeringen af NPK-gooning. I
gennemslllt af de foregående 3 års forsøg er der deri
mod el betydeligt mcrudbyllc for den præci ..e gød·
llIngsplacenng mellem hveranden sårække på godl 3
hkg kerne pr. ha ved aJle 3 godskningsniveauer.

Tahe//J. PlacerifIR afflyd{'fldt> ammo1/wl.. Iii byg (/46)

Vlrbn
hkg lor:me pr. ha
1983 1981-83

Anldl rllr....'l! • "Grufl{Jg(xict 19.2 25.1

60 " I n.a. nedfældet 14.0 17.1
90 ~ I n.a nedfældct 19.0 20,3

I20Nlna noof::cldct 10.R 21.Q
120 N IO_a. pbccrcl 20.9 22.7
90 l" i n.a. placcrcl 19.4 21.2
60 :\" I n.a. placcrct U.9 17.9

Spmgsmålet om værdicn af placering IlCl)'scs ved sal1l
mcnhgnmg af 3 mængder flydende ammoniak. der del ..
er nedfældet fm b}'ggens såning. dels nedf;:ddet I

Anl.ll for\og

Ugodcl
60 N I :-.JPK U(htrncl .
<)0 N I NPK U(hlmet

120:--: I NPK ud ..troel
120;..1 I l'\PK placeret
90 N i ~PK plaeeret
60 N i :--.lPK placeret

Q

20.2
loA
21.6
25.0
24.0
21.7
17.0

"26,0
13.8
10.9
18.7
21.8
20.1
17.1
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Ved \'urdenngcn af denne forskel mellem 1983 og de
foreg ende 3 års resultater i effeklen af gødml1g~place·
ring bør inddrages det forhold. al vækstvilkårene i
1980 var meget lørre I en lang periode efter gødnmgens
udbringning og såning. Under disse forhold var de
gennemsnitlige merudbytter for godningsplacering
o\'er 4 hkg kerne pr. ha. I 1981 og 1982 faldt der
derimod tilstrækkelige nedbørsmængder efter godnin·
gens udbringning. hvilkel erfaringsmæssigt reducerer
behovel for nedbringnmg til opnåelse affuld godnings
effekt. Alligevel var der også i disse 2 år pæne merud·
bytter for godnmgsplaceringen.

Placering af NPK-gødning og urea lil byg
Ved bygdyrkning er der i en del tilfælde Ikke behO\ for
tilførsel af fosfor og kalium, eller dcr kan af andre
årsager være øllsker om særskilt al1\~lIdelse af rcn
kvælstofgødning.
t en sådan situation, hvor nydende ammomak samti
dig er ude af billedet, er der inleresse for at anvende
den prisbillige urea, h\'is hælstofvirkning imldlenid
kan være ret afbængig af udbnngnmgsmctoden. Ned·
fældning af urea vil medføre en mere sikker k\ ælstof
Virkning, men det er naturligt at stIlle 'ipørg'imålet. om
placering yderligere kan øge effekten i ligh<..'1i med
NPK-godning. hvor der ganske \'ist placeres 3 næ
ringsstoffer sammen.
For at belyse dellesporgsm I ble\ der 11980 påbeg)ndt
en forsogssene efter den plan. der fremgår af opstillin
gen I label 15. t de 2 sidste forsøg'iled er urea placeret
og urca udstroet suppleret med PK-g0dning I ....mme
mængde som i NPK-g,~ning. men udslroel ved begge
anv~ndelsesmetoder af urea.

label 15. PluCt!rmg ul-'PA·godltlllg (J!.: ureu lil byg
(/48)

\ rbu hkf kem, ,.... ha
Il) 3 IQ80-82

Anlal fO(<;øg , .1.1

a. Ugødct 21.2 31.4
b. 50 N l NPK placerct 15.0 15A
c. 100 i NI'K placercl . 24.1 19.6
d. 100 i ~PK udslroct 12.7 17.7
c. 100 N i urca placeri:{ 25.7 19.5
f. 100 N l urea ud'lln)t:[ 2.1.0 17.7

Ved "'urdermg af resuhaterne skal der gøre5. opmærk·
'10m på. at også nudstronmgn af NPK og urea sker l

samme arbejdsgang som 3ålllng med kom blmaskine.
h\'on ed godningen l nogen grad bliver nedarbejdet i
Jorden af de efterfølgende skær. hvllkcI kan være af
særlig og større betydnmg for urea-godning end for
NPK-gødning.
Der er i forsøgene i 1983 kun små udslag for placenng
af NPK-godning. men nogel storre merudbytte for
placenng af uren.
t gcnnemsntl af de foregående J års forsag er merud
bytterne for placering af så\ cl NI'K-godnmg wm urea
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knap 2 hkg: kerne pr. ha og forudsat samme udbring
ningstd..nik er udbytterne iø\'rigt nøjagtig ens. hvad
enten der er anvendt NPK-g0clning eller PK-gooning
+ uren

Der har l de foregående år også været udf,m et stort
antal forsog med placering af godning til andre forAn·

ede afgmder end byg, t vårraps har merudbyncrne
været små og usikre, hvc rimod placenng af godnmg til
sukkerroer har givct en sikker forøgelse af udbyttet i
både rod (lg sukker. Endvidere har der været udfort
for'Sog med anvendelse af ,,·mge·sAskær på combi·sA·
maskinen. hvilket har medført et lille merudbytte i
forhold til det Iraditionelle radsåskær. Ogs.! placering
af PK-godning l forbindelse med forudgående anven
delse af flydende ammoniak som kvælstofgødning har
medført merudbytter i størrelsesordenen 1 til 2 hkg
kerne pr ha.

Flere drs forsøg med plr.cering afgødning Iilforiirsså
ede afgrøder. først og fremmest byg. har med stor
sikkerhed vist, al gødnmgn'irkningen og sikkerheden
heri bliver ~'æsentt;gl forbedret og belydeligl mindre
afhængig af forårets nedbørsforhold. nar gødningen
placeres iforbindelse med afgrødens Såning, De merud
bYller, der er opn!Jet i kraft afden forbedrede gødnings·
effekt gennem placering affaste gødnIngsformer, er af
en størrel!>t'sorden, som pil JO 6r har kunnel dæJ..ke de
Im'esleringer til speciolSbmaskine m. v.. dererfarbundet
med dennI' gødsJ..nings/,>knik .

Udbringningstider for kvælstofgød
ning

Dell kvælstOf lil byg
SporgsmAlct om delt t lforsel af kvælslof til \årbyg
blev i 1982 genopiagel en fælles forsogsplan. efter at
der påny er opstået inleresse for emnet.
Tidligere forsogsserier med spørgsmålet blev gennem
fort I 6O'erne og omfaltede dengang både delt gødsk
ning og ~jkaldl sengodskning. ResuJtaterne viste, at
virkningen afkvælstofrti byg frem i ... ækstperioden "'ar
'llærkt afhængig af nedl'!crsforholdene og dermed rela
tiv usikker.
Den fornyede inleres.!.e begrunder sig del.. l, al der I dag
anvendes nogel større kvælstofmængder end tidligere,
dels i øllsl-.er om al fA belysl. hvorvidt der er risiko for
udvasknmg af disse SIO' re kvælstofmængder ved tidlig
engangsudbringning. Derfor blev forwgcne I 1982 for
trinsvl"; udfort på letlere jord. men i 1983 er sporgsmA·
let sogt belyst også på de bedre JordtH>er
I forsogsplanen amendes der 3 hælslofmængder. som
dels udbnnges p en gang for sidste harvning før
~ning, dels med 50 til 75 pet. af mængden på ~mme
tidspunkt for ~ning og resten 'iidst i maj. Forsøgspla
nen fremgår aftabel16 "8.mmen med de 2 års resultater
af opgaven.
I 1982 bh~'\ forsogene gennemført på )Ordt)'perne JB I.
3 og 4. og de var alle optimalt gødet oml-.ring 120 kg
pr. ha For alle forsog ble" lillige angl\el. at der var



IlY/H vor d"1 il'./.,I' ImhnmdelH(1 Im,d ,/ribt'r l hJ'gmurkrr. 1/I'Or der ~'or Ill'dfil.'ldt'l flyrkIldi' ommomok. ,-IroU,l(f.'1l var ddr/Ir? nx/udl'iklmg.
fordi p/oll/am' Mn It.lall I de1l If/Jl1I/(fl.. ,INd \11111 JetlIl" af dl' II",.. lI.dbørJtn«'ns,:dl'r Dt,' AOr/t' rødda hOl bl'gJJ!tln/t'f.nt· mdlo"
n('d/ældt'f/Cl'ndt'rrI<' AUIIIII IkA(' '/Q Ild til d,n I/"hlplan'r.dl' ummmllak. Kun h,I'KIlf'n dlTt,Au' o,','r ummOIlIU"j/'("II(('n Aunlll' nu
k l\{ !UDfi,/1dI'n

-4nllrrb ul h<JIHIl.matuJ. r. d.,,,, .:J.a h":mll1o'f. "IKlt.n! rodud;·/J.lm~, /"<1'1 ru ri /idl/,l(/ IId'run"t '''J und!'r n(lrmait'/UIl/ll(hl:'dl/orho/d 81>. l't

tl/II'Uf1'nd.' blllrdl

\nlal fOrMt).: J J 6

Grulldgudcl 23.9 8.6 22.8
Ml " l 1..;1.. fur ..jmng IQ,l) :U; ~O.4

120 .... I 1...1.. fur ..:'tIlllIg 25,6 6.0 13.9
160 ~ I 1..;1" f~,r -..11l111g ~X,!'i 10,.1 24.2
120 N I I..a ... f(11' "i.llllll~

40 N 1 1..:1" C.I :y, 28,3 IX.h 25,R
80 'i 1 1..<1" fllr ~<i11lIlg

.40" ll..a"l.:a ~v. 24.R 15.9 24.4
40 N I h.a" for ..iilllllg
.w N I h. .... J.:<l :y~ 10,2 1~.1 14.7

gode fugllghed"forhold 'i:hel fer ;"om efter 2, tilforsel
"id"ll maj f\.1cxhat ble\ det og'iå \UrdCrCI som udeluk
kct. al der har \ æret mullgh~derfor ud\askmng af den
tidligt udhraglc bæl.. tof I forårct 1982. Del merud·
by th.·, der er konstaterel for deling af den ..torste - men
ur~lltllblc - kvæl'-'lOfmængdc i 1982, I1l1ægges da også
det forhold. at ddmgen Ikh.e har bC\lrkcl så gejl en
\æk .. t, ~Olll tidhg cngang.. udbringning.
I 1983. hmr Ilcdbor.-.forholdcne 1 for:lr~m~rlcderne var
megel af\'igcnd~ fra 1982 - og normale forhold jovrigt,
er r~ ..ultal~rne på de ,11.,\ arcnde lelle jorde og..å g,m~kc

allderlcde.. Der er her opnåel lllerudb}lIer for delt

1983 1982

Eftergødskning af byg på let sandjord,
gødet med flydende ammoniak,
Denne fOl";()g':>'icne ble\ p' begynd l l 1982 efler on .. kcr
fru jy<o;ke kon .. ulcntcr. Degrundcl'icn har været. ut der
P' lette <o;andjorde kan Op"l~ .. llualloner med n<O;lko for
IIllratud\asknlllg af Ildhg udbragt k\i.\.'I .. IOf. • og...~

k\:cbtoftdfor..d l :'>lorrebesordcnel1 8·10 hkg kerne pr.
ha ved alle 3 kVicbtofniveauer, og rCOiultatefllc \i<,cr
med ovcrbe\ i..cnde lydelig hed, at der pli de lelle ...and
jorde har fundct et betydeligt I<lb af hæl .. tof ..ted
under de Slorc llcdbo....mængder l fortin:t 1983.
Delle hælstoftab er o\cr\ejende ..kel gennem udva.. k·
nmg af lIltratk\i.Cl..lof fra phulIerne:-. rodzone, men
og..J tab ved dCnllnfikalion k.an ha\c \ æret 1>elydeilgl
under de meget \;\de og IltfJltlge forhold p:l mange
jorde i JI::J83
Denmod er der lkh.e merudbylter for delt ba:btoftli
fnr"d p:i de J Icrjordsarcaler. h'voraf2 er beliggende på
Fyn og I l :"ordJ)lIand, De J for..og pli. ..andjord er
udført I Ml(.it- og VcslJyllund. Selvom der egnsvI"
måne ,,wc rlogen forskel 1 de totale nedborsmængder.
er di'i:o>c i alle tilfælde store i 1983. hvorfor resullatcrnc
og...:1 understrcger jordtypen.. afgorende betydning I

..purg~m5Icl om k\'æl'iIOfudvaskl1mg,
Omkostnmgcrne III den ekstra udbringning \;ed deling
af godnmg,mængden k.an an ...ælte.. til ca. 0,5 hkg
kerne
Fo......øgenc fort\<t:llcr,

hkg kerne pr, ha
JB nr. Hl nr. I~

5-8
1983

"Jrb>i
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seh'om den tilførte kvælstof for kornsåmng har \æret Tube118. Delt k~'ælslOf8ødskt1ing og ~æk\lTl?gulering i

en ren ammomumgodning wm f.eks. flydende ammo-- !n·ede. Plan J (15/)

niak. trllænl;dc cm b.... ' l.cmc pt'". hs
Alle forsogene gennemføres I Jylland og igen I 1983 på \intuhJ"ak

1983 IQ79·BJ 1981 191Q·83
jordtype lB t og 2.

AnI,,] fONlf , 42 ,
"t forsogsplanen, der fremgår af opstilhngen o\er gen·

nemsnilSresuitaterne i tabel 17. er anvendt stigende Uden ~'ll!kHreguleri"g

mængder nydende ammoniak, der er udbragt af et Grundgodet 79 80 44.5 35,3
rejsehold fru landskontoret fra den 8. til 19. april 90 N i kas. ca. 12/1 . 97 92 lU 17.4
umiddelbart for kornets ~Aning. Den supplerende ef· 180 N I k , ca. 11/4 100 94 17.1 20.4
Lcrgoosknmg med kalkammonsalpeter i forsogsled e og 90 N. ca 10/, + 30 :'-I.
f er udført fra 24. maj til 6. JURI. ca../"" 60 N. SI. 8·9 101 95 15.0 20,1

120 :\. ca 11/,

Tabel 17. EjrergodsÅning af byg godeT med jlydl'rlde 60 "J. ,>tadium 8-9 102 95 16.0 21.9

ammoniak (150)

hkg l..cme pr ha
.Hed ræJwregulenng

Vlrbn 1983 1982 Grundgooet 68 69 45.2 36,8

8
90 'ol i ka.... ca. 11/4 .. 83 79 16.2 17,4

Alllal for!'>Og ,
180 :"ol" I kas. ca. 11/4 .. 87 84 10,4 20.7

a. Grundgødet . t2.2 18.0 90 N, ca 10/\ + 30 N
b. 80 N i n.a for ~ning .. 19.5 21.6 ca. I/~ • 60 N, st. 8·9 89 84 21.6 11.5
c. 120>': I n.a. for ~ ning . 22.7 24.7 120 N, ca 1~/,

d. 160 N I n.a for såning 13,2 25.7 -- 60 :-.I, stadium 8·<) 90 85 21.7 21,9
e. 120 I n.a før ~ ning

+40 S I b ... ca. !"I"" 2.1.4 26.3 Uden \ i.d.slregulering 96 91 57.0 51.2
f. 80 :-.II n.a fur mng 1.0 l Cycocel ekstra.

40 N i ka... ca 1~ 12,0 26.4 "tadium 3·4 . 83 O 4.0 1.9

I 1982 gav nedbørsforholdene Ikkc starre mulighed for
nedvaskning af nitrat fra omdannel ammonium. Til
gengæld sikrede gode fugtighedsforhold sid'!t i maj, at
den udbragte suppleringskvælslof havde gode mulig
heder for at vlrkc, De merudbyttcr på ca. 1 hkg kerne,
der blev fundet for crtergodskning i 1982. må derfor
mere betragtes som en positiv effekt af del! kvælslortiI·
forseJ end en kompensation for udvasket kvælstof.
Under de meget nedbørsnge forhold i 1983 er der ingen
sikre forskelle mellem nydende ammoniak og kombi·
nationsgødsknmg, og i gennemsnll af forsogene er
udbytterne ens for ens kvælstofmængdcr.
Sammenlignet med resullaterne fra den foran rc=fere·
rede forsøgsserie med delt kvæJ..tortilførsell form af 2
gange kalkammonsalpeter, hvor 50 pet. af kvælstof
indholdet er udvuskeligt nitrat, viser disse forsøg klart.
at også kvælstofTormen er væsentlig i udvaskning<,pro·
blematikkcn. NAr der gødes med nydende ammoniak.
hvilket vil sige ikke·udvaskehgt ammoniumkvælstof.
har der selv under forholdene i 1983 ikke fundet noget
kvælstoftab sted ~ sandjord.

Delt kvælstof til vinterhvede

2- og 3-deliflg ol kvælslolmæflgder
Under Kornud\'alget gennemføres forsøg med produk
lionssystemer ved dyrkning af vintersæd. forsogspla·
nerne har specielt tagel sigte på vurdering af behovet
for beskyuelsessprøjtninger saml værdien af disse I

kombination med vækstregulerillg og delt kvælstof·
godskning.
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Vnder Gødnlllgsudvalget har spørgsmålet om delt
gødskning samtidig \' eret til særskilt undersogeise
gennem tO fOfSøgsplaner, der tillige omfatter spørgs
målet om vækstfcgulering ved anvendelse af Cycocel
ekstra. Forsogene er anlagt med 6 fællesparceller og
"ækstregulering i hveranden gentagelse omkring sta
dium J·4 (Feekes skala). Der er foretaget 5ygdoms· og
skaded) "bekæmpelse efter behov, og M>m hælstof·
godning er 31l\endl kalkammonsaJpeter
t plan I sammenligne. engangstiJforsei af hele kvæl
stofmængden med en .>deit hælstofulførsel med 2/3
af kvrclMofmængdcn relativt tidligt samt en 3-delt
tilførsel med mængderne delt efter pnnclppet ustor,
lille, S[OrH,
I plan Ill,ammenlign~to former for J·del! hælstoftil·
førsel ved henholdsvis l)stor, lille.storH og )l1ille, stor,
lille») mængde.
I opstillingen over resultaterne i tabellerne 18 og 19 el
anfort de tilstræbte datoer for gødnmgsudbringning I

1983, og de aktuelle datoer l enkellfor!oOgene afViger
Ikke meget herfra. Den Sidste udbnngmng "ed stadIum
8-9 har været sidst l maj måned. og vækslreguleringen
på stadium 3-4 er foretaget fra sidst I arni til forst
maj.
I de 4 forsøg efter plan I medfører delt IIlførsel såvel
signifikante merudbytter som mindreudbylIer l gen
nemsmt afforsogene er der et merudbytte for deling på
godl 2 hkg kerne ved ...amtidig anvendel!.e af vækst re
gulering, hvilket er d\1bbdt så meget som opnået for
delingen i samtlige forsøg siden 1979. Arsagen er, ilt
vækstregulering i 198) har medført en betydelig foro·
gche af udbytteniveuaet ved delt hælstoftilforsel.



1'obelI9. De/l /" l'll!!:;rofgoc/.,/"nillg og l'ækJlregll/erin8 i
/H'ede, P/all /I (/5J)

Ud"" I'ækurt'glllering

Grundgodct 87 79 37.2 35,4
150 N ll.a'. ,:a. 21/4 10.1 91 15.3 13.4
180 N i ka~. ca. 21/", . JU5 9.1 13.6 23,)
90 N. ca. 111/\ JO N.
ca. !/~ , 60 N. ~l. 8-9 106 94 16.0 15.1
40 ~', ca. IO/l 100 N.
ca. 2/~ 40 N. 'l. 8-9 105 9.1 26,4 24,8

,lied l'æf..:;Tregulerillg

Grllndgodcl 71 67 37,5 35.8
150 N l k:I". ca. 21/1 . 88 ~ 1 26.6 13.9
180 N i ka~. ca. ~!/4 91 8.1 26,7 24,4
90 t\', c'l. lU/l 30 N,
L':.t. 2/. 60 N, '>1. 8-9 9' X3 30,4 26.3
-l-Q N. ca. lII/, , 100 N.
ca. 1/~ , 40:-J .... t. 8-9 91 8.1 30.4 16,0

Uden v<:t::k"lrcgulcrillg 101 90 57.3 54,6
2.0 l Cycocel ek,tra.

slal!lulIl 3-4 . 87 79 3,0 1,5
l'ahcl20. Delf f..l'fl>J.Hofg(Jd\knilfg og 1'{{'kHrt'gulcrillg i

!l1·f!f!('. P/all /II. (53)

undersøge,; hvilkel tidspunkl. der måtte va:re bedst for
forsle udbringning af kvælstof om foråret.
Forsøgcne er anlagt med 6 fællesparceller og væhtre
gulering med Cycocel ekslra i th'eranden gcnlagelse
omkring sladium J-4. Der er foretagel ~ygdoms- og
!>kadedyrsbckæmpdse efter behov. og som kvæblof
gødning er am'cndt kalkammonsalpctcr.
Ocr er gennemført 18 forsøg efter plan II J. tabel 20,
hvor engangsudbringningen af de stigende mængder
har fundel sled ca. 20. april. forsle udbringning ved
delt gødskning midt i marts og anden udbringnIng
forst i maj. Uden vækstreguJering er der imidlertid
udbyllenedgang i halvdelen af forsøgene ved øgning af
kvælstofmængden fra 120 lil 160 og 200 kg N pr. ha.
En deling af disse kvælstofmængder a:ndrer ikke pIi
delle forhold, og i genncm,nil afforsogene er udbyuet
ens uanset kvælslofmængder og udbringning!>måde.
Med vækstregulering er der kun udbyllelH.:dgang i ca.
1/3 af forsøgene ved de større kvælslOfmængder, og i
gennem!>lllt er der en mindre udbYlIesligning, !>om
imidlertid er ens uanset udbringningsm~del1.Derimod
er der en meget betydelig generel hævning af udbytte
niveaUel for anvendelse af Cycocel p~ gennemsnillig
6.5 hkg kerne pr. ha.

""

SIr!længde cm hkg kerne pr. ha
1983 1979-83 1983 1979-83Vllllerh"cdc

I det ~torre antal forsøg ener plan II er dcr uden
vækst regulering kun sma og u!>ikre forskelle på. om
kva:lstofmængdcll er udbragt på en gallg. eller om der
er forelaget en af dc to former for J-delt tilførsel. Med
anvendelse af Cycocel har der derimod i nere af
cnkeltforsøgcne været !>ikre merudbYller for deling, l

gennern!>llil 3.4 hkg kerne pr. ha, citer dobbelt så meget
som opn1\ct i lidIigere ars fon.og,

Over 5 an' forsog med fordelings mader af hæ/slOf og
l'æksTregulering i l'ifllerJn'ede t'r der oPllaer merudbYf
ter pO ca. /.5 hkg keme pr, ha li/ beTaling ufde ekSTra
udbringningsomkostninger. J-de/illg afk\'æ/stofmæng
den har uOlIselfardelillgsmådell ikke gil'el slØne udbYT
ter end 2-deling.
Anvelldelse af væksrreglllerillg er gellllem forsogsårene
bIei'eT betalt med et forøget IIdbyue mellem 1,5 og 2.0
hkg keme pr. ha. Behandlingen har i lIogell grad
modvirket lejesæd og hen'ed bew'rke( en lidt bedre
udnyue/se af især store hæ/sTojmængder. !lem" kom
mer. ar l'æksrregu/ering gl'lIl/(!m en sikker\·tråforkorr
niflg erfaringsmll!.\'sigT og~(j "ger mej{'færskningskapaci
!elen.

Udbrillgllillgstider for 2-de/t
kvæ/stofmællgde
Til undersogeise af ::.ærhge spmgsmål omkring l-delt
udbringning af kvælslOf lil vinlerhvede er der i 1983
iværksat IO flye forsøgsplaner. Iwar dcn ene, plan III.
belyser værdien af 2-delt gødskning på 2 kvælstofni
veauer med 'iumrne udbringningslidspunklcr. I plan IV

SlrAl:rngde hkg kerne
Vinterhvede cm pr. hil

1983 1983

"\111al r(lf,\,~ IH "Udell 1'/('1.. \'Trt'glllerillR

120 t\ l ka<;. ca. ~'V4 105 70.0
160 N l Io. a.... ca. ~IVI 107 0.7
200 N i ka!>. \,.~a. 2°/1 107 0,4

SO 1'\. ca lYl , RO N. ca. 1/~ 108 1.2
80 :--.I. ca. 1'11 120N.ca, ~/~ 108 0.2

Med m>Å.\lregu/erillg

120:--.1 l kn... ca. 2% 95 74,5
160 N l k;l~. ca. 1% 96 1.4
100 N i k:t~. ca 2% 96 1.5
80~. ca. 1'11 , 80 N. ca. 1/~ 96 2,0
SO N. \,.';1. l~/I 120 N. ca. 1/~ 96 3.0

Uden v,\:k:-.tregulering 107 69.9
2.0 I CyC'{x:el ek<;Ir:t, 'iladium J-4 96 6.4

Plon /1". Til belysning af sporgsmålet om det bedste
tid:.punkt for forste udbringning af kvæhtof ved delt
gød~kning er dcr udført 5 forsøg, Il\'i~ rcsullater er
opført i tabelll.
Der er kun lldbylte<;ligning for 180 kg N i 2 af de 5
forsog ved engangsudbringlllng. Ved delt gødskning
sliger gennclmnitsudbyttel og mest, når første ud
bringning udsæltcs fra ca. l. marts til ca, I. april. Ved
samtidig am'endelse af Cycoccl er linien den samme,
udcn at for~kellclledog er signifikante. Derimod er der
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Tabel ll. D('/I bælslOIgodsknillg og ~'æk~treglll('fiJ1g i
In'ede. Plan IV. (/54)

Tabel ll. Ddt hæl.~toJIfOdsk!/lllgog ~'æhtregull'riflg I
mg. (155)

i alle 5 forsøg store og sikre merudbytter for vækstrc
guleringen, som har hævet udbyttet betydeligt. i gen
nemsnit 8,6 hkg kerne pr. ha og mest ved delt kvælstof·
tilførsel.
Forsøgene fortsætter.

100 60.8
107 0.9
107 1.6
108 2.7
108 4.1

98 67,8
98 3,2
96 4.7
97 5.6
97 6.1

107 63.1
97 8.6

.) 1980: 2.5 1 C}cocel ck ..ara. stadium 3A.

Med ~'(('k\{r('g/l{e,.illg

Grundglk.let 107 103 20,7 25,8
80 N i hal>. Crl. 111/4 . 122 III 15,4 20,0

120 :\l I ka~. t'a. 10/ 4 . 123 III 20.5 24,8
160 N Ika .... r.:a. 1°/4 125 III :!I,O 25.5
80 N, ca. l!. 80 N.
ca. .;~ 126 112 22.7 27.2

60 N. r.:a. 1/4

-'-60 " ca. l(~ 126 20,7

Uden vækstregulenng 127 116 35,9 43,9
1.5 I Terpal

\tadiurn 7·S* . 122 110 l.S 1.6

Str/Uængde cm h\.g kern~ pr. ha
t q83 1919-lIJ 19~3 IQ1Q·83

, 64 , 64

112 109 19,8 25,0
126 117 15.1 19.8
129 118 19.3 23,7
130 118 19.9 24.0

1.10 119 21.9 26.2

132 20,4

R,.

Am.ll for"O'

Uden lækstregulering

Grundgodet
80 N i I...Js. ~a. 1(}/4 .

120 N i I...d!», ca. 1%
160 N i I...a.... ca. 11\14
80:\,.1.:,(. l~t80;-..l,

ca. I/~

60 N. ca. 1/4 60 N.
ca. I/~

hkg kern.:
pr. ha
1983

Strll1ængde,m
1983

Antal fONl!!

Uden I'æhtregulering
120 N i kæ.. 15.-20. apnl .
180 N Ika.... 15.-20. april.
90 N. ca 1/, 90 N. ca. 2(~

90 N. ca. IV, 90 N. ca. 2(~

90 N. ca. IU/, 90 N. ca. 2/~

\ inlerhH~dc

Med vækstreglllf!riflg

120 N l ka~, 15.-20. april.
180 N ikas. 15.-20. april.
90 N. ca. 1/,,90 N. ca. 2/~

90 N. ca. lY, 90 N. ca. 2/~

90 N. ca. ilY,· 9O~. ca. ::'/~

Uden væ"'stregulcring
2.01 Cycocel ekstra. 'iludiul11 3-4

Delt kvælstof til rug
Spørgsmålet om delt kvælstof til rug blev taget op i en
ny forsøgsserie i 1979, hvori der også indgik vækst rc
gulering. Forsøgene er. som de lilsvarende i hvede og
byg, anlagt med 6 fællesparceller. h ....or der i hveranden
gentagelse er foretaget vækstregulering ved udsprojt
ning af 1,51 Terpaj p" stadium 7-8 omkring midten af
maj.
l 1983 er planen udvidel med el forsøgsled således. al
værdien afdelt tilførsel belyses vcd 2 kvælstofniveauer.
henholdsvis 120 og 160 kg N pr. ha.
Såvel i afdelingen udcn som med vækstregulering har
den optimale kvælstofanvenddse ved udbringning af
hele mængden p" en gang I de 2/3 af forsogene ligget
omkring 120 kg N eller mindre pr. ha. Den sidsle
tredicdel har været optimall gødet .. ed ca. 160 kg N. og
en 2-delt lilførsel med denne kvæh.(Qfmængde har i dc
neste tilfælde øget merudbYllct. Derimod er der irllet
sikkert merudbytte for deling af kvæh,tofmængden på
niveau 120 kg N pr. ha.
Anvendelse af Terpal har generelt øget udbyttct, - l

1983 med 1,5 hkg kerne pr. ha eller del samme som
gennemsnitlel af de 5 års forsøg. Hertil kommer, at
Terpal har medført en stråforkortning på ca. S cm
samt en noget mmdre lejesædstilbøjelighed.

Resultaterne a/ de gennem/crre forsøg viser, at hæl
stofmængden til rug bor deles med en jorste udbring
ning ca. I. april og anden tilførsel ra. 4 uger seneTI!.

AnlIendelse a!strå!or)..onningsmiddel har hvert tJr lIæ
ret en god og rentabel behandling gennem el øgel
udbytte, en lidt bedre stråstyrke og en smule mindre
halm.

Delt kvælstof til vinterbyg
Også i ,mlerbyg har der siden 1979 været gennemført
forsøg III belysning af værdien af delt hælstoftilførsel
med <;amlidig vækst regulering med Terpal, hvor der i
vinlerb}g anvendes 2.5 I pr. ha.
I forsogene sammenlignes engangsudbringnmg af 2
hæbtofmængdcr med en 2~ eiler 3-delt 111forsel af den
størSte kvælstofmængde.
Resultalerne af 13 gennemførte forsøg l 1983 er ViST i
tabel 23 sammen med gennemsnittet af de nu S Ars
forsøg.
Der er l forsøgene gennemfofl de påbudte beskyl telses
sprøjtninger mod bllld$ygdomme. Den tilstræbte og
tidlige forstcgangsudbringning forsl i mariS ved delt
gødskmng er foretaget i tiden fra 24. februar til 17.
marIS.
Kun I 5 af de 13 forsøg er der udbytteSligning for
k\ æhtofop til 180 kg N. og det uanset vækstregulering
eller ej. Men i mocbætnlOg IiilidIigere års r~ultater I

vinterbyg er der i nere af forsogene i 1983 sikre
merudbytter for tsær en 3-dellllg, og det bAde med og
uden vækst regulering.
Årsagen til dette afvigende resultat fra tidligere års
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"d,,'I!I Ikll Am'l,to;g'ld,Aoiog og w<'A'lrcgul""og I Fosfor og kaliumgødninger
I'ill(crbyg f/56}.

0konomiforsøg med fosfor og ka
lium
Forsogsseriefl har været gennemført i et langt åremål
med dct formål al belyse økonomien ved anvendebe af
fo"for- og kaliulllgødning pli det frn.for- og kalium ni·
veau, dcr er gældende på de nestc landbrug.
Motiveringen er bl.a. 'ipørg"I11<1leL om den gencrelt
"Ilgende hælslofunvclldelse noovelldiggør en tilwtl
rcnde forøgelse af fosfor- og kaliumforbrugel. der cl'
forblevet ret konstant.
Der er siden opgaven~ begyndelse gennemført ct meget
.. lOrt antal forsog, l"cr i byg, men tidligere også i roer
og gra:... Da der fortsat er interesse for spørgsmålet om
hCllsigt'ill1æsMg fosfor· og kallumanvendel"e. gennem
føres der stadig for~øg med opgaven.
For~øgelle udføres ~om j-årige dobbeltforsog med 15
og 30 kg fosfor og 50 og 100 kg kalium til korn. Der
am'ende... normale kvæbtofmængdcr til forsøgsarea
lerne. Derudover grulldgødcs fOSforforsøgcnc med 50
kg kalium pr. ha, og kalillmfors(lgenc grundgødes med
15 kg fosfor pr. hil.

2.0 I.J

21.4 n.J

24.2 11'1.2

37,6 31,5
19.5 23.6
I R.7 16,5

37,6 31,1
21.9 24.5
22.5 29.0

24.2 29.6

25.1 19.7

54,4 52.4

76

60
74
76

76

70

7l

66

55
67
69

69

StrJhengde cm hkg kerne pr. hø
1983 1979·83 1983 1979-83

Vin1crbY8

Urlnl \'({·/...\·rfegulerilJl,'

GrunJgmkt h6
100 N i k:h. ca. l/I ]R

180" l 1-.<1.... ca '/4 ~I

RO N. l'a. HYl 100 N.
C~ 1% M2

80 i". 1.::1 H\I, I 30 'I.
ca ~YI' 70 N. l'a .'IV~ HU

.\fed \'{l'kHrt'Klflcnllg

Grundgmkl nI
100 N I 1-.<1.... (;:1 I/~ 74
180 ~ I I-.a~. ""'L 1/1' 75
8U N. ca. HY, 100 N.

l"1. .'v'1 75
BO -..:. \,:<1 IlV\ JO:".
ca. 'Y4 I 70 N........ ~'Y~ 74

L:Ckll \:d"'ln.:guh:nll~ 71'
2.5 I Terpa!.

'tac!llllll 6-R T'
-------

Tulle! 24. O/..vmJf1l1forsoK med fo:ifor- OK /..ull/llll 11/
\'Ur\æd (157)

Forsøg i byg
Vcd for"ogellc ... anlæg gennemføre... der jordanalyser,
som ud Over reaktIonslal. kalium tal og fosforsyrctal i
en del ;:If forsogene også har omfattet bcslemmcl"e af
fosforla!.
I tabd 24 med udbyltcrcsultatcrne fra de t:nkclte år er
ø\'cr..t opført de gcnnelll:>lIIthge re"ktlon..,taL fo..for
syre- og "aliumlal pli forsøgsarealerne før gooskning.
Lidbyttcnive,Hlct i forsøgene vanel'er en del fra år til ~r

og er spcl.:icll lave l 198.1. Men del er bcmærkel"c'iVær-

fors()g kan 5>ikkcn begrundc!t i. at de llm kg N pr. ha i
de nestc af fONogelll' har va:n:1 for SlOr en kvc:cJslOf
mængde. og skaden heraf i nogen grad .Ifbødes gennem
en mIndre gejl væbl ved delt kvæl'iloftilfør!>d. DCI
salllme forhold a formentlig og<JI. årsag til. at Tcrpall
1983 har mcdfurt cllllcrudbYllc. dcr er dobbelt s~ ~tort

~()m l tldligere ~rs for~()g,

I l1IodxwlIIillg filolldre I'Il1fnsæt!.sarter. har der kun
rmdtagel'il'sviJ I'a!rel dækning jor omkoslIIillgerm' lif
delr kl'æ/slojii/forse! og Gllw!udelw: af l'æ/..slregu/eriflKI·
ul/dde! til l'I'rllerbyg. !le/e hæl:ltofmængdell kan med
j()rdef udbringcs po ell gang I'ed fOrarelJ indlræden
omkring /. april,

ForsogsAr Antal fOml&
OcnncmSllllligc

RI Ft Kt

Andre forsøg
1 af"nlt D, Korndyrkning er mcddel1 resullaterne fra
for';og~sencr med korndyrklllllgsystemer. der også
indbcfatlcr delt "væl ... toflllfor..c1 til \ inlerh\cdc og
vlJllerbyg.
Desuden er der lokalt arbejdet med for ...øg efter andre
planer. især vedrc,rendc g"d~kIUJlg af vllltcrhvedc.
1 De samvirkende Lolland-falsterske Landboforenin
ger er ddtc elllllC suppleret med <lnaly...er af hveden~

glutcnindhold. Forskellige lIdbringlllllg~tider af ens
kvæl~tofmællgderhar imidlertid kun haft usikker ll1d
nydelse på delle forhold. I de samme forelllIlger er der
tillige gennemførl forsøg med delt kvæl~tofti'f"rseltil

vårbyg. Forsogene Cl' udfort på de bedre jordtyper, og
der cr Ikke fundel mcrudbyl1er for ha;I~lOftildelillgen.

1<)69
1970
1971
jQ72

197.1
1974
1975
1976
1977
19n
1979
19RO
1981
IQS2
19R.1

1969 83

127
116
92
81
69
50
50
,\7

li
18
10
16
lO
15

"
7.' l

6.5 6,7 9,0
6.6 6,5 9,5
6.7 Q,q 9,3
6,6 7, I 9,R
6,7 8,0 R.5
6,5 7,1 9,7
6.4 7,7 10,0
6.2 5,6 IO,q
6.4 7.4 IJ,O
6,4 O, I 1l,0
6,5 8,6 12,2
6,.1 10,0 10,0
\>,9 10,6 I.U
6,9 10,R 10,.1
6.4 7,1 11.6

6,5 7,.1 9.9
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Udbync og merudbytte
Vinie<! hkg kerne pr ha

Grundg. Il? JO I' Grundg. lOK 100 K

1969 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
1973 44,0 1.0 1.5 44,7 0.8 1.1
1974 50,S 1.0 1.5 51,S 0,6 0,8
1975 38,1 1.0 U 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 lA 41,7 -i-O,I 0,4
1979 41,7 1.0 l,S 41.6 1.4 1.7
1980 39,8 1,1 1.4 40,7 1.1 1,6
1981 45,S 1.0 1.3 46,7 0,3 -i-O,2
1982 43,9 0.5 0.0 43.6 O,S 0.0
1983 28,1 0,9 1,4 31,7 0.7 1,6

1969-83 41,5 1,0 1,4 41,9 0,8 1,0

digt, at merudbytteme for fosfor og kalium Iii trods
herfor er af meget nær samme størrelsesorden de
enkelte Ar.
De gennemsnitlige merudbyuer i byg over nere Ar er
dog i alle tilfælde af en størrelsesorden, som med de
nugældende priser for fosfor og kalium ikke giver
rentabilitet for tilførsel af blot den mindste mængde
fosfor og mindste mængde kalium, beregnct ud fra
gødningernes l-Ars virkning.
Opdeles forsøgcne derimod efter fosforsyretal, rås der
et mere nuanceret indtryk. En sådan opdeling af de 15
års fOfsøg er vist i tabel 25.

Tabel 25. Økol/omifor.wg med fO.'l}br og kolilllJl til byg
1969-83.
Opdeling al 697jorsøg efter josjorryrewl.

ft FI Ft 8,0
Virb)'& Under 6.0 6,0-7,9 og dero...cr

Antal fOfSl.lg 228 ni 238

Gns. RI" . 6.2 6.6 6.8
Gns. FI . . . . . . . .. 4.3 7.0 10,8
Gns. KI 7.7 10.0 12.1

hkg kerne pr h:l

Grundgødel 37.5 42,9 44,4
15 P .......... 1.4 0.9 0.6
30 P 2.1 1,4 0.8

Grundgooet 38,0 43.4 44,9
50 K 1.1 0,7 0,5

IOD K 1,4 0,9 0.7

Aftabcllens øverste afsnit med jordanalyseresultaterne
fremgår det, at disse i høj grad er koblede, idet materia
let efter en opdeling efter fosforsyretal også sorteres
efter reaktionstal og kaliumtal. Samtidig sorleres der
også i nogen grad eftcr jordbonitet. idet de laveste
jordanalysetal gennemgående findes på de lettere jord
typer. og dette forhold er hovedårsagen til det lavere

160

udbytteniveau i gruppen med de lave3tcJordanaJysere
sultater.
Den foretagne opclclin viser, at der I gennemsnit af
mange års forsøg er god overensstemmelse mellem
fosforsyrdal og merudbytter for tilført fosfor, Idet de
største udslag tydeligt er opnået i gruppen med lave
fosforsyrctal under 6. Her er merudbytlerne 50 pet.
større end ved fosfors~retal mellem 6 og 8, og der er
økonomi i at anvende 15 kg fosfor pr. ha lil byg.
Ved fosforsyretal over 8 er det karakteristisk, at der
kun er en lille forskel i merudbytteme fOT de to
fosfonnængder. Menldbytterne er af en størrelse, der
formentlig altid kan forventes som umiddelbar effekt
afnytilført.let tilgængeligt fosfor, ogA ved høje fosfor
syrctal.

Tabel 20. Øk0f1011l1for~og med jos/or og kalium ril byg
/969-83.
Opdeling a/ 697 forsøg ejla Åaliumtal.

FI FI FIIO.O
"'rbyg Under 1,0 7.o-Q.Q og dcro...er

Antal fON'g 20S 20~ 184

Ons. RI, 6.3 6.6 6,7
Gns. FI 5.6 7.6 8.6
Gn..;. KI 5.3 8.3 14.5

hkg le;:rnc pr ha
Grundgødel 38,5 42,2 43,5

15 P . . . . . . . . . . 1.2 1.0 0.8
30 P 1,7 1.5 1.2

Grundgødet 38,5 42,8 44,3
50 K 1.3 0.7 0,4

IOD K 1,7 0,9 0.6

I label 26 er viSI en tilsvarende opdelmg af bygforsø
gene efler kaliumlal.
Opstillingen viser samme afllængighed mellem analy
setal1ene som ved opdeling efter fosforsyretal. Der er
del slørste udslag for tilførsel af kalium i gruppen med
kaliumtal under 7. og her er der økonomi i al anvende
50 kg kalium pr. ha. Der er kun lille forskel på
gødningsvirkningen ved kaliumtal 7-10 og ved kalium
tal over 10, og ved begge niveauer er der kun el
ubetydeligt merudbytte for al øge mængden af kalium
fra 50 til 100 kg K pr. ha.

De tidligere års forsug med fosfor og kalium til bede
roer og til græs viser, som for byg. at der i disse
afgrøder også er god overensstemmelse mellem fosfor
syre- og kaliumtallenes størrelser og udslaget for tilført
gødning, og at kravene til fosforsyre- og kalium tallenes
slørrelse iøvrigt ikke er højere for dyrkning af roeT og
græs. end del er tilfældet for byg

Resultalerne a/del store onlall-årige markjorsøg med
anvendelse af jo,vor og kalium underbygger. at de
mængder jos/or- og kaliumgødning, der gennemsnitlig
al/vendes i landbrugel. har værerjuldr ud tilstrækkelige
lil al dække ojgrødernes /os/or- og koltumbehov lrods
en jorfsor øgel kvæIHojallvendel.~e.



SelWJm der er nogen varialian bag gennemsnilsresulJa
lerne. viser dwe Iil/ige. al analyser for fosfor- og ko·
liumlal gn'er god vejledning for ansællelse af de relle
gødningsmængder. Der bør derfor. b4de afhensyn lil en
mere afbalancerel næringsslOfli/førselog en bedre øko
nomi. gennemføres en mere nuancerel gødskning efter
fosforsyre- og kalium lal/enes m\'eau, end del i alminde·
lighed prakliseres pd del enkelJe landbrug.

kg kalium. Med undtagelse af mangan forekommer
alle øvrige næringsstoffer I mængder. der må vurderes
som bet)'dnmgslose for afgrøder på almindeligt \elgo
dede jorde. Hvis der modsal måtle være aktuel mangel
pi f.eks. kobber eller magnesIUm, er det en erfanng, at
doceringen med disse næringssloffer er for smA og i
alle tilfælde for d)'n Indkoble I de pAgældende midler

Tabel ll. Bladgødllillgsmidler flll'''''lerhl'ede (/58)

Mikronæringsstoffer

Der er i I af de 5 forsøg sikrc merudbytter for forsøgs
behandlingerne, som efter de akluelle forhold er vurde
rel som effekt af bekæmpelse af lysplelsyge. I de øvrige
enkeltforscg er udbyIlet upåvirkel af midlerne.
Med 1,5 I manganchclul er tilført 120 g Mn (mangan)
pr. ha. J I Wuxul tilfcrer 45 g Mn og I kg Fetrilon
Combl-3 90 g Mn pr. ha. Med de to Sidstnævnte midler
tilfcres desuden kobber, z.ink.jern og bor I storrelsesor
denen S tI! 20 g pr. ha. fra JO til 90 g magnesium. og for
Wuxals "edkommende lillige ca I kg hælstof og 0.5

For.øg med bladgødningsmidler til hvede
11983 er der udført forsøg med såkaldte bladgødnings·
midler, der indeholder chelatiserede mikronærings
sloffer samt andre melalliske næringsstoffer i normalt
lave koncentrationer. Chelatiscringen betinger en hoj
næringsstoftilgængelighed for planterne. og at mid
lerne er let opløselige og blandbare med en del andre
sprojtemidler. Nogle midler kan tiliJge indeholde ma·
krona::ringsstoffer som kvælstof. kalium og magne·
SlUm I meget lave konCenlralloner.
Midlerne har tidligere "'æret afprovet gennem et sup
plerende forsogsled I Oere forsogssener, men uden
positive resultater for anvendelsen. Undtagelsen har
været midler med et reJali\,t hejl indhold af mangan.
anvendt på aktuelt lyspletsyge arealer. Baggrunden for
al genoptage forsøgene er deJs fremkomltt af nye for
muleringer. bl.a. med et hojere indhold af mangan,
dels salgsargumenter for, at der i intenSivt dyrkede
afgrøder kan opstå latenl mangel på en række mikro
næringsstoffer.
Gennemsnitsresu1taterne af de 5 forsog i 1983 er vist i
opstillingen i tabel 27.

hka kC'nte pr. h.
vJntC'r-
h\-ede NI

~ O'erl
kom pi

\'mll:~r-

h\cde N!

Vlnlerhvede

Ol "'.

Antal rtlr\(lg 4 4 4 4

Ingen namprbekæmpelse
Ubehandlet 93 88 88.1 58.1
5 kg rnangansulfut 96 89 0.6 2.0
I kg manganchclat . 96 90 0.0 0.3
2.5 kg maneb 97 88 0,4 0.2

0.5 kg Belr/are
Ubehandlel 92 86 88.8 58.3
5 kg mungansulfat 95 87 1.0 1,4
l kg manganchellll .. 96 86 1.8 1.1
2.5 kg maneb .. 94 88 0.1 1.7

Ingen s\"ampebckæmp. 96 89 87.9 58.5
0.5 kg Benlale 94 87 0.2 0.9

Forsøg med manganmidler til vintersæd
Der hersker USikkerhed om, hvl!ken betydning man
gantilførse1 kan have for villIersædens overvintring.
dels gennem forebyggelse af manganmangel, dels gen
nem enkelte manganmidler~mulige en'ekl mod udvin·
Iringltsvampe.
Efter nogle orienterende forsøg i 1981 og 1982 er der i
1983 gennemført en forsogsserie I alle [re vintersædsar
ter. hvor forskellige manganmidler afprøves med og
uden samlldig eflerårsanvendelse af Benlale mod sne
skimmel og i vinterbyg IiilIge Bayleton 0100 lJidk"lIe
og meldug. Resultaterne i hvede og rug er vist i label
28. \ interbyg i tabel 29.

Tabel 28. .\fongonmtdler Iii VIntersæd (J59J

Der er med de forskelhge manganmidler tilført vane·
rende mængder ren mangan (M n). Mangansulfat mde·
holder 30 pet. Mn. og det anvendte manganchelBt i
denne forsøgsserie 12 pet. Mn. Maneb mdeholder 14,5
Mn.
Der er ikke forekom mel angreb af sneskimmel i
for'iogsarealerne. og i hvede og rug er plantebeslunden
efter overvintring upAvirket af såvel behandlingen med
Benlate som manganmidler.
13 af forsøgene I rug har der uden svampebekæmpelse
været små merudbytter for sprojtlllng med mangansul
fai. men derudover har der Ikke været nogen Sikker
virkmng på udbyttet for all\endelsc af manganmld·
lerne eller behandlingen med Bcnlate I disse to VIOler·
sædsarter.

64.0
0.2
0.1
0.6

0.8

1.0

hk. ktrne
",.ha

J lorsog /981
Ubehandlet
1.5 l mangallchdul ~Q/,\

3,0 l Vuxal ~% . .
1.0 kg FelrJion Combl 3 ~%

3.0 I Vuxal ~q(..
- 3.0 I Vu~al ~%

1.0 kg Fctnlon Combl 3 ~"I..

... 0.5 kg Felrilon Combl 3 ~~/f>

Vlnttrbndt
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Tabel 29. Mungol/midler lill'in/ersæd (/59)

pcl. overi.
Vinterbyg kom- hkg kerne

planter pr. hu

Anlal forMlg 9

Ingen ....vampebekæmpe/se
Ubehandlet 97 75,4
5 kg mangan...ulfal 97 0.2
1 kg manganchelct 95 O,S
2,5 kg maneb ........ 98 0,3

0.5 kg Ben/Ole-O.S kg Bay/elon
Ubehandlet 96 75,8
l kg manganchclal 97 1.2
2,5 kg mancb . . . . . . . . . .. . 96 0,6

Ingen svampebekæmpclse 97 75,7
0,5 kg Benlatc t 0,5 kg Bayleton 97 0.8

J forsøgene i vinterbyg har der i del tidlige forår værel
varierende angreb af meldug på de forskellige lokalite
ter. Kun i et enkelt fOfsøg har der tillige været svage
angreb af sneskimme1 og trådkølle. Alle sygdomsan
greb er imidlertid vurderet ens uanset efterårsbehand
lingerne. ligesom ogå ~landenaf overvintrende plan
ter har været ens gennem fOfsøgsleddcne.
Også udbytterne er upåvirkede af forsøgsbehandlin
gerne bortset fra et enkelt af de 9 forsøg, hvor der er
store merudbytter for alle mal1ganmidler. Resulta!erne
er upåvirkedc af svampebekæmpelse, og da reaktions
taJlct er højt på forsøgsarealet, må manganmidlerne:.
effekt alene tillægges modvirkning af lyspletsyge.

De 3 års forsøg viser. at bekæmpelsessprøjtIlInger mod
udvintringssvampe i vintersæd må betragtes som en
forsikringsomkostning. Endvidere at mangan mangel i
vinterhalvåret kan være vanskelig at konstatere i vin
tersæd, specielt i rug og hvede, men at mangel kan
være aktuel på alle jordtyper ved relativt høje reak
tionstal. Derimod har det ikke kunnet konstateres, om
mangan midlerne har nogen sikker effekt på udvin
tringssvampcne.
Forsøgsopgaven er fansat vcd anlæg af nye forsøg i
efteråret 1983.

Forsøg med mangan til sukkerroer
På foranledning af AIS De danske Sukkerfabriker ved
forsøgsstation )) Maribo)) er der gennemført en for·
søgsserie med manganmidler, udsprøjtet til forskellige
tidspunkter til fabriksroer. Formålet har været at uno
dersøge effekten af de hYPpige mangansprøjrninger,
der ofte foretages i løbet af forsommeren.
Forsøgsserien blev påbegyndt i 1981, hvor der kun blev
afprøvet manganchelat. Rexene (6 pet. Mn), med l.S I
pr. ha, modsvarende 2 kg af midlet. I 1982 blev
forsøgsplanen udvidet til også at omfatte sammenlig
ning med mangansulfat (30 pet. Mn) med 5 kg pr. ha,
og denne forsøgspl3Jl har været videreført i 1983.
Opgaven afslutLt:8 med indeværende års forsøg. hVIS
resultater er vist i tabel 30.
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rabel JO. Mangall fil jabriksroer (/(;0)

1000 pi
Fabriksroer pr. hl! v 1'" hkg pr hil

optagn sukker rod ukker

7 fON'Ig IQI!J

Ubehandlet 70 16,7 379 63,4
1,5 I manganchcJat
i uge 23 og 26 . 70 16,7 0,3
l,S I manga11f.;helat
l uge 26 . . . . . . . . . . 70 16.8 0,4
5 kg mangansulfal
; uge 13 og 26 .... 69 16.~ 5 1,4
5 kg mangansulfat
i uge 26 . 70 16.K 5 1.0

Forsøgene har hvert år været anlagt p almindelig
sund agerjord i god kultur, og der er sAledes ikke tale
om opsøgning af arealer med manganmangel. En und
tagelse herfra er el enkelt forsøg i 1981
På lrod"i af den ofte synlige effekt i form af mere
grønne og mere sunde rocplanter har mangansprøjt
ningerne heJler ikke l dette års forsøg medført sikre
merudb)t1er med undtagelse af det nævnte for">0g, der
bcvid"it er anlagt på et areal, hvor der erfaringsmæssigt
optræder mangan mangel. Der er her fremkommet et
ikke-signifikant mcrudbylle p l7 pet for to sprøjtnin
ger med mangansulfal.
Der er i forsøgene udfør! undersøgelser af roernes
saftkvalItet. men de udførte sproJtninger har ingen
indflydelse haft på delle forhold.
Tde 2 foregående års forsøg blev der heller ikke fundet
sikre merudbytter for de udførte behandlinger. Som
nævnt forbedrcr mangansprøjtninger n~ten altid roe
toppcn~ farve. men når der ikke er tale om arealer med
kende forekomst af lyspletsyge i andre afgrooer, er den
sundere top således ikke blevet omMtt til et merudbytte
i rod eJler sukker.

Husdyrgødning

Forsøg med stigende mængder
kvælstof i gylle og handelsgødning
I samarbejde med Statens Forsøgsstation ved Askov
påbegyndtes i 1982 en række lokale forsøg i det midt
sydjyske område til belysning af gooningsvirkningen af
forArsudbragt svincgyllc til byg og kvæggylJe til bede
roer.
Den anvendte gylle i enkelt forsøgene hidrører fra de
pågældende værtsejendommes husdyrhold. Analyse
nng af gyllens nænngsstofindhold er gennemført af
A~kov Forsøgsstation, der også har stillet materiel og
mandskab til rådighed ved gylleudbringningen, som er
foretaget i tiden fra 18. lil 23. marts ved udlægning af
afmålte gyllemængder med efierfolgende nedharvning
eller pløjning.



Tahd .ll. \'l'I1/(·\!.rl/(· fil hYl! 1/6/)

Dc 0\ rigl" fnr,ugsbehandlmger. uh) n og lW\lmng af
for<;ogcne I korn. er forelagel af de lo"'ale konsulelller
A ..",()\ For..ug...... lallon har tillige med\irl..et \ed hO'lt
nmgen af de \Iore roeforscg og udfon en del af de
Illhorende anal) -.er af for-.og"';Jfgroden

Forsøg med svinegylle til bY9
For\ogcTlc er ~enncmfcn 'tom rækl..for\ug med 4
fællc'parl·e1ler. anlagl I 2 r:ckker af IICI1\) 11 ol "'ra"ct
om ,,'ærneb:dlcr
I fOl· ...øg~rlanell, dl"r fremgår af op'>lI II Ingl"1l 1 tabel 31
med gCIlIlClll\lllhrc... lIltatl"t af 4 for ...og i 1983. er .. tl
gende mængder kal"'al11mollsrllpetcr Ilden I1llsdyrgød·
nlllg. men PK·gndlllng...anuTlenligm.'t med J grund
l~æJlg(h.'r gylle...upplcret med k\æblof I handel ...god.
iling.

4 j;,nd,l!. 11183

lugen b;d..wf. 450 1'1( O 4-10
xO'" l Io.il". 450 1'1\. 0--4-10

120'" I 10. ..... 450 PK 0-4 lO
')5'" l l;)IIc. (26 IOIl")
Q5 N I gylle. 40 N l b ..
95 N l g) Ile. SO N l b ..

190'-: l g) Ile (521011 .. )
19{) 'J 1 g~ lic. ·Ul " l LI"
190 N I g~llc. ~() N I ~a ...
2R5 l'\' I g) Ile (71\ Ion,)

1~5 '" l l;yllc. 40 '" 1 Io.a ..
1~5 'J I g~lIc.:-tO '" l "'"..

hk! lune
pr ha

11.3
o.>
Q.9
5.1
7.9

10.0
8.6

lU
12.9
lU
lU
14.0

Dl' 111forte g)lIemængder har I gellllem.. mt \ærel 26.
52 og 78 Ion .. pr ha. mcn med en betydelig 'variation
Imellem cn"'eltfor..ogenc. da "'\æl"lolindholdell S\lIlt'
g~ lien har \·arlerd fra 0.24 III 0.51 pet total-N Her'ved
er der med en mmdre \ariatlon mellem de 4 for...og--a·
realer IMorl hcnhold'\'vl" 95. 19() og 285 kg beregnct
trttal·:'\l med de 3 grundmængcJcr af g) Ile. h\ lI"'el er
godt IO pet Illcrc end l de ul"';lfende fONlg I JQ82. I
gennemsnll har 76 pcl af del tOlale bælslolindhold
ener an.II)" ..ell \'ærct ammonlllrnlo. ,,;cbtof (NII.-N)
A tIc for""g er lIdf~)rt på kile ""lIldJordc. og de opn!\cde
udhyllcr og merudbYllcr er lIlegel ",må (lg r.eh. kUli
hah I "':'1 .. tore ..om I for"",gcl1c p!\ de III", arende Jordl' l
19~2.

Dell opn!\cdc lo.\'æhlofeO·ekl af ""lIlegylkn er og..!\
1l1llldrc elld l I. år.. forsøgene og ligger i ..Iorrc!!'.c'wrdc·
ncn ca 70 pcl af IOlahndholdel i de tllførle g)'lIc
m;cngdl"r. Mcd fradrag af et uUl1dg~lellg1 bæblOfl:lb
\ cd udbringningen er delle dug forhal en god udnyt·
tcl ...e~procent
(Jer er \ro de SWr..te gyllemængder reelt tale om
0\ ergnd..knmg. Nar ydcrhgerl' Io. \ :c1"'lof l handcl\g,xi·
nlllg alhge\d medfører en mmdre udby 1tC'llgnmg.
10\ rigt uden Octydende IcJe-:cd I nogen af forscgsarea·
lernt'. er ;if',agt'n IJ...Io.t' J...un de ",,--.:r1ige ... xkslforhold 1
ItI!':3. men en beJ...r;cftehe p:"l. al "'ombmatloncn hll ... ·
dyrgodIlIng • b:clstof I handcl"goolllllg. begge I

nm<krah.' Ill:cngder. altId gl\ er den l11e.. t harmom... J...e
ud\'lJ...lIllg og del bed~te udhylle l bH.

Forsøg med kvæg9ylle til bederoer
For...ogellc i hcdcrocr er anlagt "'Olll bltlkfof'lng lIleJ 4
fælk ...pan:c1la og 10\ rigl med 111"'lIrende ,!,aITlTllenllg·
ilinger af .!nlk og komblll<lllOJlCr heraf med J...vælstof I
hilndel..gn<.llllng som \'l'<.l for"ogellc I by g. Gennem·
'lllll\re.. ultatcrne af de gennelllfmtc for..og er vi"l 1
laod .\1

p..:1.
mlral

hellof.." PC'
riprotcm

rod 'op

1'"
lonlof

rod IOP rod

h.
1","1<:,(

rod lop
.<
~h

-/ fi'f"\('l{. III),]

Ingen 1o.\,t:I"lof. 1000 PK () 4 I, 0.0; 4.9 12.2 lo.q 11.2 5-lO 159 91.5 17.9 95.2
120 "'J l 1.. ..... 1000 PI\. O-! Il 0.10 5.2 IJ.5 lo.tI 11.2 4.1 33 6.9 .1.7 K,7
240 N I 10. ..... 10(Xl PI\. 0---+--11 (l. t2 5.') IH th.~ lU 70 07 Il.~ 7.6 15.7

l ~() ,. I g) tk. _~()O I'K 0---4 I,
(50 Ion .. ) 0.14 5.1 14.0 17.1 lU 40 24 S'; 2.8 Q.o

200' l g~l1e.·Hl' 110.;1...
JOOPK04 12 (l. IS S.l l·l,]. 17.0 1l.0 72 47 11.5 U 14.5

2CQ N l g~ tko ~O N 1 "'a...
300 fiK 0-4 12 0.,20 5,5 14.1 17.0 IlA 79 54 l.l.7 6.5 10.7

400 'J l g~ Ilt' (\00 1011"; 0.22 5.~ 14.9 10.8 IJ.]I 122 72 IQ.5 7.6 22.7
400 N l gylle... 40 'J l ka" (I..~b 0.1 14..5 lo.] IO.\} 123 84 10.K >.5 10.9
400 '" I gylle. SO!" Ika .. 0.26 004 15.1 lo.S 1l.0 150 QI 22.5 Q.o 26.9
600' l g~lIc (150 1011 .. ) 0.24 O.S 14.5 1604 1l.0 108 1m 24.(1 10.7 29.5

600 '" I g~ lic. 40 " I J...il" O.~s o.~ 15.lI 10. .1 10.h 1"5 10.1 24.Q 105 2t1.6
600 "l" I g~11c. sO," l b .. 0.17 O.Q 15.0 1(1.2 lo.q IQ7 110 27.~ 11.J .\3.(1

10.1



7 17
21 39
34 31
27 Il
IO 2
l O

3 5
7 15

19 25
33 30
28 21
10 4

o l
l 5

2b 2 12
4.\ 7 25
21 32 33

I 58 24

Reaktionstol
Under 5,5
5,5-5.9
6,0-6,4
6.5-6,9
7,0-7.4
7,5 og derover

Tabel 34. Jordonolysl resultater /983. proce1lllSk for·
deli"g

hed. Landbrugsjordenes reaktions· og gødningstil.
stand følges derfor med en noget større opmærksom
hed end tidligere.

Da incitamentet [il udtagning af jordprøver lil bestem
melse af reaktionstal ofte vil være mislanke om, at
jordbund<;reaktioncn er for lav, gi"er de viste reak·
tionstal i tabel 33 næppe et repræsentatl"t udtryk for
landbrugsjordenes Hkalktilstand)).
Derimod vil analyseresultalerne for gødningslailene,
der helt overvejende Mammer fra systematiske jord·
bundsundersøgelser af hele marker eller ejendomme,
være nogenlunde repræsentative for vore landbrugs
jorde. Godningstallenes procentiske fordeling i de en-

De tilførte gødningsmængder i gylle har været SO, 100
og ISO Ions pr. ha, hvilket er ca. IO pct. højere mæng·
der end anvend l i I·års forsøgene. KvæggyJlen har
indeholdt fra 0.37 til 0,44 pet. total·N. Indholdel af
NH,,·N har varieret fra SO til 65 pet. af det totale
kvælstofindhold. Med den mindste gyllemængde er
der i de 4 forsøg tilført fra 170 til 230 kg total·N pr. ha,
i gennemsnit 200 kg N og tilsvarende la og tre gange
mere for de øvrige og større mængder af gylle. Desu·
den er der med den mindste mængde gylle i gennem·
snit tilført ca. 40 kg fosfor og ca. 200 kg kalium.
Alle 4 forsøg er udfø" på sandjord, og der er især i 2 af
forsøgene opnået megel store udbytter, også uden
gødningslilførsel overhovedet og dermed relativt små
merudbytter for gødningstilførsel. Der er dog i enkell·
forsøgene pæne merudbytter for både SO og 100 tons
gylle og i 2 af forsøgene også merudbytter for 150 tons.
Supplering med kvælstof i kalkammonsalpeter har kun
givet acceptable merudbytter på niveau af 50 tons gylle
og lildels 100 Ions, når el forøget topudbytte regnes
med.
De tilførte kvælstofmængder har medført en væsentlig
forhøjelse i rodtørslofTets indhold af råprotein, især
ved anvendelse af handelsgødning. Også roetoppens
proteinindhold øges med stigende kvælstofmængder,
men her synes effekten at være størst efter gyllekvæl·
stof. Tilsvarende stiger også indholdet af nitratkvæl·
Slof (NOrN) i toptørstoffet med især øgede gylle·
mængder, og målte gennemsnilsindhold på 0,20 til
0,40 pet. mA belragtes som uheldigt højt for opfodring
af frisk IOp. men ikke for fremstilling af god ensilage.

Hele landel 148.917122.008124.74417.91613.965

Jordbundsundersøgelser
Omfanget af jordbundsundersøgelser, udført i De
landøkonomiske Foreninger, har igen i 1983 været i
fremgang. Antallet af bestemmelser af reaklionstal er
steget med ca. 5.000, og antallet af fosforsyre· og
kaliumtal er steget med henholdsvis 2.000 og 4.000.
Også antallet af magnesiumtal og kobbertal er steget
betydeligt gennem de senere år og er nu mere end
dobbelt så højt som for IO år siden.
Årsagen til stigningen i prøveudtagningerne er ikke, at
der tages et større antal jordprøver pr. areal end
tidligere, tværtimod, men at jordbundsundersøgel·
serne til gengæld gentages med en noget større hyppig-

Tabel 33. Jordanalyser 1983. antal
Kahumro/
0-1,9 .. .. ..... O O O
2-3,9 . O O l
4-5.9 . . . . . . . .. l 2 3
6-7.9 4 IO 14
8-9.9 12 22 22

10-11.9 22 23 20
12-13.9. 20 17 14
14-15.9. 15 9 9
16-17.9 IO 5 6
18-19.9 6 3 4
20 og derover 10 9 7

2
12
25
28
18
8
4
I
I
O
I

75
25

O l
5 Il

IO 23
15 22
17 15
15 IO
12 7
8 4
6 3
4 I
8 3

63
37

2
6

Il
23
27
17
8
3
I
l
l

O O
l 3
3 7

Il 13
19 16
20 17
15 14
10 10
6 7
4 4

Il 9

O l
2 5

16 16
33 31
25 25
13 13
5 5
3 2
l l
l O
l l

50 62
50 38

O O
O 2
4 14

2b 33
35 30
20 14
8 3
3 2
l I
l O
2 l

27 41
73 59

Med kalktrang 48
Uden kalktrang 51

Forjorsyreto/
0-1,9 O
2-3,9 . 2
4-5,9.. 17
6-7,9 29
8-9.9 . 26

10-11,9 ........ 14
12-13,9 6
14-15,9 . 3
16-17,9 . I
18-19,9 l
20 og derover I

CO!

630
592

81
2.259
7.141
3.262

Mgl

1.686
2.023

817
2.805
6.798
3.787

KI

1.920
5.103

2U49
10.363
23.295
32.600
.10.114

1.920
5.098

21.005
10.356
22.404
31.162
30.003

FlRI

1.935
5.099

25.510
25.363
24.045
34.623
32.342

Bornholm
LolI. Falster
Sjælland
Fyn
ØSljylland
Nordjylland
Vestjylland
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seneste 10 ih, hvor der har V<.l.~ret anvendt den Iluvæ-
t g ] rende melode lil bcstemmehe af R\.c " ."

Fosforsyretallelle viser I;':n svag, men ~tadig stigende"O ~
." o

'"o !l >,~ •
~ lime I alle landsdele. Samtidig er der lendens Iii, atE ~

~ =-j .. =- ~
~ ;;;' "- 6 ;Z > amallet af meget høje fosfor...yretal er rt:t konstant

såledc~, at en stadig storre procentdel af fO'iforsyretal.
J1agnesillmral lene koncentreres l nin:uuerne Ft 6-10. I Vestjylland er

G-O,9 O O O O O O 40 pct. af fosforsyrdallcnc dog fortsat linder 5.9.
1-1,9 O 3 4 5 6 3 rnedell~ 55 pel. falder l gruppen Ft 6-12. I de (lVnge
2-2,9 ......... I 9 1J 10 16 16 lamhdclc er kun 20 peL eller mindre af fo"forsyretal-
3-3,9 9 18 18 15 21 26 lene under FI 5.9.
4-4.9 17 19 18 16 17 21 Kaliunnallclles Ill\CaU varierer en ...mule fra år til I1r.
5-5,9 ......... 22 17 13 14 13 14 men fordelingen på de forskellige l1ive~Hler er dog ret
6-6,9 17 10 11 12 8 8 konstant i alle landsdele, bortset fra øerne. hvor der i
7-7.9 1J 9 9 8 5 5 1983 er tendens lil et lille fald i kaliutntallenes niveau.
8-8.9 8 5 7 6 4 2 Og1.å \'cdrorende kalium tal skiller Vesljylland sig klart
9-9.9 ........ 4 3 2 4 3 2 ud. Idet 57 pct. af tallene er mindre end Kt 7,9. I

IO og derover 9 7 5 10 7 3 Nordjylland er 30 pct. af kahumtallcne under Kt 7.9
mod 23 pet. i Østjylland. På Øerne er fra 5 ul18 pc!. af

Kobberral kaliuJlltallcne mindre end 7.9.
G-O,9 l 7 4 6 3 2 Magnt:siullllallenc har \ærel "tigende i Jyllund og på
1-1.9 10 32 32 35 22 20 Fyn op gennem 70"erne. og resultaterne udviser fortsat
2-2,9 ......... 27 3 l 18 32 33 3 l en svag 5otigningslakt. Derimod har fordelingen af
3-3,9 37 15 15 15 22 24 magnesiumlallene på Sjælland og Lolland-Falster væ-
4-4,9 ........ . 14 7 6 5 11 13 ret ret konstant gennem de lienere år.
5-5.9 6 5 5 3 5 6 Kobbertallene viser op gennem 70'erne en stærk for·
6-6,9 3 l 6 2 2 2 bednng af de nord- og ve~ljyske jordes kobbertil'itund,
7-7,9 l I 4 I l I idet kobbertallene her Sleg med godt l enhed gennem
8-8,9 O O O O l I perioden. Også i 1983 er der en wag stigning i kobber·
9-9,9 O O I O O O tallenes niveau i alle jY'ike områder. Derimod faldt

10 og derover l l 9 I O O kobbertallene på Øerne op gennem 70'crne, og en
stadig \tørre procenidel af kobbertallene grupperer sig
under Cut 1.9. Denne faldende tendens synes dog al

ke/lc landsdele kan derfor give Cl indtryk af gødnings- være standset nu. idel der i de senere år har været en
tilstanden i de forskellige egne. ~vag stigning i kobbertallene pA øerne. En undwgelse
Den procenti~ke fordeling uf rcaktiollstullcne i de eil- er Fyn. hvor der i 1983 påny cr en stigning i ;lIltallel af
keJte landsdele viser ingen <;ikre ændringer indenfor de lave kobberwl.
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G

Frø og industriafgrøder
Af o. Juel

rabel I SoluOOr lil kiMer.

Græsarter

De.\'Iwgw giver resulrarerne ",tet grundlug for at an
tage. al der under gode dyrknings/arhold er grundlag
for el eJ.. ..lra OOrti/skud lil rod- og In'ldkl,,~'er .

Ubehandlet 790 288 %3
IO kg Solubor ca l/~ 11 11 14
IO kg Solubor ca. 2°/s . 16 22 -3)
IO kg Solubor ca. 1% . ) 18 ))
IO kg Solubor ca. II) 1 ) 25

644
48
14
40
29

cn,rapg.
I r,
1981-

kg rl:Ol frø rr ha
rødkløyer h"'ldkI0\d

4 r" 20068 s fli
197q 1983 Iq79-83

939 940 2034 15)5
160 152 (80) (8)
245 211 SO 12
286 224 145 20
215 192 115 13

(198) (198)

Frøgræs

R~d· og hvidklover

rabcl2. Forsøg med vækslregulenng 0/frogræs (163)

kg mll r~ pr. ha
hundf'græs .alm. rajgne:.

5fs. Ilf~. 2(:; 10($.
1983 1-83 1983 81-83

• Cy<,;o,eJ ekstra
( ) færre fOTSOg

Ubehandlet
4 l CCC·. st. 4
4 1eec'. SI. 6 .
4 I Terpal, sI. 6 .
4 I Terpal. SI. 8 ..
2 I CCC', SI, 4

Vækstregulering i frøgræs
l en fo......øgsserie afsluttet i 1982 blev yæk~lregulenngs

midlet Terpal anvendt i forskellige gnc~rter. og der
blev noteret udbytlcstigninger i hundegræs og til dels i
alm. rajgræs. sildig. I 1981 blcv tidspunktet for behand
lingen laget op i nye forsøg med både Tcrpal og
Cycoce! ekstra, og re'iultaterne af di"sc saml dette års
under;ngelser fremgår af tabel 2.

for:;,øg I år. og hverken delle eller de .,amlede opgørel
ser over den S-årige peTlode antyder, al der opnås
noget merudbytte ved dt tilføre bor uanset tidspunktet.
Del bør bemærkes, at foft;ogsantallel er meget begræn
set. og forsøgsperioden strækker sig over yderst for
skelligartede høstår. - fra 2 år med nær misvækst lil de
sid'ae 2 udbytterige år.

Bor til kløver
En tilstrækkelig forsymng af bor 111 klø ....er er nødven·
dig lil sikring af en god ncktarproduktion og pollenspI
ring. Derfor er der siden 1979 udført forsøg for a!
klarlægge det bedste tid<;punkt for tilførsel af bor til
både rod- og hvidklø....er. Forsogsplan og resultater
fremgår af label I.

De IO kg Solubor er udsprøjlcl i 400 I vand pr. ha 'lcd
de anførte tidspunkter.
Som det fremgår. foreligger der kun re~ultater fra l

Det håbløse våde forår blev afløst af næsten ideelle
vækslforhold for de fleste kkncr- og græsfroarter.
Høstsæsollcn må betegnes som nem. og der var kun
sjældent behov for større torringsforanstahninger. Ge
ncreh må de høstede kvaliteter betegnes som gode, og
der blev i alle arIer noteret udbytter over IO-års gen
nemsnittet. For alm. rajgræs og cngrapgra", er der tale
om rckordagtige udbytter også i forhold til :-,idstc år,
der bød på endda meget 510fe udbytter af fin kvalitet.
I hvidkløver blev der høstet knap så meget som i fjor.
men dog betydeligt over IO-års genncm~nitlel. og rød
kløveren gav særdeles godt.
Udbytterne af vårraps vaf stærkt præget af del ofte
meget sene såtidspunkt, som foråret bød på. De tidligt
såede arealer gav gode udbytter, men de sent såede led
stærkt under tørken og et større høstbesvær. men som
helhed var udbyIlet noget nær lO·års gennemsnittet.
Vinterrapsen gik de fleste steder for tidligt 1 leje, og de
noterede udbytter var ikke helt s.~ SlOre som forventet.
Ener høst af frøforsøgene er der udtaget prøver af de
enkelte forsøgslcd til vandbeslemmeise samt en prøve
på 2 kg til prøverensning og analysering. Pmveudtag
ning og analysering sker efler rcgh:r udarbejdet af
Slatsfrøkontrollen.
Fra de enkelte forsøg foreligger således ft~"ultater for
renhed. spireevne og indhold af ukrudt. Land...kontoret
har i de enkelte forsøg beregnet kg frø pr. ha med det
for den enkelte art normale vandindhold: 12 pet. for
kløverfrø, 13 pet. for græsfrø. 9 pet. for \ inter- og
vårraps og gul sennep. 6 pet. for \'almuer og IO pet. for
oliehClr. spinat og radis.

Frøafgrøder

Rød- og hvidkløver

166



I hundegræ\ er de ')lorsle udby Iler opnåel \ed behand·
Img I sladlum 6. h\llkel "\arer Id begyndelsen af maj
måned Delle gælder begge midler. ug \Idste års len
dem III en bedre \Irkmng af eee end af Terpal kan
Ikke bekræfte~. Som sldsle It=d i forwgsplanen er med·
tagel en bdldndhng med kun 2Ieee \ed 'JladlUm 4.
og unudddbarl \er del ud III al give '>amme Illerud·
by Ile -.om den dobbelte mængde.
l\'1ed hen S) Il III ,mdlcrne~ ind nydelse p~ ~tr1ilængdcn

fremgår det af cnkeltre:o.ultatcrne. at den \lClrsle effeld
på 16 I,;IIl er kOIlMalerel ved 1 erpal I ..tadlUm 8. men I

SlutllUlll 6. hvor det l,torsle froudh) Ile er opnået, er
forkortelsen af .. Ir. cl kun på 1,;,1. IO cm. I alle for,>øgslcd
notere'> va:~elltligt mindre Icjt......æd end i ubehandlet.
I de 2: for",'g med alm. rajgræs er der kun noteret en
megel beskeden fClrkortelse af ~Idl.el. og der er i 1983. i
modsælnlllg lill1dllgere. lale om el udby Ilefald \'Cd
anvendcl'«: af de IO væhtrcgulcnllg~JJll[lIer. FOT<;ogene
bor mICOSI\ en..~ Il! en nærmere klarlægnmg af år\agen
III delle

markfmparll. kontrollen'r Kontrolud\algel. al der ud
belales er\lalning 111 alle kobere af partier. (Er\lal
nlllgsbdob under 150 kr, udbetale-. dog ikke)
Fora.-dhngsarbejdel med landbrug'ipl:lIllcr foregår I
<,amarbcjde mt=d Dansk Planleforædltng AIS. Der ar
bejdes med forbedring af gnt.."\mark.\planler. rodfrug
lcr. grnlltfoder- og lIldu"'lnplanler.

Industriafgrøder

Rapssorter
I label] er anføn rC'illllalerne fra 58 for\og med 21
vårraps'>oner. hvoraf kUli Io. anglvel vcd et O. er
cnkehlJ\ e. Dc ovrige ..orter er dobbdlla\e, d. \ .s. al de
har el b\ l lIldhold af b de erUt.:a'yrc og glueO'>llluiat,
h\'orfor dl: har en slorre \;r.::rdl III opfodring end dl'
cllkeltlal,.c erue:tsyrcholdlge ..onel' I alle f()r...,'gs~ner
er LlIlc .tIlvendt som malC'on

Salt' 05·.f-tU. 8 forsog

Lille. ........... 45,8 2403 1002
Gulli\cr O 44.6 156 37
\\"1111 O 44.7 157 .\9
SR 5 45.4 H~ 17
Omega (\\"W 1.119) -I-IA 152 JO
DI' 19·JI/78 -1-1.9 lJ II
LSD JO]

Salt' 05·5·tB. 9jors"K
Lille ... .......... 44.8 2120 864
DI' 11·15 -14.3 IH5 65
SR 80 4J.8 48 O
WW 1350 43.5 197 53
1.0 7H 1169 47.9 240 165
SN 2233 45.6 292 137
LSD .......... 1/6

Serie 05-6-83. /0 forWlg

Lille. 46.0 2147 899
DI' )9·2<) 45.6 177 65
WW 1357 -1-1.9 150 40
\VW 13S4 45.1 58 6
S\ 1234 46.7 17.1 87
Fldo 45.8 93 35
LSD ..
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Jobd 3. SOrIer ojmrrup\ (/64-/67)
Andre forsøg i frøgræs
Forwgcne nr 21116 og 21117 fra Holbæk Arni'> "kano·
JJuske Seh.kah omhandler delt k\æbtof ..ammenhgnel
med k\,d ..tofglvel på en gang ul alm rajgræs. End\l'
dere er der forelagel en under~)gd'ICaf den udbYlIe
nucs'>tge \'xrdl af \æk~tregulerlng."ampc· og .. kadc
dyrsbckælllpcl...e ved L kvæl~lOfnl\eau.

Avl og omsætning af markfrø 1963
Avlen foreg~r ved cl samarbejde mellem bndbo- og
husmand~f(Jrcningerneog Danske Landb(lforenlngef'.
Frofor~yning.og den lilrcllcJægge~og ledes af DLF. I
berelnings!l.rel har der \æret knap 4200 akli\e avlere
Om<;ælrllllgcn af markfrn ~ker gellnem hrugsforenlll'
gerne. grtlHarcforelllngcrne og L.\Ildbo· og Hu...
mand,f()relllllgcrnc~ Fm..... lg dm~klt' Id landmændene.
Lokall er '<lInarbejdel orgaOl-.erel \ed et fælles ud\ alg
nedsal af brug~f(lreningerne. Illndboforcnlllgemc og
husmandsforeningerne l omr der. der normalt dækker
en landboforcnmg:s \ Irkt'om råde. Delle udvalg ulrelle·
lægger -.alg..- og opJYfoningsarbejdel Illden for de en·
kelte omr der
Salgel af markfro har l af\"lgle ",l~on andragel 3.176
10llS III 22.1:03 k"here o\('r hele landel.
Udover de offiCielle beslemJllt.:bcr er orn~ell1lngcn af
markfro hO<. DLF underka"tcl falgende med landbo
og hu!'maml .. forel1lngl:rnr.:~ kOlllroludvalg aftalle be·
slcllllllel'ler.
KOlllroludvalgel aflaler med DLF. h\'lIke "orter der
optage.. til avl og ..alg. og hvdke analyscllorrncr der
skal gælde. (Som regel S1rt'lI~ere halllt'hkra\ end de
offiCIelle).
Udvalgel mexllager de officielle analy'Cr af alle partier.
IH,omf der ekspedere., og har IOHigl vldlg. ende befo
jel-.er med hensyn lil konlrol med -.cl<;kabcrnt..... V1rk
'\Om hed
1l\'1~ Slal~frnkonlrollell J henhold III er..talningsord
ilingen kon...lalcrer cf'>lalningsphgt for cl ekspt."'derd

VIrraps

Sait' 05·3·83. 3ljorr.og
Lille ..
Hanna.
Topa ..
Aet1"
Llra~t)1

LIlIdia
LSD

pet.ohe:
l lerslOf

45.7
45.7
46,2
44.7
45.1
45.5

1999
2~7

13~
154
121
207

kg ohe:
pr. ha

831
120
67
45
.19
H2



i
Dyrkningsegenskaber Une Hanna Topas Acuv Lirasol Linetta GuJlivc:r Willi

Plantehøjde .... . . . . . . . . . . 51> 6 51> 6 6',1 61> 6 6
Stængelstyrke .. 5 51> 61> 51; 61> m 6 5
Modningstidlighed 51> 6 6 6 51> 6 6 51>
Frøsl0rrelse ... 6 61; 61> 6 7 61> 7 7!I.l
Olieindhold 6 6 61> 6 6 6 6 51;
Råproteinindhold 6 6 7 6 61> 61; 61> 5
Erucasyreindhold l ) . 1 l 1 l l l I I
Glucosinolatindhold 2) c C c c c c • a
I) 1 = lavl indhold
2) a = nomJah indhold = 10-12 mg/g fedtfri skr!.

c - mindre end t mg/g fedtfri skr!

Som det fremgår, er der i år noteret særdeles høje
olieprocenler i næslen alle sorter. men udbytteniveauet
er noget lavere end i de foregående år.
I alle fOTSøgsserier er der givet karakterer for den
enkelte sorts tilbøjelighed til lejesæd, men i indevæ
rende år er der kun observeret få forsøg med vårraps i
leje, hvorfor egenskaben i stedet kan aflæses i den
følgende opstilling fra Statens Planleavlsforsøg.

I serie 05·3 har del ikke været muligt al beregne LSD
værdien, hvorfor der er nogen usikkerhed i de anførte
udbytteforskelle. Den højeste olieprocenl er opnået
hos Topas, men den har tilsyneladende ikke helt kun
net måle sig udbyttcmæssigt i forhold til Hanna. Sar·
ten gav i Ar et merudbytte på 287 kg frø i forhold til
line fulgt af Linetta med de 207 kg frø pr. ha. Linetta
er en hej sort med samme slænge1styrke som Hanna,
d.v.s. lidt blødstrået i forhold til den korte Topas, der
ifølge oversigten fra Statens Forsøg er meget stråstiv.
Lirasol er af samme længde som Linetta og har Slæn·
gelstyrke som Topas og Activ, men Activ er noget
kortere i stænglen.

l serie 054 er udbytteniveauet væsentligt højere end I

de andre serier, og af de dobbeltlave sorter legner
Omega sig for det største froudbytte. Desværre er
oliprocenten noget lav. og målt i kg olie pr. ha ligger
den på linie med SR 58. Omegas dyrkningsegellskaber
fremgAr ikke af oversigten fra Statens Forsøg. men
sorten angives at være af samme højde og stængel·
styrke som Line, . altså noget blødstråeI. SR 58 er en
meget lang son med god stængelstyrke.

I serie 05·5 bemærkes den meget høje olieprocent på
47,9 hos LO 781169. Sorten har endvidere givet et
frø udbytte af næsten samme størrelse som den højesty·
dende Sv 2233. Der foreligger endnu ikke en detaljeret
beskrivelse af de IO sorter, men i årets for~øg synes de
at have samme stængelst)'rke som Line.

l serie 05·6 indgår de nyeste nummersorter, og del er
endnu for tidligt al bedømme dem nærmere. men nere
af sorterne virker lovende.

Med baggrund i den stigende inleresse for at dyrke
vinterraps er der også skabt basis for en repræsentativ
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sortsafprevning. Resultaterne af det første års forsøg,
der omfatter 11 sorter i 17 forsøg, er vist i den følgende
opstilling.

Tabel 4. Sorter a/ vinrerraps (168·169)

Vinternps pc!. olie kg frø kg olie
, lørslof pr. ha pr. ha

Serie 05·/-83. 7 forsøg
Qumta ......... 44,4 2876 1161
Doral 44,1 119 42
Jupiter .. ......... 44,8 249 114
Jet Neuf 44,4 213 86
Lirarna 43,8 315 110
JN 332 (44,6) (222) (102)
( ) = 6 forsøg

Serie 05·2·83. 5/0fSØg
Quinta 43.7 2650 1053
Germander 44,4 516 227
Emil 43.9 68 +21
JN 404 44,5 321 150

Serie 05·/ og }·83, 5 forsøg
Quinta ......... 44,7 2953 1201
Belinda .......... 45,7 231 124
Karina 45,1 212 98

Som hos vårraps kan det anbefales at benytte den
følgende opstilling fra Statens Forsøg til en nærmere
analyse af sorternes dyrkningsegenskaber.

Udbytleniveauct er nogel højere 1 vInterraps end i
vårraps, men ligger absolut i underkanten afdet udbyt·
tepotentiale, der kan udnyttes i vinterformerne under
mere normale vækst\ ilkAr. Desværre findes der endnu
ikke dobbeltlave soner i handlen, men i de to første
serier indgår henholdsvis JN 332 og JN 404, som i
Frankng er registreret under navnene Duo og Tandem,
og begge anføres som dobbelt lave.

J serie 05·] har JN 332 givet udbytte på linie med de
øvrige højtydende sorter, og generelt er der ikke større
forskel mellem de provede sorters udbyuer med undta
gelse af Dora!. der ligger i den lave ende.



Sorler af landbrugsplanter 1983. Stalens planteavlsfor..og.

Dy,knings~enskobe, Quinta Dora] Jupiter Jet New Lirama Gennan. Enul Korina

Vinlerfaslhed 7 7 7 7 7 7 7 7
PlantehoJde .. 7 7'~ 7 6 7', 7', 7 7
Stængelst)'rke S 6 S 6', 5 S';' S',> S"
Modningslldllghed 6 6 6 6 6 6 6 6
Froslorrelse ......... 6\2 6h 7 7 6h M' 7 6',
Olieindhold .. 5'7 S';' S 4" 4\2 S', S S
Råproleinindhold 7 7 6 7', 7 7'7 6 7'7
Erucltsyrclndhold l ) . 1 1 1 I 1 1 1 1

')1 hnl mdhold

Som det fremgår af oversigten fra Statens Forsøg. er
alle sorter lige vlllterfasle og med .,tort sel samme
slængeislyrke med undtagelse uf JCI ~euf. der er noget
mere >,tråstlv og kortere end de øvnge.
Ifolge tyske oplysmnger har Doralog lirama en "IS

mod.... lundsdygtlghed 0\ erfor Phoma Imgam og stor
knoldet knoldbægerwamp. medens Jet "leuf kun er
mocbtandsdygllgmcr Phoma 11Ilgam. også kaldet rod·
halsdd.

I serie 05-2 er det <;tor-.te udbytte noteret hos German
der og med den dobbehla\'e J~ 404 på anden plad')(n.
Med hensYIl til sorternes d)rknmgsegenskaber adskil
ler de 'lig ikke væsentligt fra l>Qrterne I den for~tc serie.
d.v.!>. ~lt de er længere og knap så 'Itr ~Ii\e som Jet
Neuf.

I serie 05-1 og 2 har Belinda og Konna ydet ca. det
~ammc frøudbyltc og olicprocellt. Belillda angives al
have en VIS lllod!>tandsdygtlghed overfor rodhalsråd og
storknoldct ]..,noldbægersvamp, meden'\ Konna kun
besidder dellne egenskab overfor rodhal'lr~d.

Sacrustbejdsning af vArraps
I 1982 ble\ cn betydelig del af rap'ud..ædcn bejdset
efter sacru~tmetodcn.d.\.s. at beoik)'ttclsesmldlel blc\
lagl p froel ~m en tynd hmde. Metoden er udvikleltil
al sikre en maksimal dækning af de enkehe fro og
samtIdIg undgå stovgener under arbejdet.
Under markspIringen opstod der cn \IS USikkerhed
med hensyn til metodens indflydelse p!l fremspiringen
og en<oanelheden I elablenngcn. Derfor ble\ der i lir
udsendt folgende forsogsplan:

a. Ubehandlet
b. Oftllnol bejdse. 20 g. sacruslbehandlct
c. Oftanol bejdse, 40 g. alm bcjd~ning.

De 20 g Oftallol er den mængde. der anvendes I
sacru~tudsæd mod del dobbelte vcd en almindelig
bejdsnIng.
For at belyse andre faklOrers llldflyddo;e på fremspi
rmg og elablering blev forsogene anlagl pli forskellige
jordtyper. dels under gode. og dels under nundre gode
sAbedsforhold. Der er nu resultatel fra IJ forsøg med
angl\e1se af dato for fremspinng og antal planlcr pr

ml samt udbylIetai for en del af forsogene. Dc~værre

bærer resultaterne stærkt præg af de ~pecielle vækst
forhold I forårel. idel vejrliget har Influeret så slær]..,1
p sMorhold og sållder med variationer pA op til 3
uger. at en nmclig vurdenng af resulialerne Ikke er
mulig at foretage. Forsogene bor derfor lages op Igen
under mere normale forhold. så der kan ..ke en afkla·
nng af den IOHigt IIltalende beJdsemetod~ egnethed
til almindelig anvendelse.

Dyrkning

Kvælstof til raps
Siden 1973 er der udfOr! 126 for'log med stigende
]..,v:.cI'lIOfmængder III \'årrup.,. Resultaterne af de
mange forsøg fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Sligende mængder Å I'æ/stof Iii l'arrop~ (170)

9"c oht I 1(''''10( kg fror. ha
Virraps " fs. +H 4 f). 44!L 126 fs.

1983 1979·83 1983 1979·83 1973-83

Grundgode=t 48.6 45.9 1587 1547 1709
100 N 47.4 45.4 980 694 6IJ7
140 :-: 46.7 44.6 1146 819 734
180 :-: 45.9 43.9 1184 932 804
120~ 45.4 43.8 1253 983

Et k\ælstoftll~kud ud o\'er ca 150 kg pr ha har Ikke:
kunnet belale sIg i henhold til de 4 forsog i 1983
Resultatet bekræftes af de tldhgere undersøgelser. men
ud ffill'nkeltresultaterne er der en tendens lil betaling
for Indtil 200 kg kvæl"tof pr. ha under vækslforhold
med ~tore nedbørsmængder. Ved beregning af den
"konollli~ke grænse ~kal mediages. al olieprocentcn
falder ved ogel hælstoftllforsel. h\orfor en mængde
på 150-180 kg kvælstof pr. ha vil \'ære rimeligt under
normale \æk"lforhold

En ny furscgssene omhandler flydende ammoniak
"ammenlIgnet med kalkammonsalpeler III '\å\el \Ar·
....om vlIltcrraps. Plan og resuhaler fremgår af følgende
label ti
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Tubel6. Forsog med jl o og kas 111 raps. (17/) kalkammnnsalpelcr, is.er hvor den nydende ammo-

Raps pel oli~ kg fro li.golie
lUak givc~ sent.

Ilo~tor ",.ha pr ha I de følgende 3 forMlg I \ mterraps er stigende mængder
kvæl'ltof I form af lallammonsalpeter sammenlignet

Vårraps. 2 fs. med en deling, d.v.s. udbragt første gang I februar/
Grundgodet 47.4 2098 903 marts og anden gang e.l. 3 uger senere
140 N I kas .. 45.7 781 292
180 ikas . .w.7 967 344

Tabt'18 KalkommonstJlpeler Iii ~'inlc:rr(Jp!l.220N.kas. 44.1 833 271 (l7})

220:-1.0 •. 44.4 952 327 I"'-
180 ' I n a 45,2 784 296 Vlnlernps 'g. • ""' , i. f... .... o..e

r"" mal1~ t0nl ",ha '" h.

Vinterraps. J fs. 3/0_
Grundgodet 47.7 2027 880 Grundgodet 48.8 1780 787
140 ~ l kas . 47.0 1121 466 ka.. 1 gang 150 46. 1026 410
180 l Ikas 47,0 993 412 kas 1 g.lng 200 45.5 1167 435
220Nikas .. 46.5 1273 516 kas 1 gang 250 .w.7 1235 444
220 I n a . 46.2 1069 422 ka~ .2 gange .. 75 125 45.9 1093 417
180 I n a . 45,8 1114 429 ka.. .2 gange. 75 175 44,5 1309 464

Da der kun foreligger henholds\ is 2 og I for~og, kan
der Ikke drages nogen klar retnmgslime, men der synes
at \ære en tendens til lidi dllrligere virkning af den
nydende ammoniak l forhold til kalkammonsalpelcr l
vårraps.
Forsøgene bor mten"liveres l de kommende år.
I den fnlgende forsogssene i vinterraps er der og
foretaget en ~mmel1ligning mellem nydende ammo
niak og kalkammonsalpetcr, men givet ad 2 gange
Efter planen skulle den for~te k\ælstof i form af
kalkammonsalpctcr udbringes p", snefri jord I februar
og resten ca. 3 uger senere. 1 de refererede forsøg er
gødskllll1gcn foretaget i mart~ og april.

Tabel 7 De/I hælslof til 1I;lIlerraps. (/72)

Vinterraps
p"

19 N l olit: i "'g fre kg ohe
mUl) .plil torsl pr, ha pr. h.

4 forsøg
Grundgodcl O O 4~.~ 1406 615
2 gange ka~ . ~O 60 47.~ 894 378
:2 gange kao; 80 100 46,4 1<l41 410
.2 gange bs 80 140 45.0 1165 454
ka~ogna 80 100 45.7 866 327
ka'iogna O 140 45.1 1019 380
O. no 45.6 058 36.1

Som det fremg~r. har der \æret betalmg for at gl\'e op
til 220 kg hælslof l kalkammonsalpeler Hvor n)
dende ammoniak lIldg<'i.r som en del af den 5..1.mlede
kvælstofmængde, har der ... ed de to godningslll\eauer
været el fald I udbyttel på henholdsvis 175 kg og 146 kg
fro. Ihor der udelukkende amendes nydende amm<r
OIuk I sledet for den delle mængde kalkammonl)alpe
ter. har der ...ærel en udbYllcnedgang på 207 kg fro. Da
der kun er tale om 1 <lrs resuhulog 4 forsog, skal
lallene tages med forbehold. men der er en tendens ul
en dårhgere \"Irknmg af nydende ammoniak end af
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Dc=r nOh;rcs et ..tigende udb) Ile op ul de 250 kg
kvælstof udbragt I marts m ne(L men der er Ikke et
slHcrl udslag for en deling. Da det Især under fugtige
markforhold kan have betydelig interc~~se al kunne
dele kvæbtoffet og hermed sikre den nod\endlge god·
ningsmængde \ ed vinlcrrapsens forårsvæksl. \ il pro
blematikken blive laget op I de kommende år.

Andre forsøg
Ved LandboforelUngclI for Næstved og Omegn er der
udført el for')og. nr. 28060. i \'illterrap.. med en sam
mcnligning af kvælstof i form af kalkammol1~lpeter

og tlydcllde ammonial. EndVIdere mdgår ell svampe·
bekæmpcbe med og uden nydende ammol1lak. Forsog
nr. 51071 fra lian Hurcdernes Landboforening om
hundl~r .. tigende mængder hælslof tIl vårryb...

Sygdomme, skadedyr og
ukrudt i frø- og industriaf
grøder
Af I/tlm KrislemelI 0A H. Elbek Pedersen.

Ocr er 1983 gennemfort en række forseg I frogræs.
kJ<'\('r. valmuer. \Inlerraps og \årraps med bekæm·
pelse af s..'hell,}gdomme og ,>kaded)r \Om forskelligt
ukrudt. Antallet af lorsag i disse afgrøder har haft
'jamme <lmfang \Om de nærmest foregåendc år,

Frøgræs
Til tider angnbcs frogræs rel \old"-llml af meldug og
ru.. t
I tabel I resultaterne af 3 forsøg efter en forsogs·
plan. hvor fo~kellige svampemidler er udspfOJtet l
foråret på to lid"lpunkter Tilt 250 Ee og Sponak 45 ec
har hidtil kun deltaget i rn. forsøg I frogræs, og dis~

mldlcr ummenligne!- her med maneb



1'0"118 mt'C1 udbmlgmnlf ufflJ'd"ndC' ommUnI<l1. 11/1'mterrap~ i tJpnl mbllcd_ \(orl.forhuldt·t1l' l-ur IHr dl' bl'd"I' I 19,U. men Imdr
delle nu rl.odernl' pd rUpl/dOnl..,nl' mm/muk

Tabt'l9, Sl'Ump<'..ygtlomml' i/rogm'j (/7)).

Frøgræs

Ellgmpgrll'\

Ubt:handl('(
Till 250 EC·
Sportak 4S I;C·
~'1<Illt..'b·

Till 250 EC"
Sporlak 45 ee u

Atm, rajj.!rcl'\

Ubdmndld
Tilt 250 ECt
Spon~.k 45 l'C·

Maneh·
Tilt 250 EC"
Spurt;lk 45 C'c t

t

% meldug kg ren.
for enrr rr.

~proJt, sprøjt. pr. ha

I I,

20 33 1511
0.5 l 2 32
1.0 l 2 91
2.~ kg 2J 43
0.5 l 8 38
1.0 l 8 105

2 f~

1378
0.5 l \.1.3
1.0 l 215
2.~ kg 54
0.5 l 112
1.0 l 85

I for')og gellnemfurtl,''\ I ellgrapgra...... IllCIl",.2 foro;ng bk\
udfOr! I alrlllndellg raJ~r:c..._
KUli 1 I..'ngr'lpgnc... o Ddf, - oplråtlte d('r angreb af
mcldug, I-('Il' "'Pnljtlllllg var dl..'r 20 fXl. angreb af
mddug. Angrl..'bct uth Ikkde "'Ig ul .l.' pet ca. l jUIl1
Ikhandllllg Itll:d Tilt og Sport:lk dæmpede mcldugan
grcbet bd~dchgt. Bcd'\{ dTckt var der \cd den tldllgc
behandling, 1\·lanl;h Imvtlt..' kun ,-,n begræn ...ct effekt på
..~gdol1lnH::1l
Trod ... (kt \0Id"'01'11I11C angn.:::b af meldug er tier kun
opn3et bc...kcdn(' og for .. Ilt.' behandhnger u"lkrc ml'o

rudb~ ttcr.
I almill(kllg rajgr ..c ... er der Ikke fundet angreb ..f
mcldug. men I del cnc for"'Clg fandlc", cl .,\ ..gi angrcb af
bladpleh~ge 0111 Tilt og Sporlak \l..le god cffckl
merfor. I11cn muncb var uden \lrknlllg. Tro<h de
... \ag(' angrt'b er der opn,kt mcrudbyller pa 5-10 pcl
for bchundllllgcrnc.

5/or.lJ,'!, t<N1J

Engmpgra'\

bchandl('1
Tilt 250 Ee· t

Sporlak ~5 \,'('- t

Sa) kIOn 25 \\ pt t

5, o' It t

ROO{I'IIl.':l'!

Cbehandkl
rilt 250 EC"
Sportak 45 cc t t

Oi!.) IClon 25 wr"
5\'0' It.

uII,pn'IIt'1 l,'r,. I IIIJ,i

ulhpn'Jld midi l m>lJ

0.5 l
1.0 l
0.5 >g
5.0 kg

0.5 l
1.0 l
0.5 >g
5.0 kg

4 I'~

3 1092
0.1 46
0.1 39
0.1 49

2 17

I r,
907

31
24
17
33

Ilalx'! IO ..e.. r\,....uIIJlerne ener en II) fut'tllg...plan Her
Cl' del M'gl bd~ .. 1. h, lIkcn bet) dnmg "'pmjtcud..punklcl
har for en-eklcn af -, III 250 Ee og Ambu..h
7 for..og cr genncmfar! I alllunddig rajgr~ Kun i J:lf
d.....c var der ",age I1lcldugangreb. men.. bladlu.. (lp
IrJdle l et cnkdl fm",og
Lcd r. der cr behandle! ....dsl I Illaj IUcd Tilt og nudl l

jUIII med Ambu..h. har kun de!laget 14 af dl'; for~g

DL'r er opnact cl bc...kcdclll merudb~ IIC .. cd behandlln o

gen med Tilt alene Denmod l)oder merudbyllernc \ed
behandllllg med b~de Till og Ambu.. h på. al dcr, lrod...
mcgcI he-..kedllc bladluseangreb. har værel el behov for
..kadooyr-..bckæmpcl...c. rOrM)gcnc bor fOrlS<:~lIe for
n,ermere ;Il klarlægge beh(l\ cl for ...kaded~ r.bekæm
pcbe • al m_ n1jgm....
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TobelIO. Skadedyr og n'Ompe pd frøgræs (IN),
Alm. rajgræs

kø rent
ur ee mddu, frø

bladlu.\ trt...pro.lI pr. ha

7 forsøg /983

a. Ubehandlet O 0.5 1769
b. Till 250 EC ca. 2(~ O O 27
c. Till 250 EC ca 1% O O 58
d. Till 250 EC-

Ambush ca. lY" O O 112
e. Till 250 EC-

Ambush ca. l/b O O 129
r. Tilt 250 EC og ca. Ilt,

Ambush ca. 1% O O (157)
LSD -

) 4 forsøg 1983

I engrapgræs er der gennemført 2 forsøg, hvor der ikke
blev fundel svgdomme eller skadedyr. I det ene forsog
er der mAh 5~1O pet. merudbytte, mens der I det andet
forsog Ikke har været udslag for behandlingerne.
I rødsvingel er der hgeledeil gennemført 2 forsog
Heller ikke her er der fundet s)"gdomme eller skadedyr,
og behandlingerne har medfort ca. 5 pet. i merudbytte.
I engsvingel og i hundegræs er der begge steder gen
nemført I forsog. J engsvmgel er der ikke fundet
hverken sygdom eller skadedyr. men allige\el er der
opnået merudbytter på 15-20 pet. I hundegræ~ fandtes
et kraftigt angreb af bladpletsyge, lloom blev reduceret
væsentligl ved behandling med Tilt. Merudbytter på
ca. 20 pet. blev målt.
Forsøgene fortsættes.

Tabel lJ. Bekæmpelse af spildkorn i frøgnes. (J 75)

-\ntal k rtnl
Engrapgræs komplanlcr fn~ pr

I"m ha

/ forsøg /983

Ubehandlet 18 1356
laTA 3 kg ~"18 13 129
aTA-C1PC 2 kg +2 I 2"/8 8 202

NaTA Hg 1% II 230
NaTA clPe 2 kg·2 1 1% 10 46

6 forsøg /978-8/

Ubehandlet 84 565
TeA v. kornspi r. J kg 8 4J
TeA IO dg. senere 3 kg I 4J

behandlingerne har kun haft svag indnydelse på udbyt·
let.

I forsgg nr 03036 og 03035 er der I samarbejde med
firmaet L. Dæhnfeldt udfort 2 fOfM)g med Roundup
for host af henholds\ is rajgræs og rodsvIOgel. Resulta
terne vises i tabel 12. I begge forsog er afgroden tærsket
direkte. Sprøjtmng med Roundup i l dosennger og pi
to tidspunkter har i årets forsøg kun indVirket svagt pA
frøgræssets spireevne. Delte er forskelligt fra resulta·
terne af 2 tilsvarende forsøg gennemføn I 1982. I begge
'-r reduceres froudb)'I'ct ved behandlingen.
Roundup er endnu ikke tilladt til nedvisning af fr0
gra."S.

I forsog nr. 20074 er der sprøjtel Sidst I seplember med
Ire ukrudtsmidler i engrapgræs. HenSigten \8r at redu·
cere m.engden af enårig og alm. rapgræs. Bedst effekt
er opnået med Stomp, som levnede en fjerdedel, mens
Sll1bar og Tribunil har hal ...eret mængden af uønskede
græsser. Merudbytt(f på 5-10 pet. ble... samtidig op
n el. Stomp er ikke II1Iadt III brug I frøgræs endnu.

] forsog /983

Direl..te lærskel 16/, 9~ 94
Roundup 41 11/7 16/-: 9J 95
Roundup 2 I 11/,. 26/,. g9 91
Roundup 4 I Ib/,. 16/,. 96 94
Roundup 2 I 1"'/,. 26/,. 97 89

] forsøg /982

Direkte tærsket 23/,. 96 91
Roundup 41 'I, nI, 6J 50
Roundup 2 I '1, 231, 8J 56
Roundup 4 I lb/,. H/,. 92 90
Roulldup 21 Ib/, B/,. 93 90

Tabel Il. Nedvi.willg affrogræsI forseg nr. 20070 og 20069 er der i rødsvingel og
almindelig rajgræs gennemført 3-5 sprøjtninger med
forskellige svampemidler. Første behandlIng er gen
nemfort sidst i aprii, og dernæst er der sproJtet med ca
14 dages mellemrum til hen i jUni. Formålet har været
at belyse, om en intenSIv besk)ttelse med s\ampemld
ler mod sygdomme kunne give el rentabeh merud·
bytte. I de ubehandlede led er der kun fundet helt
svage angreb af meldug. Merudbytterne andrager S-IO
pet., M>m ikke har kunnel betale den intensive sprojt·
ning.

Spildkorn af vinlersæd volder problemer l gnesfroa\'
len, hvor udlæg sker i vintersæd. I 1983 er der gennem
fort I forsøg i engrapgræs. hvor forfrugten var vinIer
byg - .abel II.

Der er sprøjtet på to Ild...punkler med NaTA og med
NaTA + CIPe. Effekten er nogenlunde enS for be
handlIIlgerne. '>001 har halveret bestanden af vinter
bygspildplanter. Der er opnået merudbytter på 5-15
pet. Resultalel svarer nogenlunde Iii del, som tidligere
er fundet i 6 forsgg over 4 ,r. Her \'ar spildplanterne
\'lOterhvede. som er bel..æmpet mere efTeku ... t. end del
er skel med \'intcrbyg låreis forsog.
Endnu et forseg ble\ anlagl l 1983 i engrapgræs efler
\interbyg. Der fremkom dog ingen spildplanter. og
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Aguynnrp V',rNlr frt.·/Pl I

/Ht)'fitiJR' lal, dC'f mi/dC'
~fif:rUr IVR} 'ORIC' ~,ntf!r·

rapwl'l"Qf", l'fJr Id fOl'Urr
nNit. Ul ~p"'Jfntnfi( blf!~ pd
Åra'lo" p" bIl/Niti St'j

ro'~lIlw,l" IIdll I OÅto/>..., uf
o·n bdwndiJnJ: meJ Bl·nl(}
10.\ -+ Bludl'.' I I('pft'm~r, I
dt'n ulwhund/(·d. dd af
murÅ,'n hloml/ftl' QIf.C'FU'n·
m'p.

(FOIO: $, Slanic) Ilan~en)

Kløver Tabe/ /4. Spi/dkorn og uÅrudl1 nnrerraps (/76)
I forsag nr. 28064 er der pravel foNkel lige midler mod 1m1.1 pl.nier pr. ml
ukrudt i h,idklovcr. Midlerne er ud<;proJtet henholds- Vinterraps rod, Kg rre
\'IS om cfleråret og om forårel. Der blc\ ikke gennem- ..", spildk uk rudi pr. ta.

fort optælling af ukrudt i forsoget. og behandlingerne
2/0"og /983

har Ikke medfor! sikre udslag. Illgen da/opo"

a. Ubehal1dlcl Il7 16 40 3463

Valmuer b. Las'lo 5 1 III II Il ISO

Inieressen for dyrkning af valmuer er "ligende. l forsøg c. Teridox 500 EC l 1 Il8 23 Il 119

med bekærnpelM= af ukrudt cr gcnnemfart j 1981. d. Butl&.lll S l.5 l 117 8 4 ll6

Resultatet fremgAr af tabel 13. c. Comodor Plus 61 11.1 16 5 144

2 Åg PLK·Da/opon 74
Tobell3. UJ..rtulr i I'a/mue f. ») Ubehandlet <I IlJ 1.1 28 3112

Ania) g. Lasso 5 1 In 6 14 liS

Valmue ukruclls- ki "'" h Teridox 500 EC J 1 122 II 5 J5
planlet r..

I BUll\an S l,S I 119 7 6 101pr, mJ pr, hil
Jo Comodor Plus 61 IlO 7 8 41

Forsøg III'. 211/8 EfTekl af PLK·Dalapon 74 lSI
a Ubehandlet 1 1193
b Basagran 480 J I O l52 2 forsøg 1982
c. Reglonc li O 15J Ingen dalapo"
d. Reglonc og Fcn'in* 210glkg O l57 a. Ubehandlet 39 38 61 3035
c. Rcglone og Rcglone II og li O 121 b. Lasso 98 Jl 4l 47

16/0"og /976-78 og 82 c, Teridox 500 EC 94 19 l4 228
d. Duti'illn S 104 7 7 185

<l. Ubehandlet 87 748 c. Comodor Plus 104 5 22 287
c. Reglonc l 1 Jl 48

Lcd b-d ~rr\lllel l"' \almucr med ~-61,,\bløde.
} kg PLK-DofopGn 74

led e ~l"'roJlf:1 fllr .Ifgrlxlen, frl'lIl'plnng og Igl'n ~lImlldlg med f. » Ubehandlet « 92 16 l7 2755
'''Tlgl' led g. Lasso 101 Il 32 J75
• Fe,... In hlandet m«l 1 Jtr Fc,mol Plu~ ud~rr"Jlel ~·3 10 dage

h. Terido>. 500 EC 88 5 l6 444efter Regl'lIIc hoehandhn~

I. DutlSlW S 110 1 5 547
J. Comodor PI us 102 l IS 471

Der forekom kun en enkelt ukrudl<;planle pr ml. og
Effekt af PLK·Dalapon 74 280

midlerne. der blc\ udsproJlet hen l Juni m!lncd I \ armt.
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VInterraps
D)'rl..lllng af \ IOterrap.. har 'ligeude lllter~~c I dl'isc ar
grundel det sIadigt storre ....interb)gareaJ. I IQts3 er der
gennemfort en ræUe forsøg med ul..rudl'bekæmpdse.

Ania! pLanler
pr. m'

OJ>I:~hrorir
'&Vinterraps

~ r..
€ ,; pr. ha, 2 ~= ~> , e

'l,)lrigl \-cjr. I1lcdfortl" nogen "'\Idlllng og tr~l..llmg af
afgmden. Re..ultalcl vcd h'''1 \ I...er da ()g~, .H bch:md
hngcrnc har reducerel udbyllcl mcd 10-20 Pl.:t Re\ul
lalet af\ Iger flUgd fra del. ~m er opnåel i lidIIgere ar...
fon.og, h\or en lil tider ..tor ul..rudl'lmængde er be
læmpet nogenlunde med de pru\t:dc midler med me
rudbytter t1lfolgc.

3Jor",~ /'JHJ
I"gell Al rh 50

,I Llxh'll1dlct IJ4 L1 q6 ZJ47
h Bena ..alox· 'g 120 14 52 JO, Malril!<lll I I 1.10 " 72 86
d 1kn,....aIO\ t kg 128 77 34
c. \!1;ltTlllllll II 133 I) qS Q

f PWI) 1ft 'g (16S) Ilb) (.1) (84)

I kl! Kali 50

g. II Uhcitllndle( H Ilb ) 60 Hl8
h BCll....... lnx· 'g Il) 2 .12 S8
l Matflgoll II 11.1 \) 5.1 97
I Ben.l.....llox· 'g 128 I b7 32, \1at n~(lll II 1Z6 I 78 4b
l pwr b ' I.:g (lSq) (21 (b) (S I)

Effekl af Kcrh 50 Iq

I ~'li h'l "l' I (n~ h'l lo!! I) ~ '11'JlcI "ld..1 I -":1'lemtx·
Ini li, tu III 'rl,'JICl "1, ..1 I :ipnl

du ,.u 111 ....111.1 I ("3nJ,,, Ilnn,· r' h3 1 ~ f. I -'o ti f.. ~!-!n

n~gall\C mhlag er Illall. I gelllll'msnll Jf liJr..ogenc har
hehandlingen virket llchnærl..et pa ..plldplallter. der er
reducerel fra 37 plantct pr. m: III Q, og et mcrudb~ IIC
pu ea, 150 I.:g fro er opnået pr ha -\.fpnl\lllllgen af
PLK·Dalapon 74 af\lulIC'i hermed

labd Ifl. Spildkortl o~ II/..rudl i I'mtarap, finI

Vinterrap

I gennt:l1l'IlU af de: J fUf"\og er der optalt <)6 ul..rudl"·
planler pi 111;. EtTellcl af dt:' gennemli:lrh: "'pr<1tnlll
ger er lUl' ImpOIlt:rl'lll l', na\nlig lUt: \.-J fnr<lrsbe·
I...~mpcl'>t: Ocr er da h ~lIer IHe 110gcn 1l.t,.·\lle\~~rdlg

indn~del'>l på udb~ Ilel af de g~nllelllf('onl' t'N,:handhn
ger

7 jim",! /982·83

Illgen Alrh 50

" L behandlcl 120 2:! SI l613
b. Ikn.l<"ahn 115 j" .10 41, Matrtflln 114 1- .10 4
d B~nJ"'llox 111 IS 38 2b
e MairtfOll 121 20 42 184
r pwp b (111) 1211 (qJ( Iq7j

I Åg Alrl .~O

g I' Uhl;:handlet (f ql , 35 l748
b lknt:'<-I)O\ q6 , Ib ,
I MalflplIl 88 4 .10 IOS
J IkI1J ....llo\ qs 4 li 8

• ~1alTlt::oll q6 J 41 1.1
I "WP 16 ( 'q) (5) (81 7

rITl'kl J.I Kcrb 50 135

I labd Ib "l.... rc...ultuleTne af J IilP'Og dlC'r en 10f<"og"·
plan, h\llr fkml"'alo\ (1t- ~atfll!OIl er ud,pr<ljtcl ...a\e1
"'Id .., l '>Cptemhcr '0(1111 ... id..t I april P\\ P 16 cr lun
Pf(l\~1 \t:tJ "prOjtlllng I .:flcrard

ql l506
96 153

.17 48
<) 25Hg

raINI 15. SpildÅortl C1f,: uJ..rudl I 1"f/1Iarap!J

lJ fi'''øg 1979-83
Uhchandlet
PLK-Dalapoll 14

I tabel 14 'OeS resultaterne url fON>g, h\or bekæmpelse
af ..avel !lplldl..orn som almindeligt froul..rudl er gen·
nem fort med fOf\kelhge midler. brugl de)... \'ro rap!len..

nmg, og del, I eflerårel. Der har kun \ærel en
beskeden mængde frouKrudt på i gennemsnit 40 plan
ler pr. ml. De gennemførte behandlinger I forblIldeise
med raP'>Cn... \Jning har alle reduceret udb) Het med ea
5 pet. Der er en lenden... til. al Bull"3n S og Cnmodor
Plu, har reduceret tx.... wlltlen af rapsplanter en ..mule I
, ret ... for"og.

Som \-entd havde lllldlcrne mod frnul..rudt. - OOrt'iCI

fra BUli ...an S· kun en rlng(' effekt mod ..pildl..orn<;plan·
lcr af vinlerh)g. I dl .....C for<;ng er hverallden af ()
gentagelser bchHndletmed 2 kg PLK-Dalap0tl 74 ... id"l
I ..eplernbcr.
Mængdell af <"plldkorn cr n...'dUl.:erel fra ca. :m planter
pr. 111: lil ca. en tredlcdel. Dettc er CI1 ringere effekl.
end midlel har "'1'1 lidIIgere. Bch:llldlingen med 0011.1·
poll virl.:el lov1l8 hårdt. Idel udbyuct cr reducerel i
f(lr'mg~led r. ~Onl kUIl har mel den Ile behandlmg. Det
fremgår ligdede<. ar dellc forM'g..led. at Dalapon og!.:!
har en wag effek, 1":1 almindeligt fnnlkrudt
Bchandlmg med T~rid(lx og ComCKlor Plu<" \~d ..alling.
~fterfulgt af Dalapon '>CllCre. har glvCt el lidt fingere
mcrudb) Hl' end de to u\'rige frøul..rudtsmldlcr.
I 2 for-.og 1 1982 var der po..iti\e ud..lag for ul..rudt~bc

l..æmpel'>C, TIIell:-. Dalaponbchandhngen og<Ji her \ur
for hård ltahd 15 ~t."'" rcsllllaternl' af 13 fON>g over 5
tlr. h\or PI K-Dalapon 74 er pnwct iii bekæmpelse .lr
"plldplanler af \ int~rh)g, Result:l.Icrnc har' 'I:n:t noget
..\mgende, ..... Iede-. al '.h el pæne merudh\ Her '-Olll

174



Ingt.'ll ~r dl..' pn"ede hchandhnger har nogen \tørre
dTd.t mod \pIJd~lIrnaf \ Intl.'rby g. ,om optrJdte I alle .'
fOr'\ug
Kcrb 50 '1ll\l.'llde\ I U(htra~t grad III hc~æmpcl,;,.e af
delle ukrudl. SpmJlmngcll forclage, normal! I lubel af
(lklnht.'r Fur al bcl}'\c bclydnillgCII "lf dellne Ixhand·
llng. hvor dcr ,anlIldig on,,~e' :Ill\Cndl bladnm.ller III
fr'llI~rudl,hckæmpcl\erl. er der l 11\'el andcn af 6 gCllIa·

gd ..er I dl\"c for.."g U<.hproJlcl I ~g Kcrb 50 I I"lxl af
n~lObcr

lJe\tamlen af "pIJd~orn er reduccn.:1 fra 13 planter pr
Ill~ III 1-.l lk'lt3ndC:ll dl' froll~rudtl'r~mlldlg reduce
rel en ..mult:. Idet Kerh 50 og~ h~r cO'dl mod fugle
gnc' og ..crenprI' MIdIel har ~un h,lft <;\ag IfIdnydel"-C
på udhyllc!. hHJket formcnllig m:l lil ..kmc'l den be
.. kedlIt.' bc-.land af "plld~nrn I dl')..<;I,' fm",g
R~ultalernc fra 1983 hgner det. ,nm (lpn:\cdes I 4
for",'g I 1982. !l\or en ..torrc "plldk(lrnbt.~tand dog
betod, al fmllkrlldtslllldlt:::nle IHc g:l\ merudby tiC

Derllllod gav Kerbbehandlingen p,cllt ud,lag,

Re..ultalt.'l'Ile af 14 fOf",'g, hvor Kcrb 50 er pnwcl 111
bck.cmpcl'l' af \plIdkorll ....e.. l label 17.

luh.:117 {J..rudl i \.",/arap\

Ania! planltt
pr. mJ

oplalt farlr k.
Vinterraps • fre

.e .;; pr. ha

~ 2 !!.
~• , e 1'/IItabl'~ J..{IIJ 1'I{'r,' f1 grudll:,! u/.:.rudt i ~/IIrl'rrup\ f:n rn'/.:.ælnpdl('

,r tl'n"')/1/ o,.; I"" !:,'/I/I("lnjur", , tø"'" af II"{ll,·ml'l'r,o/.:.lOb,.,

/4 fiJrwg IY7C)-8J

libchandlcl
Kerh 50

44 100
28 qg

2448
I j.1

S. \d ht.....landcn al "plldkmn ..om tx"landcn af fmu
krudl er hk\\.'l fl'llul;erel I f(lf'Ogl'IlC cr der opn.let rc:l
l'n ..artl'<ic I"l, .. ultaler ll1\.'d I gl'llIll'I11'1l11 godl 150 kg fru
(lg "HllIldl!! 1'1I !lod tX'~;cll1pt'l,c ar \lIIlcfh~g.. plldplan
ll'rn\'

'a lA cr prm('l 14 <"tr. og for,,'genc af\luHe\ nu \11dlet
hal' gi":1 en god 'pildk()rn'Oc~æmpcl~og. el rimeligt
mcrudb~ liC'.

Pn ..en P,i marh'(hf"J'le præparater. ...nm er anvend! I

are,," for ..",g, er anfCtrt ...dSl I delle i1f..ml

lubell8, ,')pildJ..tJrII f \'//Ilerrap\ (l71f)

4/onog 19lf3

l'hc:hilndkl 11 2946
NalA Hg IO O
FCJ'\lI1· I kg j 86
FU'llad,·· 151 1 .10
Fl'r\ Illal· 2 I 6 14j

/2 j()rmg 197/}-X3

Lh('handlet '5 2361
NiTA j.1O kg 'J 1.11

• 111"", I 1 Il'\lll"1 PI u, •• rll'o.ll O.q I 11"Jplll
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I lahcl J~ ..e, fe-... ullalcrr1\' af 4 h1Nlg med tx'~ærnrd..c
af 'ptld~orll l \ lIlIerrOlp' Alk, lllldkr er ud ..pmJld l
lolx'l ;II' 'l'plemhc:r

I gellll\'m .. nll af dl' 4 for,ug er der oplall 21 'pild~orn

'plaTlIl'r al \llllcrh~g n.c.. I\' fora!". Dc for,kclhge bc:
halldllllger har alk r\'lill\'erel mængdt.'n ;Ir "plldknrll
MC"ot c1Tcklll \;\r h ...ilil(il', JIlell' I'\'f\lll og Fen-lIl:l1
har !!I\et "'1I1111ll' dYd.1
"len, NaiA IU,l' llh:df\lrtl' mcrlldh~lle I ilret .. for,og,
l'f dl'r (lpllacl .. m:l llleJ'udhytll'J' for ,ko (Il nge bchand
11ll!!l'r

planlø' pr m'
Vinterraps forir

..piklkom
k, fru
pr mJ



Vårraps
Der er i 1983 gennemført el betydeligt antal forsøg
mod sygdomme, skaded)'r og ukrudt i vårraps.

MQn~h.ns 08 d~rr! IQf"lY!r ~ft~ntratHr bladlul. J 198J optrddrt
k4l1us l .ff.rre omfang end norma/t. D~ lus er stærkl ko/anidan
nend~. og mk~/tplantu af Idrraps bkv SIn/vis m~l'1 fN/~ngte.

S6dann~ planter Illtrak marieJrøllSl'nt.

(Fola: J0tgen Simonsen)

5/01'$08 /983
a. Cbehandlet O 1987
b. Ronilan l k8 O 44
c. Ronilan l kg

RO\ral Flo 21 O 26
d. Ronilan l kg

Sportak 45 ec 1.0 1 O 2 6
e. Ronilan 1 kg

Dithane LF l l O " 16
LSD -

Tabel 20. Sygdomme; v;nrerraps (80)

BejdSning af \'årraps gennemføres normalt for at hin
dre sygdomme eller kaded)'r i at genere afgroden
under fremspiringen. I tabel 21 ses resultaterne af 5
forseg I 1983. h\oor fo kellige behandlinger er afpr~

vet Ligeledes er to metoder ul bejdSning afprøvet.

Ronilan er i forsøgsled b-c udsprøjtet I stadium 4.2.
hvor de første kronblade begyndte at falde. lied c-e er
de øvrige midler udsprøjtet ca. 2-3 uger senere i sia·
dium 5.1, hvor modningen er begyndt
Kun I et forsøg er der fundet et svagt angreb af
skulpesvamp, som ingen af behandlingerne dog har
haft nogen effekt imod. Ingen af behandlingerne har
medført sikre udslag.

Vinterraps

SproJtnmgen er gennemfort i rapsens stadium 4 2, da
de forste kronblade fra hovedskuddet begyndte at
falde I årets forsøg er sprojtnlngerne gennemført fra
sidst i JUni til midten af juli.
Der forekom meget svage angreb af knoldbæge~vamp
I I forsøg og svage angreb af skulpes\oamp l 3 forsøg. I
gennemsnit af materialet har behandhngerne ikke
medført merudbytter. Der har ikke været forskel pi
forsøgene uden og med svage sygdomsangreb.

I tabel 20 ses resultalerne af 5 forsøg efter en n)'

forsøgsplan. som specielt søger at belyse effekten mod
skulpesvamp.

k, rAl
pr. ha

~ planter anpdlet v, heM
knoldbqt-r- skulpe-

VlImp svamp
Vlrraps

.

StorkIloidet knoldbægersvamp og skulpen-amp i vAr·
raps er segt bekæm~t efter to forsagsplaner. Resulta
terne af 5 forsøg fremgår af tabel 19.

Tabel 19. Sygdomme ; ~iJrraps (79)

5/01'$.g /982
Ubehandlet
Ronilan 1.0 kg
Rovral 00 3.0 I
Sportak 4Sec 1.0 l
Sumisclcx 1,5 kg

/2/orsøg /982
Ubehandlet
Ronilan 1,0 kg
Rovral 00 3.0 I
Sportak 45ec 1.0 l
Sumi.sclex 1,5 kg

o 2 1998 Oftanol er prøvel som almindelig lorbeJdse med 40 g
O I 5 pr. kg fre samt i forbindelse med sacrustbehandling
O l l6 med 20 g pr. kg frø. Ved sacrustbehandJmg bliver frøet
O l 62 samtidig med bejdsmngen belagt med en hinde. der
O l 51 sikrer, at bejdsen fastholdes på frøet Det bejdo;;ede frø

LSD - scr ud omtrent, som var det behandlel med melallak.
7[, IO fs l2fs Denne metode er og anvendt i led c og d. I led f er

7 45 2597 prøvet en flydende be'dsc indeholdende sAvel svampe-

l l7 40
som skadedyrsmiddej

l 24 7l I gennemsnit af Aret.. forsøg har flere af behandlin-

2 li 87 gerne reduceret plantebeslanden i forhold til ubehand-

1 22 II le' Ligeledes er der nogen forskel l mdflydelsen på

LSD 49 udb)'ttct.
Forsøgene fortsættes
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Sk,ld ufl'/Jrrup! med /Plunge ..b/mde sllIkr". W/Il rvbt'f"g/mrmeriJø'>
sem ukt/lI/l'l. S!..ad"fI S!..t'rpd 1!..!..rul!-lprUflXfll.' !..nopp,'r. drbt'glluI'f'1
afghmmerbout"rlle. 116,. dlsst! ~" hal'c fa! i blom!fers/ol'!!!,

(Foto: A From Nichen)

G/i"''''t'rblll..~er I fu/J! uJspnlflget ropsblo/Plu. "6 delte fldIPUIIJ../
gor bil/ern.' 1J..J..l' /æ"[(t·rl.' nævne>'wrdlg lJ..udt,

("'ol(l I Lindi

Ta/w/lI. Bejdsning af .·tJrrops 08/) Tabe/ll. Ghmmerbosser I vårraps

Dom Ghmmcrbouer pC"
V rraps pr. kg Rapspl. kg frI)

V rraps
rlpsplanlc

f" pr. ml pr. ha r.,
sprøjt· 3 dg IO dg. k. frø

5 forsag /983 nma cfler efter pr ha

a. Ubehandlel \71 1918 Forsog fir. 33079
b. Oflanol. ..acrust·· 20 g 153 18 a. Ubehandlet O I 2 2871
c. RO\ ral 50 WP- 3 g b. Rlpcord 0,51 O O 320

Tresex Gamma. ~cru... t· 20 g 179 127 c. Ripcord 0,251 O O 28
d. ROHal 50 wp· 3 g' d. Rlpcord. Ix 0.25 og

Promct 800 SCO. sacru .. l· 20 ml 154 119 0.5 I O O 400
e. Oflano" 40 g 157 109 e. Sumlcidm
f. Vit;na}. RS' 22 ml 167 34 IO FW 0,61 O O 494

LSD /22 LSD /75

l for!>ug /982 3 forsag /982
a. Ubehandlet 1.18 2597 a. Ubehandlet J.I 1.0 0,3 2455
b. Oftal1ol. \acrUS1' 20 g 178 20g b. Rlpcord 0,5 I O O 94
c. Oftanol' 40g 184 181 c. Rlpcord 0,251 O O 127

• Ikjd5mn~ md ,aau_t·beh fnrt'taget p!i Godthlb d. Rlpcord, 2x 0.25 og
•• S.It:rU51-beh foretagel hOl. Tnft)!lum 0.5 I O 0,1 157

e. Sumlcidlll
10 FW 0,6 I O 0,\ 95

Glimmerbøsser er ~ogt bekæmpet i 2 for~"g i J983. I
tabel 22 ses resultatet af l forseg. hvor Rlpcord er
pro\t~l i fOf'kelhgc dosennger.

Ved sproJtnlllg \ur dl:r Ingen ghmmerbos<.,er l fo~oget.
De gennemfone behandlinger har alle holdt afgroden
fn for !>kadedyr. mens der i ubehandlel blc\ oplah to
ghmmerbos..cr pr. plante 2 uger ener behandlingen.
Den luve mængde Ril>cord har ikke medføn noget

si};ken merudb)'lle. Dc ovnge behandlinger har den
mod medføn 10·15 pc!. i merudbylle.
Det ~torrc udslag 1 årets fo~og hænger ')ammen med,
al g!lmmerbosserne optrådte i Slørre anlall 1983 end l

de 3 foreg ende år. hvor Rlpcord og Sumlcidlll begge
har medfon god elTekl, men kun beskedne merudb)l
ter.
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Il1rropsmurÅ kim er rondb..,hundlt-, I flJlt~, Ånopuadlu'1I mlodgltmn,I'rNSJl'r E}feÅ '('" h,Jr mfl'tgno. hPMdUt"r 51'''' tef, m." ht!/t"I.uruln
burde M"r~' «hur/dld. Den mldltnl. J,.f uf mur4"fI (" Iprpjltl 8·/0 Jage $t",'r,'. 0.-, l'Ur ha mar~t' ·bI/1Ide mil.. 'l: d., blf:l fI.oJWI
blomsmng at: 5I,:ulpedunnelu.

(F(\(0 A I'mm '\leI"'Cn)

I label 23 ses r~ultatel .lr 1 for\og med fire for"kelligc
nyere syntetiske pyrdhrOlder.

Fabel 23. Glimmerbøsser i I'årraps

GhmlOcrOOs.~r pr

Virraps
rapsplan1C'

rM
,proJl- 3 dg 10 d,;, La fra

nlOg erter efler pr. ha

Forsøg nr. 33080

a. Ubehandlet O 1 O l821
b. Decl~ O.J I O O SO
c. Cyboh 051 O O q
d rastac 0.11 O O llO
e. KVK Pcrme-

thnn 0.11 O O 70
LSD 11U

FOrM}gcl cr gennemfart pa samme ejendom '-<lill det
ovenfor onllahc for-.og. men angrdx:1 af glImmerbo..•
~r ble\ mere I:>e'ik<:t!enl I delle fon."g. De gennemforll'
behandlinger har alle bekæmpel angrebet. uden al
sikre merudbytter blc\ oplIået rastac har vIrkel lidi
h~rdcre mod afgroden end de øvrige midler. Klin
Decls har hidtil været bragt i handelen.

I fon"øg nr. 38048 er 10 \æl..slrcgulering"lllidler pro\ct
i v rrap~ på IO forskellige tidspunl..tcr. Slralængde'1l er
reduceret 5·10 pet.. men behandlingerne har il.."'c med
fort merudb)lIer.
Ingen \ækslregulenngsnlldlcr er endnu lllladt til brug
I rap".
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K()~bIOlmlret ukrudt, --<ml agersennep, agcrk I. I..ld
dikc og brun eJler gul sennep kan \ ære meget gene
rende i \ årrap... Bekæmpelse er van .."'ellg. Idel de n~le
ukrudlsnlldlcr. som llile~ af vårraps. 5.'lmtluig er uden
.. torre effekt mod 3ndn.' k()f~blomstrede plantcr

Tu1x124. Korsblom~/rtlll/..rudl i varrapJ flSl)

Planl~r pr. m: nhch.
Vårraps andel kor\bl Tr ... , k. fil'

ukrudl ukrudt (røv.re ",,,,
4 jorsog 1983

• Lbchandlel ~I 8~ ~ 776
b. Bladex 004

Bena.~lo:\ 0.7 n 2 II 775
c. Blade. 0.1

Bena-.alo\ 0.7 57 41 19 603
d. Blade:" 0.2

Jlena..alox· 0.7 4b 37 17 640
c. D1ade,,- 004

\1alngon 1.0 43 2Q J3 709

JI [or::iog J981.. Ubehandlet 114 2.18 II 1647
b. Blal1l::x- 0,4

l1ena..alox 0,7 4S S7 4 4S9
c. Blade\ 0.2

Bena..alo\ 0.7 S.l b7 S 457
d. Blade:\ 0.2

Benasalox· 0.7 4q S 4S5
LSD 213

• d.·r \aT III..... ' lU I $.and. \11 LilO":



I~,'r"",,,,f' ' hI"",,/ , 'ur/(/f' /),'/1, /I"rluil "01" Id" m,'~tI

/'Ib"./d, ,•.1, "l! />""" "'{'<'I., • d ..rl'" "",,,,,,, /1.''1'/1<//''1 , /11./1/' \
iI"r fm/"f f.I/,·1 ,/,'/ 1'/, 'I '/I. "f", '1'''1111/111': /o, ... '1/"""/' ,1/

,.I",I{" ., .. :,,,, I , '.1... .~.J ""/'.',1<1.

I labd ~-l "t.'.. a .... ull;lleflH.· af 4 fllr ....~\g. I IQl'iJ. Inllf (kl
pnlll.ch: lIlal hill 'æfl'! al ~~:t:mpt' "tlf..hlom"trel
ll~fmll. ..om ftlre~olll l ,die I"tlf"'lg.
Ot,' pnncJc lIudler cr ,dk lI(hpwjtl'l. da ,Ifgmdcll
ha\dc I,J lmhladt' om~flllg. 1 jUlIl
IlCll •• ",t1(l\. Blade.I( hal' I lldllgt'rc ;ir.. fm""g \ l"! "Jg
Illt,..l (.'l1dll\ 1IIod dclle u"rudl. Blandlllgcll har dng
tlflt' gl\d t'n uun,,"cI .. \ldllmg pa afgnxlt'1l Derfor cr
IllIdiernc ,lfpr,ncl I en bl,lIIdmg 1Ill..'tII;l\Cre mængdt'r
Ilbdn l hab nUl . .II gUIJ dTe~1 \..all npni\'\ uden ..' Id
iling
I i1r... l'> for"ll,!; h:tr dcn "lOrl' Bladc\-IIl:cngdc ..;lnmll'l\
ltlcd Bt·n....,llo\ \,l'fe! Illt,'''l c1Te\..ll\ mod dcl \..or"hl(llll
.. lrc(\e u\..rucll, Dl'lIIIC bdlalHlllllg h,.f ..amtl(hg nlt'dfNI
cl lidI ..Iorrl' IIH:rudb)!tt' end dl' \l\ng(' bchandllllgcr
Rc.. ulIald "'\,lrCr Ilog"'nlunde til dcl. ..0111 hlc\ fUlHk'l ,
11 fnr...\'g l 1t)1oI~ L db~ llclll\CaUCI 1arcl, fOf'og eT la\ l,
h\ tlrf(lr lllcrudb~ Ilcmc hcl~lkr omlrl'ot ('Il fnrdohJlI1g
'lf udh) Ilel.
~1"lri~(lTl • Bl;loc\ I.'f pr,H ct til del It' form;11 for fm'll'
gang. In-l'''Il'f) IlUx! del \..nr....hlolll .. ln:dc ll~rudl og dl'l
npll:il'\k rnl'rltdh~IICer lJllllrClll p:l lillie' nwd del. ...om
I.'f \lpn.kl med BClla ..alo.\ I Bl,ldc\ 1 ..:lIllIlll' do,,<:nll~
BUI",1l1 S. da ,~al <l1l\Cll(k.. "':lllllldJg mcd rap..cn ...
...llllllg,Il,.rddl,lgl'll cI ..'nJ..t'!1 afJ ......c for"l,g, ~fldlt:ll'r

pnHcl Illl.'d J I pr ha l han Olll. ,Il dClllle fi1rhi'jcdl'
dn...crlllg \..Ulllll· ~I\l' en 111fred..... lllkndc cff"'~1 mod
I..nr..hllllll ..lrl'l u\..rudl. rllnl'llllllllgl'rnc er I\..~e ble\l'l
Imlfric!. h\ ll\..cl ..\arcr 111 rl'.. ullall.'flle af 4 11]..,\arendc
II'r"'\'1; I Iqh2 Derfor af... lulll'''' afrnH nlllgl'll ,Il' BUII ....ll1
S ul dclh: forlIlal
I·llr"l'l;cn ..' Itln ..,..·lll·...

1~I'nl'IIII"fI og (fl/(/re J...fJnhlOlT/\//'('dl' UJ.../'lIdHp/l/lllt'r

Å/Ilt 1"("(/lIar(' IIi/hl'l/('t (Ir I'atmpl \'{nl'IIf!t:l!/

lhor tIdit· IIÅnulr flplra'd, r. hl,r h(·/..a mlk'I\(' l!(·ltIh·JtI

)(,rn "h rI"lI h/rlltdUl,~ 1~1 ll/C/rln /1I\1l1 Bt'IWICllo.\ I'/la
\Itlr,.,goll

UhU/tlCI u/..rutlf tOr "I)gl tx·\"it:mpt'l eflcr Il\ fnr ..og'plit
ncr 1 19XJ Iler ht·I\ ..c.. ''';l'r t'lli,·l..ll·t\ t)\t'rftlr h\ldIllCIt.'1
~a ..l'f(ld, pIleurt. fugkgr.l'''' halll'~l{l ti); hcland

J,locl 25 \ l,er re,ullalcl af 1 fONlg med 4 mldkr, der
ailI.' er udhr;lgI I fornmdcl ...(, ml'd r.lp"'l'n, ,jnlllg

rall('/15. U/..rudl i l'arrap\.

VArraps
Anlal pr. ml ka frø
"P' ubudl pr. 0;1

Fonog nr, 59fJ73

L" hf:h;JI1 d Ic I 205 124 2055
Dc\ mol Super 1 1.0 I 154 6 .17
Iluu....'o S 2,5 I 14M O ~59

Comodnr 5.0 I 2().l I 276
C01l1otlllr Plu.. 6.111 1611 2 II~

LSD 133

II pm".!!. 1c)~/·N!

Lbduwdlel 17q 116 2260
Ctlmodor 5.0 I 186 54 I ~()
ClllllOdor Phl... 6.0 I I ) 47 'XI

J 7 jon,,\[ IfJXf).81
Ub('hallokl 171 9h 2053
BUtl"H11 S 2.5 I 165 1.1 81

1)\'\ f1l101 )u!X'r I ... \";11 l1u.larl'lt'Jtlt· !"l'r .Ifgnx.lcll "'il~.

ml'll" dl' 11\ ngt' Irl' Illu.llt'r utl .. prUjlt· 1ra\.......fter ".lnlll
gl'n Dt'r cr oplalt 114 u~rudl ...planlcr pr 111' . InM.. rlll'
Q]: \ar clMng rapgr.\..... Alk midkr har \lr\..l'l megl'l
dTl'\..1l\111\crfor ul..rudlel. Illen "i.lllllldlg Ill\hgl hartIl
mod .. fgn ....lcn ,,"un CornntJor h.. r I\..\..e TIll'tlfml Cll
rl·du\..IlOll l rap...b...... I<llldl·1\ Dellt' flJrhultl Il1cdf"rcr
,;lmtllllg. al \..UIl ddle !Imldcl har Illcdforl ('1 "l\..\..Crl
lllcrudh~ lIl'. llll'n.. Ilull ..an S har 11ll'dfllrl Cl ",,\..\..t·n
l1el;atl\ l 11Il'rlldh~ Itc
I g\'llIl1.'m"1lI1 af 21 for.."g. 0\ er J ar har COlnodor og
Cnmoonr Plu .. \ Irl..t'1 111lllrcl1l t'11' ra u\..rudlel. mell
Comodnr ") I1C'" al gl\C dl'l "'11"\lC nll.'rlldb~ Ilt..'
IlUII";ll1 S h;lr dCIt;lgl'l I 14 for",'g o\cr :\ år \lldlt'lllilr
rl·dth.:erel tx' ..I;lndl'll af rap... l'll ... mulc. mCIl alhgt'\d
lllcdfOrl 1llt,'l'udb) l1l'

labt:1 26 \ '''l'f rt',,"lwlcfl1l' .If 7 for ...u~. h\ or for ...kclltgl.'
l'lt'liandhl1gl.'r l'fter raf"cm fr..'m~plnl1g l'r ,:unllll'nllg·
Ilcl

Jkh.IIHJI1l1gl'fllC h.lr IlIgl'lI llldO)del"'l' lufl pol rap..tx'
... Iandcn I genllcm"'llIl <tf de 7 fOf"o,og t'r der 0PI;t!1 IH
lJ~rudl"'pl.lIlll'rpr m-. ,(1m er redut'crct ml"-l gelllll.'lll
:111\ codel...(· .If U1adC\ blandcl med Ikna.....lIo\ dlcr
\lalngon Dl"'''l' IO bt.'h;ll1tJl lllgl'( har ~.llntldl~ Illcdf"fl
lIc ... tM.... lt' 1lll'flIlJb) llcr
'il",:clllln~ard ..prcde\..hcheI11lddd - S,mdO\ll \"0111.:'
h:1l lllcdft'r1 1'1l wag fnrhcdnng af ..·n'c\.. II.: n af Ul'll:l"'a
10\ \krlldh~ Ilel cr dng cn ... dier dl' In hchillldllngt'r
\1.llng\11l har Ic\ nel dl' llC"le ll~rlld"plJntl'r. 11\ lI\..el
l"\"l' l~r mcrra,,\..elldl.'. da IIIldlel fM..1 og frclllm ...... l
\Ir\..t'r I1n~1 \..ur,bhlm.. lrl't!e plalllcr '\ndre u\..rudl ...ar·
, ..'r h:cnllllC'" dog llogCI af hehandhngl.'ll. og dcrlor cr
dcr (lpn:lt'1 t'l bc"'\"l'(knl nlerudb)"lI'" og..a efter UCllllt'
Ix'handllng
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KomiJI~ var ogsd i vttrrops f/ belydeltgl problem" 1981.
Momgon og Bellowlox har begse ell god effekt. men~ ex. Trejlon
kUli har tl/ ringe ~Irkn",g.

Antal pr. m~ kg fro
raps ukrudt pr, ho

Tabel 26. Ukrudt i vdrraps (183)

° 103
O 21
3 13
3 Il
I 2

IO

19 2139
5 18
O 56

Ay\ehlVre kg fro
pr IO ml pr. ha

kg
Rapspl. KVIkskud pr mZ fro pr.
pr mZ en. Spl eft host ha

Vlrraps

Tabel 28. Kvik i vlJrraps

I tabel 28 ses resultatet af 1 forsøg med bekæmpelse af
kvik i vår raps.

Tabel 27. Flyvehavre i vl1rraps

Fevinoi eller Fevnnol Plus lilsal
•• Lissapoltl[sal - forskellig dosis FUSllade 110-82.

Forsøg nr. 33082
a, Fen in- kg
b. Fusilade" I l
c. Trinuralin, 45% 2 l
d. Devrinol Super T 2 I
e. Avadex BW J I

Ubehandlet
4 forsog /980-82

Ubehandlet
Fervm- I kg
Fusilade· - 1·2 I

Vårraps

Fervm og Fusilade er udsprøjtet i begyndelsen af juni,
hvor flyvehavren stod med 2·3 blade. De øvrige midler
er alle ud3prøjtet sidst i april og nedhar\'et før rapsens
såning.
Der er optalt 10 nyvehavreplanter pr. IO m! i et
ubehandlet bælte udenfor forsøget. Mens Fervin og
Fusilade har givet en total bekæmpelse. er der levnet 11
nyvehavreplunter efter de øvrige behandlinger. Udbyt
leniveauet er meget lavt i dette forsøg. Som årsag hertil
er angivet kaJktrang samt el kraftigt &ngreb af kAl møL
Fervin og Fusilade har i 4 forsøg tidligere vist god
effekt overfor nyvehavren.

1911
41
17
IO
25

6
127

117
64
5g
30
31
91

LSD

142
1,0 kg 142
1,0kg 143

0,4 kg+O,7 kg 139
0,4 kg+ 1,0 l 140

1,0 l 147

VArraps

6 forsog /983

Ubehandlet
Benasalox
Benasalox·
B1adex + Benasalox
Bladex +Matrigon
Matrigon

7forsog /982 Forsøg nr. 68046
Ubehandlet 169 91 2552 Ubehandlet 94 36 74 2309
Benasalox 1,0 kg 169 32 85 Fervin· I kg 83 25 56 +85
Benasalox· 1,0 k8 177 37 80 Fusilade •• 21 83 23 35 +47
Bladex + 8enasalox 0,4 kg+0,7 kg 177 34 6g Fervinal· 21 94 12 35 60

LSD - Gallam 21 78 14 30 142
LSD /38

6 forsog /982

Ubehandlet 201 124 2411 /2 forsøg /980-82
Benasalox 1,0 kg 195 50 134 Ubehandlet 86 123 168 1630
Malrigon 1,0 I 186 82 94 Fervin· I kg 17 41 197 389

LSD - Fusilade· .. 2-31 12 35 183 383

• der var liisa' 0.1 I Sandivi, kone • r~vlnoJ eller FevllloJ Plus lilsat.
•• 11\S3pc'l1 ,ilsa' - forskellig dosis Fusilade 80-82.

Resuhaterne svarer nogenlunde lil det, som blev op
nået med de samme midler i 1982.
Forsøgene fortsættes.

I tabel 27 er vist resultatet af l forsøg, hvor nyvehavre
er søgt bekæmpet i vårraps.

Alle de prøvede midler er udsprøjtct midt i jUOl, hvor
kvik og andet græsukrudt stod med 4·6 blade. Effekten
mcx:l kvik er ikke tilfredsstillende, ligesom andet græ
sukrudi kun er svagt påvirket. Ingen af de gennemførte
behandlinger har medført merudbytte.
1 gennemsnit af 12 forsøg over 3 år har Fervin og
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J.un~r af Ad/m.1 ungrt'h i /98J l'Jrraps I f'I I"å,,/ U~I omfunf?
SAulfH.'rnel Ol't'rhuå blcl' afgnOI'l't. $0 f~'n(' Iydellgl AU"fl/'.k'.l.

(f010 f\ I rom "1('1~('n)

Kolm.lleu lar.t er ru I rm /o,,~ og /f,.."I,ge. Lurwrfleforpup~s I

{('''fofmed~. flelltgm'fldt' /..OI,;O"('f pd p/aflur, JOrå/..flQ/d~ 11/ m

(FOll), A I rom 'l'1(~I~enl

Fu~i1ade tldhgere \fISt god effekt \00 sproJtnmg på
frcmspircl hIk og \4lOltidlg medfort pæne merudbyt·
ler

mindre end del, ">Om blc\ fundel I 2 tilsvarende fOT5og I
1982
Roundup er endnu Ikke IllIadi 111 brug I raps,

I tabel 2<) <,e.., resultatet af I fnrsog med nedvisning I

v!lrraps.

Ne(l\ l!\llIl1g af vårraps kan have Interesse Ulldc:r fnr·
hold. h\or de vejrmæssige betingelser hindrer en retti·
dig afmodlllng og derfor en ud...ællelse af hosnids·
punktet. l forsogsplanen er ROUlldup og Reglone an·
\cndt 2·J uger før tæf'.kllll1gen. Behandlingen har lk~e

medfort merudbyth.·. men de negatl\e ud<;lag er dog

Forsog fir. 68048
a. Skårlæglllllg 4J.6 1969
b. Direkte tær<,klllng 4J.6 29
c. Reglonc 41 4J.J 123
d. Roundup 4 l 4J.3 -42

LSD 108

110rsog 1981

a. SkArlægning 44.2 3101
b. Direkte tærskning 44,1 443
c. Reglone 41 44,3 603
d. Roundup 4 I 44,0 51J

L~ b·d 1.tl:I'lel ,amme dalO
I ed c ~h ,amm(' dalll '.om ,UriaegIlIng I led a
Led d heh 2· .. uger rllr I.t:f'lmng

Tabel 30 \Iscr de re~ultatcr. som er opnAcl med beo
kæml>else affnlUkruch i vllrraps gellllem de scnC'ile år.
Overor;lgten omfatter de nudler. som er provet Siden
1974. og "Om har deltaget i IO eller flere drs forsøg.
Do~nng. effekt og opnået merudbytte for de midler,
'>om markedsføres i 1984 fremgår af ovef<ilgten. Den
anforte pns for behandling af I ha i 198J omfatter Ikke
moms og udbringningsomkostnmger,

Som oversigten viser. kan ukrudtsmIdler anvcndes i
vårraps på tre forskellige tider.
Trenan og Devnnol Super T skal anvendes for såning.
~Iedes at mdarbeJdning kan ske I det overste Jordlag.
Lasso og Teridox 500 EC skal anvendes straks efter
såmng, Effekten er afhængig af. at amendclsc sker på
behem, let fugtig jord uden knolde.
Bena'>alox og Matngon, evI. i blandmg med Bladex,
~kal anvendes i raps med J-4 løvblade. Tilsætning af
Bladex bør forbeholdes de situalioner. hvor agersen·
ncp skal bekæmpes. Tilsætnmg af Sandovit kone, til
Bena~lox kan forbedre effekten mod hVldm. gåsefod.

De gennemføffe forsøg l v rrops viser. Ol en række
midler kan onw!IIdes ril bekæmpelse affroukrudr.
De opnåede merudbyuer Viser også. al det i mange
tilfælde kniber med, at merudbyuel kan dække om·
kostl1111gerne ved en kenllsk ukrudrsbekæmpe/~e.

Det/e forhold er meSI udprægel far midlerne lilam·en·
delse for eller "ed wlllng.
Kun h\'or efl stor ukrudlsmængde forekommer. . eller

kg rr"
pr. h.

% ohe
I ",morV naps

rabel 29. Sedrimlllg af ,'lJrrap~
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..
Antal ukrudt Udb)ttC' I

AD'" ",m 08 merudb)l1e

V..... D<Rrinll kVI pr f"",,",,'

ukh. I ')th.
"' k"",

Keallbite..
h. Ol lomtIte Antal ~'. ;11roneplr '",>Og ",ha r. pr. ha

Tabel 3Q Irfidler prøW!l mod blandel ukrudt i I"urraps.

Før sining
Devrinol Super T· 2.0 5-S1 14 123 46 2051 111 350
Treflan" . . . . . . . . . . 1.5 S-SI 2" 173 85 23S0 24 170

Lige efter såning
Lasso . ............. 4.0 9-82 41 156 53 2379 05 300
Teridox 500 Ee 2.5 7-S2 38 124 41 2249 61 430

Raps m. 3-4 loYbl.
Benasalox .. 1.0 5-83 63 118 51 2166 174 435
Benasalox+Sando\it kone. 1.0 0.1 2-83 14 108 51 2210 7 445
Benasalox Bludex 0.7~0,4 5-83 52 114 34 2087 13.1 345
Matrigon .. .. ........ 1.0 2-83 I J 124 94 2119 66 280

• i 1975-80 Dc"'lrlol- Tren..n "Imme mængde \lr"~tof ··2 11 \i~!.e fors"S
Tabellen. der omfa!ler dt: -.eneste ar~ hO\l~dre~ultaler. killl IUppleft' Arets fo~"t:\rl~ultlller og gIve ,.ol hovedmdlryk df ell række midlers
form!en.
RC!iiultaleme ~llImmer fra nere fONlg\~ner udf"n under fors"e1hgl: hellngel!i('r. OK pr.t:paratern~ ·trekl og merudhylh: hl"r \ammen"g
n~ med varsomhed
SAfrcmt n:nngl,ne midler on\kes 'i<3mmcnhgnl."l - f.e' I .lfllllcr. brochurer anllon:er m \ hor lun an'end~ f('''''''g. h','r de lIltut'lle
mIdler er pmvel ..ammen

del drejer sIg om ).peciel/e ukrudl5arler som feks.
agersennep· er der op"lJet merudbyller. som har gjort
bekæmpelse rentobel .

De an\-endte na\-ne el Ikke helt btlt3m..k korrekte.
Pileurt. t\etand. kamille: og ærenpm. omfatter' ledes
nere arter.

I ~mtlige forsøg med bekæmpcl"te uf ukrudt Ivarraps
er der foretaget en optælling af ukrudl~planter.som er
opdelt cftcr arI. Tabel 31 viser h\llke ancr, dl:r forekom
hyppigst i de for'mg. der er gcnnemført I 1983 og 1981.

I tahel 32 er anført el række marked\førte midlers
effekt ovcrfor de alOlinJdigsl forekommende ukrudt
...planter l \arraps.

Tobe131. Hyppigste ukrudlsorrer i \'isse ar (117)

13 I 3.

Fore.lCltMI I ret. fone,.

'.'3 I ,.81
Virropo

Anlal fOf'00g

Hvidmelet g. 'icfod
Fuglegræs
Agl:rsennep .
Kamille
Pileurt .
Tvetand
Hyrdeta.ske
Stedmoder
GuloksecJc
Hanekro
Ærenpn....

55
46
3S
31
31
13
23
15
8
b
8

71
50
35
12
50
15
9

15
9

12
9

Tabellen .tngl\er mldlel nes procentl<,ke effekt. d.' .... et
hOJI tal er ensbetydende med en god effekt
De lodrette I..:olonner vi\er. h",'ordan de enkelte be
handlinglr \'Irker på de fOl"\I..:eIlige uhudtsaner
Dc vandreltc Imier \ lSt.r. hlordan den enkelte ukrudt
sart bil, t'r på\ Irket af de forskellige behandlinger
En cffd.1 p 85 pet. elle:r mere vil nomlalt medfare en
tilfred'lo-stillende ukrudhbekæmpe:lse under de ncste
forhold

Valg CIf IIkrudfSmidd(,1 Imr /løje ajHemmes ejler de"
ukrudnjloro. der forek.ommer p(J der urt'al. der skal
behcmdh·:}.
El i"dS:lJe"de ke"c/sbb til jloraen pcl den enkelte
ejendom - el/er den e"kelte mark . leltt'r j høj grad
valget af middel forud for sprøjtesæ'iOntn

Planterne er op~lillet eftcr h),PPlghed i 19RJ. og '\om
tilbellen \Iser. har hVldmc!ct gå"l:fod. fllglcgnc~. ager
sennep og pileurt \ært't de Ole..1 udbredte planter i
begge fOf'log<;år.
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Tabel J' Effi"År i pct mod \'Igtlgc.' ukrudtsorter i rarrap~ (/84)..
-
~ -

~ + +
I- M

~ +:rl
~ ~

~
~ ~ ~ -
~

0- ~ ~ - ..- ,
~

...:-:. o~ ~ q~

V rrups :J ~ - • .0 .": -.
<; q .2 .2- .20 ~

go• •• • o
~ i' ~. rj• c ! ~ ~]

cc .~
~ ~ • "l- ~ oll U oll .. :< :< ..

An\mddseslld filt'" s1nms· "cd slninS·· efter frem"il"'nna

Agcr't.:l1l1Cp JO 52 46 46 56 S~ 7'
Ager'lcdmodl'r 40 )y 45 21 21
Fugkgræ, i7 64 iO % 85 84 Y7 22 sq

Gulol. ...n)Jc ~8 84 62 45 82 4~

II:lIlcl.ro S8 75 20 8~

II) rdcla ... l.e O) 08 4q 62 6 47

KanHIk q' qq 70 44 82 8~ 'IO
nMældc" Q() 74 72 Ol 62 Ol ~7 25 0(,

Pileurt q1 i8 5Y 47 74 72 n
I\'dand 03 q<) 29 53 56 32 44
Æ:rcnprI' q8 100 B 7q. ,I..JI IIlJ,lrhCJd~, •• JIFl' dll'r ";lnmg ••• Dl'vrl11\l1 lE • lrl·n'1ll12 J I I 111 \1''0(,' dr

label Jl. Jtid/er PNH't'lIJro- og /lu/uHr/afgrøder /9I1J.

Anvendte midler
1;1tx-1 _~J \ ....t.:r h\ Ill..c nudkr. der Cf .1Il\cndl l forwgl'!le
ll1t.:d fru og lIHlu,mplalllcr l 1<)lU Efll,.'r dl' clIl..cht:
pr.cparalCf er da anfmt IIhcngdc ug Indhold .11 \ lrk.
,ommt.: ... lnO'er

lnallal
diml:-.ehilc.:ctat
hcnta/oll
bena/ohn
dichlorplcollll
..yrc
c~allal.m

mCI:.uachlor
chlurprophalll
hulam
bUl am al:u.:h-
lor
dalapon
napropamld
Innurahn
DNOC
dll..'amba dll:h-
IOrpIC(lIJlI"yrc
",eJlA 1lIt"l..'h-
lorprop

0/00011<0
,ram pr
"'&!lIr

380
4qO
480

'IXl 50

500
500
400
720

4RO I 160

460
20 20
2.\0 4JO

740
250 200

Dalapon
Dc\ rlllol ~upcr

II.ndelsnI\ n
eller numm~r

Ukrudtsmidler

A\adcx Il\""
ArctIl
lJa!lugran 4~0

Iklla..ahH,

D~OC 460
[K 18)

Blade,
llulIsan ~

CIPC
Comodor
Como<!ol' III U"

Pri\t'1l pJ. de IIlJrl..cd...fmlc lnldlcr....om l'r Jfprm·ct i
1983. frcmg;lr ;If dl'l følgcndl,":

MlllJd 0.....1' " I"
pr h.t I..g ill r

DC't:l'" O.J I 300
Dilhallc l '" 3.0 l 30
Maneb 70 r f 2.5 I.g 24
Oftallnl 40g l Q()

Rlpcord 0.5 l 170
RUIlII.11l 1.0 19 325
Ro\ ral 1-'10 2.0-3.0 l 1~;
Sport.ll.. 45 (X- 1,0 I lhO
Sumtt'idlll 10 Fil' 0,6 I 140

A\ildt"\ BW 3.0·4,0 l 70
Ila'..gr.lll 480 .J.O l 145
rlcTI:l'alt\\ (),)·1.0 kg 435
Illadcx (J.2-0A I.g. 100
cIPe 2.0 I 50
Dc\ rlnol Su~r T 2.0-2.5 I 17;
FI,"f' III 1.0-15 I.. g -150
Ft"\ mul Plu, 1.0 l 50
FU'lladl' 1.5-2.0 I .\10
I h:rha,ol J75 2.0-KO I J2
Kt.:rh 50 1.0lg 290
LI......o 4.0·5.0 I 75
LI\,apol O.l·I.O l 16
M:ltngoJl 1.0· J.j l lSD
~åfA 2,O-5.0I..g Iq
PI K-DabpOll 74 2.0 kg 2~

Reglone 2.5-5.0 I 64
J{oundup ).0·4.0 I 205
SJlldu\ 11 1..0lH: 0,1·0,2 I 105
T cfldo\ ;IX) EC 2.5-J.0 I 175
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H.......... OlOOeUn H_.. 0100 ..................... ..... '" Virksomme 51oft'n dier IUlmmer ..... '" \i .momme: MOft'er
k&fltr. kalltf

Fervi" 750 alloxydim-na· Ambush 250 pennethrin
[num Cyboh 100 flycythnnat

Fervinal 200 scthoxydim Decis 25 dcltamethnn
Fusilade 250 fluazifob·butyl Dithane LF 455 mancozeb
Gallant 125 pyridinyioxyp· Faslac 100 aJfoxylal

henoxypropio- KVK Permethrin 250 permethrin
nal Maneb 70% 700 maneb

Herbalon 620 22 200 + 4OOdlchlorpicolin- Oftanol bejdse 100 - 400 captan + iso-
syre + MCPA + fenphos
mechJorprop Prornel 800 SCO 800 furalhiocarb

Herbasol 375 J68 dinoseb (Na-& Ripcord 100 cypennelhnn
ammonium-salt) Ronilan 500 vinclozolin

Kerb 50 500 propyzamid Rovral 50 WP 500 Ipnxhon
Lasso 480 alachlor Rovral Fia 250 tprodlon
Legumex M JOO MCPD Sponak 45 ee 450 prochloraz
Matrigon 100 dichlorpicolin- Sumlcidm IO FW 100 fcm'alerat

syre umlsclex 50 WP 500 procymidon
MCPA.75% 750 MCPA TIll 250 EC 250 proplconazol
Mechlorprop 50% 500 mechlorprop Tresex Gamma 80 800 hndan
Mylone 120 • 360 iox)'ntl - mech- Vlla\aA RS 495 - 66 - 33 lindan + thtram

lorprop >- carboxin
aTA 900 TCA

Nonron 210 ethofumesal VækstreguJatorer

PLK-Dalapon 74 740 dalapon Cycocel Ekstra 400 chlonnequet-
Pradone Plus dimcfuron chJond

carbelamldd Terpal 155 J05 ethephon me-
PWP 16 450 pyridate plquat-ehlorid
Reglone JIO diquat-dibromid Spredernidler og olier
Roundup J60 glyphos8t
Teridox 500 EC 500 dimethacJor fevinol penelreringsolie

Treflan 445 trifluralin Fevinol Plus penetreringsolie

Trifluralin 45% 450 lrifluralin Lissapol !>prede-klæbe-

Vegoran 420 + 80 bromophenoxim middel

terbulethyla- Sando\ il kone. sprttJe-klæbe-

lin middel
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H.

Læplantning og markvanding
Af Frode Olesen og Carsten Petersen

Læplantningsaktiviteten i
1983
af Frode Olesen

I plantnmgs')æSonen eOeTAr 1982 . forår 1983 er der I

den kollektive læplantning anlagt 736 km trerækkede
læhegn fordelt på 20 læplamningslaug. De samlede
omkostninger indbefattet statstilskud udgør 17.3 mil!.
kr.
Gennem plantningsforeningerne er der til privat ud
fort plantning på landbrugsjord indkobt 560.284 læ-

- \76 km

I -----'--,,
\

[

8 ~~ ..,:"

a--~•3 km

F/Rur I J,t>II,'I"III' læplontnmg t åN'fII.' 1981-81

træer med statstilskud. I begge tilfælde er der lale om
en nedgang i forbruget af planler. Del er åbenban. at
denne mindre aktivitet skyldes den nm'ærende be·
graensning I be\ I!lingerne over læplantnmgslo\'en. idel
der ved planlægning af de kommende Ars arbejder
fortsat har \ ist sig Slor interesse for oprelldse af nye.
kollektive projekter og for læplalllrllng i del hele laget.
I figur l er VlSI det kollektive planlnmgsomfallg i de
enkelte læplantningsrcgioner i 1983 samt arbejdet i de
IO foregående år. Siden 1970 er der I alt plantet 10.361
km IreTækkede ]ovlræshegn og gennem plantningsfor
eningerne indkobl 7.3 miJlløvlræer

<;;?'
Km hegn plantet i

.1980/81

.,98,/82

.1982/83
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Ocr er også I de ''''t lige dele af landet en "Ilgende
I1lteressc for læplantnmg. dog mere 'opredt og furtnn~

,il, I egne. h,or jordfygIlIng l\an fnrel\ommc_ Delte
begrænser mulighederne for en samlet udførelse og for
at opn assistance fra Hcd~lskabet. Den enkelte
jordbruger vil I dis~ omr. der derfor oftest være hen
\ il,t III sch al foretage plantmngen med el stal'itlhkud.
-.om I disse tilfælde begrænser sig iii 50 pet af de
mdkøbte lo"'træers '-ærdt.
En del amter og kommuner er begyndt at udfore
læplantnlllg som ~l\æftigel...e-.arbcjde, me,I 1 omr.
der. hvor der er mindre Illtere~c for samlede projekter.
Det kan være et udmærl\et supplement til Hede...e1ska
bct1o. virksomhed forudsal. al plantningen folges op
med de nødvendige plejefonlllslaltmnger.
Der foreligger Ikke fra lirct 1983 forseg eller ullderse
gelser. der er egnet til al indg" i berelnmgen. men
undersøgelserne over Iræarternes anvendelighed samt
hegnene<; pasmng og derC" vlrknmg for jord og afgro
der fort'-ættes med det formål al opnå den bedSt multge
tilrettelæggelse af kommende læplantnmger

..Plant et træ... kampagnen
Den land'oOmfattende kampagne for træer og 1ncplalll·
iling uden for det cgenlltge skovbrug. som ener en
forberedebesild I 1982 gll\ ind l den aktllr'e fase fra
foråret 1983, har indtil Viden: met et meget lilfredsstll
lende forløb.
Det primære mål er al ogt:' intercs:.en og forsliicl:-.en for
tneers værdi og betydning I byer og på landet. Ddlt:
sigtt: er i god overenssternmell,e med jordbrugets inter·
esse l en aktiv landska~plcjc og med planleavlerne~

hidudige indslilling og Illdsals på plalHningsområdel
Landboorgani"iationerne og landbmgsminlslenct har
derfor fra starten givet fuld tilslutning til sagen. itge
som landskolHorel har deltaget l det for~redel1de

arbejde og ydel bidrag til det opl)''>ende materiale. der
af kampagnen~styrelse er udsendt ttllokale komiteer
Mange konsulenter har ,.eret ..tærkl lO,oheret I arbej
det lol\alt og hened på afgørende m de bldragel III. at
akllonen har Bel el heldigt udfald. ikke mind'i{ I

landområderne.
Pr l. nO\ember er der opretlC't loblkomneer I 212 af
landets 275 kommuner. og der cr kontakter 1111 alt 260
kommuner. Pr~æknll1genresulterede 14.:'00 anik
ler og notitser I aviser og blade. Skoleelc\t~r er blevet
akli'eret ved lcgnel\onkurrencer og ved n)'t uudenl"
Illllg1o.materiale om træer. hvorunder også mlllale af
læplamning. På ))Plant el træ .. -dagc:n den 16. april
deltog .15.()(X) per~oller aktivt I plantnlJlgsprojckter
over hele landel. og der planlægges fOrl""! nye plant
ninger [11 udforel ...c I foråret 1984.
Aktionen er for en ... tor del muhggjon ved okonOllllsk
stette fra en række fomt... Efter den egentlige kampag
neperiodcs ..,lutnmg pr. 1. januar, 11 ,is5.e aktiviteter.
bl.u opsummering af rcsultalc:rne og opga'er vedm·
rende pasmng af Il)C plantninger. bh\C ,idcrefort af
den hidtidige kampagneleder I samarbejde med Fon
den for Træer og Milju
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Markvanding
Af Cars/tll Petersen

Vandingsbehovet i 1983
Vækstperioden i 198.1 blev karakteri5.eret af en ekstrem
skæv nedbørsfordeling:. Aldrig før i delte århundrede
er der faldet megen ovcrskudsnedbør I foråf'imåne
dcrne. nedbør \Om kunne have været brugt i den
katastrofalt torre \Ommer. Fra marts og mdtll I. jum
faldt der således p5 lundsplan 282 mm mod normalt
111 for forårsmånederne. For månederne juni. juh og
august blev del kun 1,1 iall 56 mm mod normalt 203
mm. Modsvarende den sparsomme regn blev \Omme
ren '·arnl og solng med meget store ha' til markvan
ding.

f label l er "iM en ovcr'ligl over vandingsbehovcl i 1983
for fire forskellige afgrødetyper. Oversigten er beregnet
ud fra målinger udfOr! under Jyndcvad forsøgsstation
på 38 lokaliteter fordelt over hele landet. Beregnm
gerne er angivet for ~)'v landsdele og som landsgen
nemsnit i sammenligl1ing med v8ndlllgsbchovet i de
fem foregående år. Ved vandingsbehovet for..tås den
vandmængde. det l glllncmsnit har været nødvendigt
al tilføre for at sikre >ptimal vandfofS)'nlllg ul afgm...
demc. Behovet er beregnet for områdernes mest frem
herskende sandjordst) pc under forudsætning af. at der
'andes. når hahdelen af jordens tilgængelige vand er
brugt. Det svarer til 30 - 35 mm på hedesleucsand i
Mldt-. Vest- og SCHldcfjylland og 35 - 45 mm i det
ø"rige land.



Vandl1lg~~'t:sonen lIldledtes p Bornholm og l Syd- og
"nderjylland den anden uge l jUIll og fortsatte med

vanerende llllcnSJlcl til ind l \Cptember måncc:l. I..un
afbrudt af lol..ale regm'eJrsperuxier I græsmarkerne
\anerede \andlllgsbcho\ct l gennem'\nil fra 230 mm I
Nord-. \1ldl- og VeslJ}lIand til hele .130 mm pli Born
holm. Storst \ar beh(IVel I Juli og august nl, ned med
hh\. 90 og 106 mm som gcnnem..ml for hele landet.
"årJ{{'d/!f1 ha\-de I gcnnem"1lI1 for hUldet el vandmgs
beho'v p, 124 mm. nogenlunde Iigeligl fordelt mellem
jUni ogJulL Im'i.ned. Det giver 3n1ednlllg 111 at næ\lle. al
del l,\;:cr er \Igligt. al \årbyg holdc~ \elfon.)llet med
vamll liden fra busklllllg lil og med skridning. men al

der og'itll forsøg med vanding cfter .. l..nulllng er opn5ct
merudbylter på IO - 15 pet.
Kartojln/lt! havde i gClIl1ellhnil Cl vanding...behov på
249 mm. og \'andtJlfor..el \<tr helt afgurendc for såvel
udbyllc '\001 k\ahtct. Dct Cl' ..ærlig vigtigt. al væhtt'1I
af Spl'ie- og læggckartofler holdc~ 19ang. men og'>.~

lIldu~lnkartoncr har behm for en ... tabil \andfors)'
iling. Vllndlllgsbeho'vel var særlig stort I august måned.
1 rOfrog mUJs \llr vandlngsbehmell gennemsIlIt ~ 177
mm. \anerendc fra 140 mm l lord-, Midt· og VestJ)I
land 111 215 I1IIll p~ Sjælland og Loll.md-Falsler. For
maJsen\ \ edl..nmmendc fald I en 'ilor dd af \andmg..bc>
hO\ el I den rnC\t terl..efol..omme penode under blom
..{rmgen
Det \I..al under\lrege... al de \ l"le tal for vandlllgsbehm
er gcnnelmnllwærdler. Der har værel bet~ddjge 10
I..ale for.. kcllc....om indebærer. at sHualionen på den
enkelte landbrllg~ejendomkan hu\e \;l;rct anderlede~.

Til grwld for bereglllngcrne for hver afgrødetype ligger
bl.a. en gellllclll')l1itsbctragtning for afgrodernes udvik·
Illlg p~ gIvne lld'ipunkler. En ..!Idan forudsætning kan
være meget v<lnskelig al fa"llæggc l el år med 'la
\an~kclige dyrkning..betlllgehcr SOI1l • 1983.

Tensiomelermåling
lårene 1978 - 82 er ten..lumclrClS egnethed til bt.-'itcm
mel:-.c af \andlllgsbchO\cl under\Ogt \l-d målinger I
den enl..ehe mark. Malingerne er fort\at i 1983, h'v()f
Land..kollloret for Planlca\ I ..... mmen med lokale plan
tca'vlsl\oll~ulenterhar haft ten"IOl1lelre Id afpro\OIng I
forskellige afgmder J2 sleder furdelt over del nH~Sle af
landet. Rc...ultalerne har mdtll 1982 \ISI. at ten"iome
Iret \cr ud III al være egnet ul be\temmel..c af 'van
dlngslldspunktel i praksis. l..lCr In ... dCI an'...ende..
\amlllell med undcrskud ..bcreglllng ud fra nedbør.. - ug
fon.larnplllngsm~llllg. Udover al afprøve tC"n'iiollle
Irene under andre fllgtighed!>forhoJd end de foregå
ende 111'. havde målingcrne I 1983 nI formål at \ I..e.
IWllke III. Icdybdcr der \kal ullvelldc~ l forskellige af·
gmder pli forskellige Jordtyper
Sammen med len"lOmctcrm.llllgerne er der m:'l.lt ncd·
hor og ulforl vandmængde for al kunnc ')ammenholde
rc~ultalernc af tcnslOmelerm lIngerne med \ledet ..
\ anobalanccunderskuo.
()l'r udfme.. lUe egentlige fo .....øg l forhindcl ..e nwJ

rubel!. Samm(,lIligllwg o/mlldl"gjbehm' efta te"s/o
metre med ralldbolallCt'lwdt'r<;klld ('/la jor
tiamprullgsmcJ/t'r. "Hut!l bt'llommc!l\(' uf T('

.\/llrOl('rlle.

O~eren te-mme-lst mellem Icnsiomc:ler 0l

A.
Anlal fOrdllmrm~mAler, pcl. af fOl'50lcne-
r...., Me-gd lod I' l) od .. _MIndre lod« _Dirhllt

1979 51 55 .12 9 4
1{)80 4.1 49 .12 12 7
1981 .18 31 45 16 8
1982 )9 .11 40 19 IO
19~~ J2 .14 35 24 7

rubi'} }. Ge"IIt·ItIJ1I11hgr l'o"dl"g\beJW\' mm pa :,a1ldjord I }983

Qna V""," K.no/le< Roer/MaJ~
Landsdel

Maj Jon Jul Au, S<p .all Maj Ju. Jul lall Ju. Jul Au, S<p ..It Jul Au, S<p tall

mdn !land O 65 90 75 O 1230 O 65 ;0 115 40 90 75 O 205 70 70 O 140
Midi- og
VcstJ) Iland O 70 80 80 O 230 O 70 50 120 40 80 80 O 200 60 80 O 140
OstJ)Jl<tlld O 70 90 110 U 270 O 7U 50 120 45 80 120 O 245 70 110 O 180
Syd· og
SUlldcrn lIand O 70 90 120 U 280 O 70 60 !JO 45 90 120 O 255 6; 120 O 11'15
F) II O .15 115 115 O 265 O 35 80 115 45 80 125 O 250 50 125 O 175
Sp.:lland og
Loll. Fal.. ter O 65 100 135 O .100 O 65 no 125 45 100 1.15 O 280 70 110 .15 215
Bornholm O 80 105 110 .15 3.\0 O 80 65 145 50 110 105 40 305 75 125 O 200

Gns. hele landet

198.1 O 65 "" 106 5 272 O 65 59 124 44 90 109 6 249 66 106 5 177
1982 5 58 64 59 4 190 O 48 29 77 9 6.1 58 O 1)0 6.1 59 4 126
1981 40 O 6 li 28 95 O O O O O 6 26 27 59 4 21 28 SJ
1980 61 29 O 4 O 94 .14 19 O SJ O O 4 O 4 O 4 O 4
1979 5 .14 ;8 14 O 111 O )4 ; I 8; ; 31 14 O 71 !J 16 O 29
1978 ;4 49 31 16 16 166, 11 61 O 72 6 )0 23 IO 69 26 28 10 1 IH
---



tensiometermAlingeme. For at kunne vurdere målere
sultaterne er der derfor foretaget en visuel sammenlig
mng af vandunderskuddet, beregnet ud fra tensiome
termåJingerne med vandbalanceunderskuddet, bereg
net ud fra nedbøren på mAIestedel. den tilførte
vandmængde og fordampningen fra nærmeste for
dampnmgsstation. Resultaterne for årene 1979 - 83 er
vist i tabel 2.

Ved bedommeise afoverensstemmelsen mellem tensio
meler og fordampningsmåler er der foretaget en indde·
ling i grupperne »meget goch, Hgod)), )Imindre
gcxb samt »)dlrlig)). I gruppen Hmeget gcxh> har
underskud og vandingstidspunkt været næsten sam
menfaldende for de to metoder. Gruppen ))god)) sva
rer til, at der har været nogen forskel på underskuddet,
men vandingstidspunktet har været sammenfaldende.
I gruppen )mindre god)) har der været ret stor forskel
på underskuddets storrelse, men forløbet med stigning
og fald i underskuddel har været nogenlunde overens·
stemmende. Den sidste gruppe »)dårlig» svarer til, at
der ikke har været et regelmæssigt forhold mellem
underskuddet bestemt efter de to metoder.
Ved omregning aftensiometervisningen til mm under·
skud er der anvendt en slandardkurve for hver jord
type, omend der naturligvis er en betydelig variation
indenfor jordtyperne. Der kan derfor ikke forventes en
fuldstændig overensstemmelse mellem underskud ef·
ter tensiometermAlingerne og vandbalanceunderskud
det. Det er ligeledes en forudsætning for et sammenfal
dende forløb. at man ikke kommer bagefter med van
dingen, hvorved afgrødernes reelle vandforbrug
efterhånden vil blive betydeligt mindre end det for
brug, der anslås ved hjælp af fordampningsmAler.
Resultaterne viser, at 69 - 87 pet. aftensiometrene i de
5 Ar har vist en »)goo)) eller l)meget god}) overens
stemmelse med vandbalanceunderskuddet. 9 - 24 pet.
har vist en »mindre gO(II) og 4 • IO pct. en l)dårlig»
overensstemmelse mellem de to metoder.
For gruppen )I mindre god» er det ikke muligt ud fra
resultaterne at afgøre, om det er tensiometret eller
fordampningsmålerne, der har vist det mest rigtige
resultat. Det er imidlertid et gennemgående træk for
gruppen. at fordampningsmAlerne har vist det største
underskud, som i enkelte tilfælde er nået op på urealI
stisk høje værdier. Forskellen mA derfor i nogle til·
fælde tilskrives. at afgrooerne ikke har været vandet
optimalt, hvorfor den reelle fordampning har været
mindre end fordampningen fra fordampningsmåler. I
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græsmarkerne kan en anden årsag \'ære. at vandfor
bruget har været nedsat efter slæt. I disse tilfælde har
tensiometrene utvivlsomt været nærmest sandheden.
Fejlen ved mAlingerne I gruppen ,~dårhg)' kan have
været dårlig kontakt mellem Jorden og føleren, den
por~ keramikkop pA tensiometret. I to tilfælde fun·
gerede tensiometrets \akuummeter ikke tilfredsstil
lende ved kontrollen efter måJesæsonen
Tensiometrets foler skal være anbragt I den dybde,
hvorfra hovedparten af afgrooens vandoptageise finder
sted. Denne dybde vanerer bl.a afhængig af afgrøde,
Jordtype, planternes Udviklingstrin og af vækstviJk4·
rene i de enkelte Ar. Det bedste udtryk for planterne
vandforsyning fIs derfor ved hjælp af to eller flere
tensiometre anbragt i forskellig dybde. Hvor der kun
er brugt et tensiometer har den bedste m.lJedybde for
græs. korn, raps. majs og roer i de fleste tilfælde været
25 • 30 cm på grovsandet jord og ca. 30 cm på den lidt
bedre Jord. I kartoner og speciaJafgrøder med hejdig·
gende rodsystem bor måledybden være 20 • 25 cm.
Måledybden regnes fra midten af keramlkkoppe:n. I
kartofler bestemmes dybden fra toppen af kammen,
efter at den øverste spids af løs jord er skubbet væk.

Som konklusion pd mlJlingerne kan anf,res, at tensiD
metret ser ud til at være egnet til bestemmelse af
vandingstidspunktet w!d mdling direkle I den enkelte
mark. For at ja succes med mdlingen skal f.lgende
tages / betragtning:

I. Tensiometret er et instrument. som skal passes om
hyggelig/.
2. Det er allafgorende for mdleresultatet, at der er
fuldstændig kontakt mellem jord og keramikJrop. Der
skal derfor ved nedsa'tningen anvendes el jordbor af
somme form og dimension som tenslometrels keramik·
kop.
J. Tensiometret skol ..ed udsigt til nallefrost beskYlles
med sække. rockwool eller lignende.
4. Der skal udvises ret stor forsigtighed ved anbringelse
og optagning af lensiomelrel, idet keramikkoppen lel
brækker.
5. l rækkeafgnHier mdles i rækken midi mellem to
planter.
6. Tensiometrel er bedSI egnel pd sandjord.
7. Det bedste resultat opndes. ndr der sammen med
lensiomelermdlingen føres et vandingsregnskab ud fro
nedbørs· og fordampningsmdling.
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Kartoffeldyrkning
Af N. Møller Eriksen

( 1983 er der iall gelltlcmføn 33 forsøg med kartofler
Cordelt på Il forskellige opgaver. l af forsogene er
blevet kassere!. fordi rorsøgsre... ultatcrne var u~ikrc. Af
de re~tercndc 32 forsøg har 8 Være! :-,orbforsøg i
fabrihkanofler. Enkeltresultalerne heraf ef anført i
tabel 185 og tabd 186 i labclbilagct. Derudover er der
gennemført I forsøg med sor\'.blandmger i fubrikskar
IOner.
Desuden er der gCI1 Il t:: mført 7 forsøg med middeltidlige
..pi ..ekartol1cr. Enkellrcsultalcrne heraf fremgår af ta
bel 187 l labelbilagcl. Med tidlige spbckanofler er der
gennemfør! 3 forsøg ener lidt forskellige planer.
Af gooningsforsøg er der gennemfort 4 mL"<l udslr0·
ning og placering af NPK B-3-7 (il fllbrikskartol1er.
Enkeltresultaterne af disse ses i tabel 188 i tabclbilaget.
Endvidere er der gennemført 2 forsog med udstrøning
og placering uf NPK-gooning i sammenligning med
flydende ammoniak og PK·gø<ining. Desuden er der
gennemført 1 forsøg med delt kvælstofgødskning tli
fabrikskartoner.
Indenfor pl<lntebcskyttelsesornrAdet er der gennemført
l forsøg med bekæmpelse afkurtofTclskimmel. 2 forsøg
med nedvisning af karlOrTeltop og 3 forsøg med kemisk
hekæmpclse af kartofTclnematod.

De yderst usædvanlige vejrforhold i 1983 har naturlig
VIS i nogen grad præget forsøgsarbejdet med kartoner.
Dels problemer med al rn forsøgene anlagt på grund af
det vAde forår og dels den rigelige nedbør i maj måned.
der mange steder beVirkede. at en stor del af kvælstof
fet i gødningsforsøgenc blcv udvasket.
Den megen væde havde også i nogle af forsøgene en
utilfredsstillende fremspiring til følge.
I den efterfølgende tørkeperiode fra midten af juni lil
omkring I. september blev der brug for alt disponibelt
vandingsmateriel. Langt de fleste af forsøgene er van
del 5-10 gange. men da vandingen ikke kan fordeles så
ensartet som nedbøren. må forsøgsresultatet også af
den grund tages med et vist forbehold.
Det meget varme og tørre vejr bevirkede endvidere. at
vi fik en af de største indflyvninger IIf coloradobiller
nogensinde. lait har Statens Plantetilsyn konstateret
forekomst af coloradobiller på ca. 1700 lokaliteter og
nogle af dem så højt oppe i landet som på Herning
egnen. Udover disse konstaterede tilfælde må man
regne med et relativt Slort antal forekomster. der ikke
er observere\. Selvom Danmark henregnes til nord
grænsen for coloradobillens overvintringsmuligheder,
har både observationer og forsøg fastslået. at billen

Delle bdh'ril'uj('ll k(lnolle/lllurf.. l'urril'lværrr if..kr Ilm~(h(Jll"gll/98J. D(' uore lledb"nm«,n~derilor6reluHjo'lommeren md/l/umkrill8 l.
lullt gUI' ~tIJr;' OI'erfl'Ømllll'lle p/ellt'r i man!?r f..(lnoffelmurkl'r. h~or kano/lerne rar/nede I jorden som ~il/ i /orRrunden u/ b/lIedrl
Snlt'T/' hl"1 Iler I "':1 /lidi brug/o, vu"dkanof/.·",I!.

rFotu: Lel/ Flty.HI''I)
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udmærket kan overvintre I Danmark. Oven'lntringen
sker i jorden, og næSle forsommer kommer billen frem.
Del gælder derfor i høj grad om al være opmærksom
og holde øje med kartofTclmarkeme inden for de
områder. hvor billen blev konstaleret i 1983.

SortsforsøQ

Fabrikskartofler
I samarbejde med kartofTelmelsfabriKkerne er der gel1
nemforl 8 forsag med fabriksbrtoner omfattcnde 2
serier med 4 forsog i hver. Begge sener har Dlanclla
som målesorl. I den ene serie indgår de tre hollandske
sorter Procura. Prominent og Senator. I den ~lI1dell

serie indgår de lre dan~ke sorter Fecuva. der lidiigere
er afprøvct med llummerbetegllelsen Vandel ØF 3, og
Danva samt nummersorten Vandel AAS 11. der har
fået navnet Jacova.
I tabel I er vist gennemsnitsresultaterne <lI' forsøgcne i
1983. Desuden er vist gcnnemsllnsresuhaterne af de
hidIlI genncmførte forsøg, hvor de nævnte ~orter er
sammenlignet med DianelIa. Vandelsonen Jacova er
den eneste son. der indgår i for,,,gene for første gang..

Fabel l. SOrlsjorsog med jåbrikskonoj7er (/85-/86)

Udb, og
merudb.

I<XX) pI Knuld- pet hkg pr. ha
pr ha \lægl g sth'ebe knolde stiveJ..e

4/orsog /983

DianelIa J I 100 18.1 394 71,3
Procura J4 107 18.2 SJ 10.0
PromineIlt .\4 92 \8,3 19 4.4
Scnator J5 107 IH.H 70 16.1

4/0,,.g /983
DianeIla 32 88 17.9 309 55,4
FceU\8 (Vandel UF 3) .17 90 20,1 : 7 5.3
Danva .\6 96 18,5 15 4.4
Jaco\a

(Vandel AAS 12) J6 84 16.5 61 5.6

32/orsøg /979-83
Diunella J4 95 18.7 431 80,8
Procura J6 97 18." 24 J,I

1/ /o"øg /982-83
Dlanclla J5 102 18,7 471 88,2
Prominent 38 92 17,8 II --;- 2.3

/6/0,",og /98/-83
Dianeila J6 102 19.1 486 92,8
Senator .\8 III 18.5 II -;-0.6

/7/0,,"g /980-83
DianeIla .\6 9.\ 19.1 421 80,1
Fecuva J7 84 20.0 -;- 5.\ -;-6.5

49/0'5øg /977-83
DianelIa .\5 89 18.4 416 76,6
Dam3 .\5 94 18.8 -;-8 --:-0.2
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Cdbyttet er angivet i hkg knolde og hkg '(l'.else pr. ha,
Sonernes "livelsesprocenl. ~om også er anført. er be
regnet ud fra torslofproccnlcn bestemt ved lør~tof i
ovn. SliH:lscsproccmen er lig med lør... tofpro<.'enten
l1linu~ 5.75.

DianelIa har i 1983 i serien. hvor )'rocuru. PrOl1llllent
og Senator mdgår. givet et udb) tte p;i J94 hkg knolde
og 71.3 hkg stlvebc med en stivebe...proccllt på 18.1. I
en ob\'arcnde serie med de samme 'Ofter i 7 forM'g
1982 var udbyttelllvcauet ~1i højl M)m 516 hkg KIloide
og 97.H hkg ~livel..e ffit'd en "lIvelse.. procclll på 19.0.
I modsætning til ... id<,te år har alle de tre pTOvede sorler
l 19k3 gi\l~l mere end DlanelJa. både hvad knolde og
'!lvcbcsudbytte ang§r. En del af Dlandla:'l noget lavere
udbyuc i forhold lil de prøvede Sortcr kan m~skc i
nogcn grad skylde~. al læggekartonern~ af Dwnella
ikke var heIl lilfrcd'iSlillende, sch om de har været
dyrket pa den samme lokalitel og opbevarel under
S<lIl1I11C forhold. som de pnl\'ede sorter

Procura har i sammellhgmng med DIaneIla \cd det
laverc udbytte i 1983 givet et merudb~ tte på 53 hkg
knolde og 10.0 hkg ~tlvebc. Stivelsc:-,pnlf.:enterne var
me-.ten ens for de to sorter, nemlig 1~.1 for DianeIla og
18,2 for I'rOl:ura.
De IO "001 ter har i 1979 83 "æret \Ummenltgnet l iah 32
forsøg. DianeIla har I gennemsnit heraf gi"et el udbytte
på 431 hkg knolde og ~0.8 hkg stivel~ llled en stivel
~procenl på 18.7. Prncura har i dl'iSe for'0g gl\'et 24
hkg knolde og 3,1 hkg :-,lJvebe mere. Sllvebesprocenten
for Procura ligger 0.3 pet. lavere end DmnelJas. Pro·
l:urJ er en ..,ildig holland>,;\" sort, der er n:sislent mod
karton'elbrok og kanotTelnematod.

Prominent. der sld~tc .ir \<tr med 1 fOf",ogene for første
gang og gav sammc knoldudbyttc ...om DianeIla. men
med rn nogel lavere ~ti\'clscsprocent. ga\ den 6.1 hkg
sl1... el~e mindre, I de 4 forsøg 1983 har merudb~ttet for
Promlllent ligget p~ IQ hkg knolde og 4.4 hkg "'Iveise.
Sti ...e1~procenten for Promillen l har I ar \æret 18.3
mod DianelIas 18.1.
De tn sorter har denned været "ammenlignet i II
forsøg 1982·83. og Prominenl har her givet II hkg
knolde mere, men som følge af en noget lavere stJvel
sesprocent 2.3 hkg stivelse mindre end DianeJ1a. Af
tabellen fremgår. at Prominent har lidt mindre knolde
cnd de !>orter, den t=r sammenlignet mcd
Pruminelll. der er fra ..amme hollandsKe forædler som
Procura, er ligeledes fj.'Si~tel1t mod l..artofTelbrok og
kartofTclncmatod.

Senator. der de to foregåcnde år Ikke helt har kunnet
klare ~ig mod DianelIa. har I år placeret sig ,ærdeles
godt, idet sorten har givet 70 hkg knolde og 16,1 hkg
stivelse mere end DianelIa. Også stivelsesprocenten er
forholdsvis højere end i de to foregående år. nemlig
18.8 mod Dlanella~ 13.1.
Dc IO sorter har nu været sammenlignet i 16 forsøg
19SI·83. og her er dr.: IO ...orter ret Jæ....lbyrdige, idel
Senator har en lille o\ervægt i Knoldudb)-tte. men med
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{'I}{orm/"bill"I1\ /ClrI~'r I Rodt dohh"'{ l/lJrr.hc,
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en lidI lavert: ~lJ\I('I ....c\procCI11 har den givet 0.6 hkg
.... Iivel..,c mindre end Dianclla,
Scnaltlr har .... tore I,;,nnlde. !>Om del frcmgar af labdlcll,
og er rigc~olll de uvnge rnm::dc sorter i dCllllc serie
re.... i..,tcnl mod kartoffclbrnk og kartolTclncmalod.

FeCllVll (Vundel Øl' J), I dcn andcn ~eric ligel('de~ mcd
4 for'>ug, hvon Fccuva. Danv<l og den nye Valu.1cl ...on
Jllcova ilH..Iglir, hil!' lllå1c\orten Dianclla ... udbyttc været
nogel lavere, nCll1hg J09 hkg I"nolde og 55,4 hkg
... llvebe med Cll slivd"'csrrocelll p.117.9, I forhold hertil
har Fceuv<l gl\'el 7 hkg knoldc mindre. mcn som f,'lgc
af en nogel 11ItJcrc "tlvel:o.c'procclll har 'o()r1Cll gi\'CI 5.J
hkg ~lIvel~e mcre,
Fecuva og Dw.nella har Illed aret, for;og \æret sam
menlignet I 17 forM)g 19~0-8J. og hen har Feeuva giVCI
SJ hkg knolde og 6,5 hkg 'livcIse Ilundrc end Dlallt:lla,
Stivcbe~procenlcn for Ft.'Cuva har \a:rct 20.0 mod
DlJlIlcJla.... 19.1.
fCl.:uva, der er re<'l,tcnl Illod l,;,anoITclbrok og kartof
fclnelll<llOd, er nogel lidllgerc end Dlllnclla og er nær
mc... l heregnct lil ek'port. Navnlig Frankrig er inlcre-.
'erel I ....orten, men og..,å herhjemme vil dcn kunne m
bclydlung 'Ofl1 lIdlIg fahnk ...<,on p.a nCIll.110dlruede
lokalIteler

Dam'8 har i de 4 for...og gl\ct 15 hkg knolde og 4.4 hkg
\llvebc mere end Dianclla. lait hllr dc IO ~oner værct
<'.unmenhgnet i -l9 forsøg 1977-83, og her Cl' de to
~orlcr pr<lktl~k lagcl p;t lillie i ud b) tie. Danva dog Illed
lidI færre knolde. mcn med cn lidI højere ..,tivd<,c...pro
cem. ncmlig UL8 mod Dlilnella... 18.4, Danv:J har I

Sl'alcm Plalllea\ I... for..øg i en J -<'l.ng fnr..og"'renotlc
"æret ..ammcnligncl med Di:lncll~l, men har her Ikke
helt kunnet nli dcnne.. udbyIle, Idet I()P'10fudbYllel og
dermed og~å ~li\'e1..e:--udbyllct il;:l!" Ilggel 7 pct. under
Dlallella ...
Dallv" er lidt IHJlrgcre cnd DJancll .. og er re"I~lelll mod
k'll'1oITelhrok og k.. rtoO'elnt:matcKI.

Jacova (VlIndel AAS 12) er en ny tJdlrg fabrik ......orl fra
fnr:cdhng\ ... tallonen l Vandel og er Illcd i for\"genc for
fM... IC gang, Som del fremgår af label len, hM L1cn I

gCllllelll\nil af de 4 for"1g 19~3 givet cl mcrudbYIll' pli
61 hkg knoldc og 5,6 hkg sllvelc,e, Men <;om det også vil
lkrnærkc~, ligger .. tivclsespn-x:cnlcll relallvl lavl. nem
lig 16.5 mO<.l DHl1lcllll~ 17.9,
Jacova er re~i"'lclll mod kanofTelbrok og kanolTelnc
malod.

I IlammeruJll Ilerrcd~, SUlld'i,SIIl1111dkp.~r-llskovog
A ... kov Landboforenlllger er dcr gennemført I fONlg
nr. 58167 med ...onsblandingcr affabrik ...karloOer. Dia
nella i rCllhcstand har givct 270 hkg knolde: og 48.9 hkg
stivcl...e mcd cn Mi\c1...~procenl på IIS.1. Her overfor
har PO'imo l rCnhc\land givel cl I11crudbytle pli 19 hkg
knolde og 11.8 hkg sllvclse nH.'d en ~llvclse..proccnl på
21.0, Dc 10 ~orlcr i blanding mcd 50 pc!. af hver har
overfor Diallclla i rentx~tand givct et merudbYllc på 21
hkg knolde og 9,6 hkg slivel...c med en ~livcl<.esprncenl

r520.1.
For~ogel ..kai lkkc kommeniere. nærmere. udovcr en
bClllærklllllg Om. at DIanelIa l renbc'Stillld havde el
rianictai på 32.000, lllen~ PO'iIl\O havde 42,000 og i
blandmg ,19,M pr. ha.
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Tabel 1. O~'ersigl a~'er sortsforsog med fabrikskarloj7er
(karroffelmelsfabrikkerne og de landøkono
miske foreninger)

Spisekartofler
I 1983 er der gennemfort 7 forsøg med middeltidlige
spisekartofler, Hen indgAr SOrlerne Sava, Berolina og
Gelda med BlOtje som mAlesort. Enkeltre!tultaterne
fremgAr af tabel 187 i tabelbilaget. og gennemsnitsre
suhaterne er \ist I tabel 3.

I tabel 2 er givet en oversigt over forsogene med
aktuelle fabrikssorter gennemfort under kartoffelmels
fabrikkerne og de landokonomiske foreninger i Arene
1962·83. De enkelte sorters udbytte af stivelse er angi
vet med et forholdstal i forhold til mllesorten, og
stivelsesproccnteme er angivet som -t- eller +. ligele
des i forhold til mllesorten. Den overste afdeling af
tabellen omfatter de sorter, der er afprøvet ved normal
modningstid, medens den nederste afdeling omfauer
de sorter, der er nedvisnet i L uge af september.
I 1982 og 1983 er der ikke gennemført forsøg med tidlig
nedvisning, og da den nederste halvdel af labellen fik
en mere indgAende omtale i beretningen 1981. skal den
ikke gentages her.

."ormala/groning
DianelIa
(mAlesort) 100
Kaptah 1962-80 97 107 -:-0.2
Tylva 1964-80 138 106 0,4
Amia 1970-79 78 I().I -i-O.I
Procura 1979-83 32 104 -i-O,3
Danva 1977-83 49 100 0,4
Posmo 1972-79 83 91 2.0
Frila 1975-80 42 84 -i-0.9
Saturna 1980-82 15 84 ...;-1.2
Senator 1981-83 16 99 -i-O,6
Fccuva
(Yandel ØF 3) 1980-83 17 92 0.9

Prominent 1983 4 106 -i-O,9
Jacova
(Yandel AAS 12) 1983 4 110 -i-1,4

Xedvisner ca. 1/9
DianelIa
(mAlesort) 100
Procura 1979-81 17 112 0,1
Amia 1978-79 18 107 -i-O.I
Senator 1981 4 107 0,0
Posmo 1974-79 36 106 2.4
DaO\'a 1977-81 31 105 0.1
Tylva 1980 6 103 0.0
Satuma 1980-81 8 99 0,3
Kaptah 1978-80 16 98 -i-O,5
Frila 1975-78 30 91 -i-0.7
Fecuva
(Yandel ØF 3) 1980-81 5 107 1.9

SSYS er med i de landokonomiske foreningers forsøg
på), år. og der foreligger nu resultater aflalt 23 forsøg,
hvon Sava har værel sammenlignet med Bintje. Sava
har i disse forsøg givet 34 hkg knolde mere end Bmtje,
Karaktererne for kogefasthed viser. at Sava har lidt
mmdre tilbøjelighed lil udkogning end Bmtje. mens de
to sorter i smag og morkfarynmgstendens ligger ret
nær ens.
Som det fremgår af tabellen. foreligger der t de fleste af

Tabel 3. SOrlsforsog med spisekarrofler (/87)

Udb)'t1t OS Kankl~"r for
mcT'Udb)t1e

f:s.~ Smil,
Øko1rk- Knold-

hkJ knol(k r.no- \ql,
",.ha "ml

7fOT>Øg 1983
Bintje .. 396 7,8 8,0 2,6 83
Sava 33 7,9 8,0 2,5 79
Berolina 26 8,0 7,3 3,0 81
Geld. .. -i-17 9,1 6.7 2,6 87

23 forsøg 1981-83 21 forsøg
Bintje 403 8.6 7,9 2,5 80
Sava 34 9,3 7,6 2,6 88

28 farsøg 1978-83 21 forsøg
Bintje ..... 406 8,5 7,9 2,5 80
Berolina 4 9.2 6,4 2,9 81

Forwg nr. 2U74
Bintje 497 7,0 8.0 2.3 84
Ukama 20 10.0 7,0 2,2 104

2 fOT>Øg 1982-83
Bintje 531 8,1 8.0 24 94
Ukama 2 10.0 6,5 26 116

I gennemsnit af de 7 forsøg har Bintje haft et udbytte
på 396 hkg knolde. Dette er nojagtlg det \amme
udbytle, som Bintje havde i gennemsnit af 10 forsøg i
1982, I forhold hertil har Sava og Berolina givet et
merudbytte pIl. henholdsvis 33 og 26 hkg knolde. mens
Gdda har givet 17 hkg mindre. I alle 7 forsøg er der
foretaget pcovekogninger på Statens Forsøgsstation i
Tylstrup. Der er givet karakter for kogefasthed. smag
og morkfar\'ning efler folgende skala Kogefasthed O
10 med 10 = helt fast. smag I-IO med IO = bedslog
morkfar\'ning efter Dansk Gæringsmdustris skalaer.
lOgen morkfarvnmg = I. helt sort = IO.
Karak.tererne for kogefast hed på omknng 8 for Bintje,
Sau og Berolina ant)der en svag udkogningstendens,
mens Gelda med karakteren 9,1 forkommer nok sJ.
fast. omend med tilbcJc:hghed tll el melet udseende. I
smagskaraktererne ligger Bintje og Sava bedSt med 8,0
efterfulgt af Berolina med 7,3. Dårligst i denne sam
menhæng klarer Gelda sig med å.7. I karakter for
mørkfarvning efter Io..ogning ligger Bmtje, Sava og
Gelda ens. mens Berolina har placeret sig dårligst med
karakteren 3.0, der dog kun udtrykker en moderat
mørk fa rvni ngstendens.

pcl SII\e1~

fonkel fra
mll~

Forholdsl~1

Anlal ror udb) Ilt
rolWl .r ,ti\tlst
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UdbYlIe og merudb. Yed 2. optagnmg kar. ror
hkg knolde pr. ha kogefh. smag m0rkrarv.

136 243
17 .14

154 279
: 4 + 18

for'\ogent.' klloldva;:gtbc... lemmclsel' og heraf fremg.h. al
Sav<l har lidt Sh~rre knolde eno Dirlljc.
Sava har OYer en J-årig periode været afpnn'cl i Slaten...
Planteavl'iforsog. hvor den både l udbyttc og i ... pise·
kvalitel hgger på linie med BlIltje. Sava er modlagelig
for kanoll'elncmalOd. men n:... i"tcnt mod kartorTclbrok
og har ell mcget lille Illoolagclrghed for kanoffelskuf\
og mckani ... kC' skaJer. ...aml for kanorTclsklllllnd ...live!
på IOp ~lll på knolde.

Berolina har ialt ... ærel ...amlm~nlignd med BinlJe i 28
for"'~'g 1978-83. Med en nogel dårlig placenng i IO
for.,,,!; i 14l'12 og en betydelig hcdre placerlllg i 1983 er
Oerolllla 1 knoldudbyue !ldt på hOJd~ med ninlje i de
28 gCllllcmfllrtc for ...øg. Kogcfaslhedell for Berolina er
hdt hed re ('Ild for nintje, merl l ....mag kan den ikke helt
"lå rnålmed Oinljc. og den har en ubetydelighed mere
Illc>rkfarvning. Knold ..wrrcl ...en for Je IO soner er
prakll ... k taget en ....
Berolina. der er af ty... k oprindehe, er IlHldl:lgchg for
kartolTdbrok, men rC ...1... lent mod kartolTclnemawd
Sortel1 h:.lr "101' modtagelighed for kartofTcI ..killllllel på
toppelI og middel modtagelighed på knoldene.

Geldll. der er med i forsøgene for fe>r<;le gang, er af tysk
opnndel ..c. Sorlen har gull kod og Cl' rCM..,tenl mod
karlorTc!nenl<ltod og karlolTelbrok.

Der Cl' genllelllfof! J for..",g med lid lige splseMlrler, og
dc 2 af for...ogelle er gl'1lI1CmrOf! med IO oplagningstl
der. Pnmula er 111.1le..ol'l. og l alle 3 for ....og lIldgår
Re ellno og Ukama....<Iml Sirtcma i 2 af forsogene. I
for "g nI'. 57140 Indg:'l.r desllden l-lela og Ulster Sccp-
fre. I det J. for~,)g, nr. 4001 l. der kun er gennemført
med I optagning"'lId. I1ldgår de,,>udcn Y1l1lca. lIela.
O~tara og de to IlUlllmer.... lJflcr fra Vandel. ADS II og
AHS 16.
Enkcllrc;,,>ultaICfl1e frcmgflr ar tabel 4, der og..." \i ..cr
genllem..,1l1hre...1I1Ialcflll' af lidIIgere gCllllelllfclflc 1'01'
'og med de rmvede ~orlcr. I alle Ire fnn,og er der
foretaget pWlrekflgl1lnger og K<lraklcrell er anflln for
de cn"clle ...(lrter.

Revclino har \' .... ret ....anlll1cnhgnet meJ Primula I 12
for~,)g IlJ7l.J-83. Ved begge optagnillg.... lider har de (O

..orter lIggel rel lIær cn .... I knoldudbYlie. men RClrell1lo
har ved pnnckognlllgcrnl.' mel liJt dlirligen:: karakter
for "'mag end Primula Re\dlllo er re,,>t ..tenl mod
kartolTelbroJ... og kanoO'cJnernalod. Den ;Illg1\e... al
være nllddd Illt1JI'lgcllg fnr k.lrtorTeI .... kimmcl bade på
top og knolde. men har nogen Illbojchghedlll al mru..,t
i knoldene. S()fll~1l er af hulland .... k opnndebc.

Uk:lnlll h.u· \ære! ...ammcnllgnct nled Primula i 7
for ..."g 1l.J~ l·l'I3. Og..... l her er der j'C\ nb) rdighcd l knold
lldby1te mellem de I() ~or1er ved begge (lptagnlllg~11J.:f.

Ukall1a~ "l1'lag~karakter er Ildl lavere end Pnmula').
LJka1l1a har....om det fr.:mgar af tabel }, og'iå været
~amlllcnlignct med Binlje i 2 for ....og 1l.J8'2·8J. I genllern
..nit uf d1'S"C '2 for"'"g ligger BlIltJe med ....ol hOJt et
knoldudbytte ...001 5J I hkg. og her er Uk<lllla helt på
højde med Bintje i knold udby tic. Men Og5:'11 "amlllen-

FOf',og fir. 14039
()pl;l~llln!Nt.ll\)

Primula
Revcllno

L'kama
Sll"lcma

Fonøg lir. 57140

Pnmula .
Revelina
Ckama
SlfIcm<l
Hda
Ul ... ler Sceptre.

Fono~ fl r. ~OO 11
01'1,I~nlllg ...dJIO

Pnlllula ..
Re\dino
Ukama
Y11nea
Hela
O.... lara
Vandel ADS Il
Vandel AliS 16

I] jiJrmg 197()-}(l

Pnl1luln .
Re\'clil10

7 forsøg 191f1-IU

Pnmula .
Uk<lm<i

4 fim';Jg 1979-83

PnlTlula .
SInerna

7jor<;og 19N-83
Primula ..
licIa

8 j,mog /979-83

Primula ..
Cbt~r Seerl re

5 j()r",g N79--82

Primula.
O.... lara

137
+70
. 21
--:-5

12/f,

124
. 25

+ 17
+JO

12
+J

211.·11

156
26
46

+11
IO
21
.1'

--:-- 2~

1 01'
LIl\lllllg

158
2

160

°
106

5

163
O

247
..w
~45

8

1/7

221
55
. 2
5.1

3
. 39

2 nI)

laglllllg
1·2 uger
...·m·rt:

273
4

270
3

200
1

299
)

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

10,0
9.9

10,0
9.8

10,0
10,0

8
6
6
7

8
6
7
7
6
7

X
6
6
6
7
5
5
8

7,4
6,1

7.5
6..1

'.0
6.5

7,2
6,5

7.J
6,.1

7,7
5,3

2.7
3.3
2.7
2A

2,5
2,7
2.9
2.7
2,Q

2.5

2.5
3.0
2,6
.1,2

2.6
2.7
2.3
2,5

2.7
2.9

2.6
2,8

2,6
2,9

2.7
2,6

2.7
2,6

2,4
2.9
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IIgmng med Bintje kmber del med Ukamas smagska
rakter. hvorimod den syn~ al have mindre udkog
mngsliloojelighed ved modenhed. Ifølge knold\ægtbe
stemmel.scn. der er gennemført I begge forsøg, .scr del
ud III, at Ukama har bct}delig større knolde end
Bintje.
Ukama. der er af hollandsk opnndd!.e. er rCSI!'>lenl
mod kartofTdbrok og karlOfTelnematod.

Sirtema. der I årets 2 forsøg møder med lidt vanerende
resultater. indgik I 1979 i 2 forsøg. hvor den klarede sig
lidt bedre. I gennemsnit af de 4 forsøg 1979-83 ligger
Sirtema på linie med Pnmula i knoldudbyltc. men
mangler nogel i smllgskarakter.
Sirtema har tidligere været afprøvet i Statens Plantc
avlsforsøg. hvor den gavea. IO pet. mindre knoldud
bytte ved tidlig optagning end Primula. Sorten, der er
af hollandsk opnndelse er resislent mod kartoITeJbrok.

Hela har været sammenlignet med Pnmula i 7 forsøg
1979-83 og har I gennemsnit heraf opnået samme
knoldudbytte ')Om Pnmula Vl.-d begge optagningstider.
men har lidt lavere smagskarakter. I lela, der er en t)sk
sort. er resistent mod kartofTelbrok.

Ulster Sceptre. der har været med I et enkelt for<.og I
1983, er sammenlIgnel med Pnmula i !\<tmmenJagt 8
forsøg 1979-83. I gennem~nit heraf har den ikke helt
kunnet nå op på PrulluJas knoldudbytle, men er dog
meget tæt på ved den tidlige optagning. Også denne
sort har lavere smagskarakter end Primula, Ulster
Sceptre, der er fra Irland, er re5istenl mod kartofTcI
brok og har hvid kødfarve.

Ostara har i 1983 været med i det ene forsøg, hvor der
kun er et optagningslidspunkt. Men sort~n har I 1979
82 været sammenlignet med Primula i 5 forsøg. hVOf
der er 2 optagnmgstidspunktcr og foretaget provekog
ninger. I gennemsnit af disse for~"g har Ostara givet et
noget ~t"rre knoldudbytle end Primula b de \led I. og
2. optagning, men har til gengæld en v~nt!lg lavere
smagskarakter, nemlig 5,3 mod PnmuJa 7.7 Of.tara.
der er resistent mod kartoffelbrok. "tammer fra 1101
land.

De to nummersorter fra Vandel, der er med i forsøgene
for første gang. viser et hdt fOf'ike1hgt billede, ADS II.
der ved optagnmg d. 28. JURI har gl\-et 38 hkg knolde
mere end Primula, ligger megcl la \II med smag!'>karak
ter. nemlig S mod Primulas 8. Denmod har Al-IS 16
ligget på linie med Primula l smagskarakter, mcn har
givet 28 hkg knolde mindrc. Begge sorter er resistente'
mod kartofTe1brok og kartofTelnematod.

I den forholdwis korte omtale af forsøgene med dls!){'
tidlige 'toner. er der IIHCI næ"nt om kogefast hed og
morkfarvning. Karaktererne \l ..cr. at der praktl...k ta·
gel ikke er forekommet udkognlng. idet karaktererne I
aJle tilfælde ligger på IO for fasthed eller meget tæl på
Karaktererne for morkfan nmg har kun \anerel for
holds\l" hdt fra ...on 111 son og \l,er. al morkfanning
\tenden-.en Ikke har værel nogel ..lOrre problem I de
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her gennemførte pnwekogmnger. Derimod viser ka
raktererne for smag. at der er nogen fOf\kel I smagen
fra 'tOn til ""n. Bonset fra Vandel AHS 16 I det enlige
fof'tog den mdgår I. ha alle de prø\-t:de \Oner la\-ere
karakterer end Pnmula

Gødningsforsøg

Delt kvælstofgødskning til fabriks
kartofler
L 'lamarbejde med kar'oITelmelsfabrikkerne er der i
1983 genncmført et cnkelt for\0g med dclt kvælstof
gødskning til fabnkskartoner. Resultaterne er an fort I

tabel S. der også viM:1 genncmsnit~resultatcrnc af 9
for::~"g gennemfort 1980-82 efter en lignende plan, men
med et lavere kvælstoflllveau.

Tabel 5. Delt hælsto/!:ødsknmg tilfabnk./ikartofler

Udh\UeOSmcrudb,
1000 pl. pet hk. pI ha
JW. ha 'iU\elW' koold< u\rbc

FOr'iøg nr. 58171

120 N i \...as før læglllllg 42 19,:! 283 54,3
160 i ka!'> for lægning 43 19,4 II 2.7
120 1\ I kas for lægning
+ 40 r- i ko; IJ/6 ... 43 19.3 20 4.2

200 1\ i kas før lægUlng 43 IS.9 32 5.2
160 N i kas før lægning

" 40 N ikas 17/6. 42 19,6 40 9,0

9 forsøg /98()-1j]

120 - i kas før lægnillg 35 IS,9 366 68,9
80 N i kas før lægIlIng
+ 40 N i ko; 15/6 35 IS,1 4 0,3

160 i kas for lægning 34 IS.9 6 1.3
120 N i kas for lægning

.. 40 "l i kas 15/6 .. 35 IS,9 21 3.9

Udbyttemveauet I det enlige forsøg I IQ83 er relaltvt
lavt. og merudbytten e for den tilførte godmng ret
besked n!.::.
Der kan dog noteres Cl merudbync på 2.7 hkg Sllvelse
ved at øge kvælliolOfm engden fra 120 kg 11.alkam·
monsalpctcr till6Q kg ved lægningen. Endvidere er der
opnået el merudbytte p. 1.5 hkg stivelse \-'ed at dele de
160 kg N vcd lægnillgen. således, at der gives 120 kg
ved Ic.egningen og 4(J kg midt i JunI. Ved at øge
kvæl"lofmængden ved lægningen fra 160 kg til 200 kg
er der opnået ct mcrudbytte på 2,5 hkg stivelse. Men en
delmg af de 200 kg N med 160 ved lægningen og 40 kg
midi l Juni har for{'get merudb) Hel med 3.8 hkg
\ti\el\e
Nedersi I tabellen er anfort de 9 forsøg. h"or der også
er ...kel en deling af kvæJstofmængden. Udslagene for
en deling afde 120 kg kvælstofog IbO kg .. \ælstofgi ....el



fabe/l. Fonog medjlyt/clldeummofl;ak og IIdst"",illg
og p/uceriflg al SPK 13-3-7 til labrikskartojTer

Udbytte og merudb.
100:> pl. pet_ hk, pr. ha
pr. ha Stl\'e1sc knolde slivelse

I 19RJ er der gelllll:1llfem enkelte for-.øg med bck:cm·
pehr af kanolTehkimml.'l og J..anoO'elnemalOder ~aml

med Iledl i"llillg af kanoO'cllop,

Sygdomme, skadedyr og ukrudt
kartofler
Af lI(fm KriHc!fI\'{'1} og II. Elbd Peder~ell

249 48.8
I J J,IS
4.'\ g.Q
() l I 1.4

7.1 15..1

2lorsøg /983. lir. 64043 vg 58/73
80 :-.lI NPK ucl'itr. . 4A 19.t.

120 N i NPK ud<;tr -1-2 20.1
160 N i ~PK ud ..tr 43 19.8
160 N i NI'K placeret 43 19.-t
160 N I Il a nedfældet

t- PK ud:.tr. 4J 19.9

1 di ..:.r.: 2 f(lr"llg har 160 kg N I :-.lPK-guJrllllg placeret
gllet 2.5 hJ..g <;[llebe I11l.'r(' end den ..amme m;l;"ngJe
ud"tnk"1. \1t.'ll her har 160 kg N l flydendc amllloniak
Ilcdf.cJJt"t • PK-g'ldnillg lId .. lroet glvel 6.4 Ilkg .. tl
\("hL' merL' cnd 160 kg :-..: I J\'PK-gexlnlllg ud ..twL't
Og~!'t I Ji ......e for""g rn!!. der formode .. at I'ærr.: :-.kcl en
ud\<l.. klllllg af hæl"tof. dog her mllld~l for flydende
amnHll1lak. I det elle ror,,'g. 111'.58173. er der forelagct
ell udbyllcnu'l.lillg i arealet uden om forMlgl·(. Her var
der eflerg<,del med 225 kg :-.lPK 2) . .1-7 d. 1/6 og 140
kg NPK 25·J-6 d. 20/6. Dcr var all'l3 her efterg~'dcl

med ca. 85 kg N ad 2 gange. og der blc\ målt el udbytte
på 512 hkg knolde og 92,2 hkg ~ti"el~e. I forM~gel. hl'or
160 kg O)dende ammolllak --I I'K·g(ldning gal mc~1.

I'<lr udb)l1t't .136 hkg knolde og 68.\ hkg "tl'else. Det
VII sige. ut cftergød<;kningen i den omgilcnde mark
ha\de gl'el 24 hkg <,tlvebc merl' end det hOJe.. lc
udbylte i for-.ogct

Efter en anden for~,'g~plan nlcd pl ......enng og ud:.lr,,
ning af i'PK-gNlning Id fabrikskanofler Cl' der gCJl
nemfør! 2 forsøg. 11\01'1 der og<;~ har ....ærel Illdlagl cl
for"lg"led med ll)dende ammoniak ncdfældet og PK·
godlllng ud\lrocl. Gcnnem51llhre.,ultatet ilf de IO for
"'I~g Cl' viq l tabel 7

marken uden 0111 forf,ogel. der \ar cftergoclct med 145
kg NPK 22·2·12 d. 15. juni og 360 kg NPK 22·1·12 d.
15. juli. blev der forclagct cn udb) IIt:beslernmd~t:. Her
målte'i udbylltl lil 492 hkg kllolde og 102.8 hkg SII
, el ..!..'.

Rc~ullalet af de 4 gellllclIlfmtc forMIg 19SJ Cl' ~arnrncll

regnet med resultalerne af de tidligere genllt'lll(nr!e II
[ONlg 1981-82. og gennem~lll11el af de lait IS forsøg
19l51·8J Cl' anfon neder'il i tabel 6. Det genllemsnnligc
resultat af di5<;C for<;og viser. al der Ikke har \æret
rlævneværdlge for.. kelle på IIlcrudbytterne for hen
hold~lls ud'itmlllng og placering af NPK·godrllng 111
fabnhkanofler

4 jorwIg I'NU

Cgudct 40 19,4 260 50.5
75NINPK IHhlr. 41 Iq,4 67 13,0

150 N i NPK ud"tr 41 20.0 100 11.5
150i':INPK placcrel 41 IQ.5 10) 20A
75:'.JINPK pl:Il..'crCl 41 IQ.6 7.1 14.7

15 jor.m,l! 11./8/-8J

Ugndc! 4) 19.7 236 -1-6.5
75 N I NPK mbIt". 44 19.6 106 20.4

ISO N I ~I'K ud"lr 44 19.5 170 32.6
ISO N i NPK placeret 4J 18.9 174 31.2
75 N i NPK plm:crct 4.1 19..1 116 21.7

Del frcmgår heraf. at lIgodct har glll.'l 260 hkg knolde
og 50.5 hkg ~lI\el ..c. Stllcl"c~rro('enlt:ll var 19.4. 75 kg
kvæl~lO( I NPK B-J-7 har gIvet et Illcrudb)IIC pa 67
hkg knolde og 1.\.0 hkg ~llv('l<;c. Ved en fordobling af
dcnne mængde til 150 kg N l'r der opnået et merud
bytle på 100 hkg klHlldcog 21.5 hkg ''llld!>c. Dc samllle
mængder gødning plaCt.'rel har oml rent givel de
..amme merudbYllcr b~dc i knolde og i ..tlvdse, men
I1d~lagl;n(.· for den tdfortc gCldnlllg har været væ~elltllg

mindre l 1983 end i de l1dligcre genllcm(Mle for..og
efter den :'illllme phlll i 19SI·:S2.
Dr.:tte kali .. ikken til ..krive~ det megel I'lide forår. hvor
der 'lkete cn del Utha'lklllng h;ldt: af placcrel og ud
... trOet kva:btof. J cl af for"t)gcnc. nr. 58172 har udbyt
tel af foro;og .. lcddel. l1\or ISO kg N I NPK 2J·J·7
placeret \':cret .lIl) hkg knolde og 66.0 hkg :'li\e1 ..e, I

Placering af NPK-gødning til
fabrikskartofler
I samarbejde Illed karlOifell11d ... fabnkkerne er der i
1983 gennemført 4 for~()g med hreds~lllngog placl'nng
afNPK 2J-3-7Iil fabrH.... karloncr. Enkdlrc.. ullalcfllc
af for..øgenc Cl' ,ist i tabel 188 I tahdbilagcl. og gen
nem ...nit.... rt.·wltalerne er '1M I wbel 6.

før læglllllgen har i gcnncrnsl\lt af dl"'sc for~"g været
mcgct <;m!l.. Derimod Cl' der et merc markani ud~lag på
J.C) hkg 'itllcl ...c I det "'ld~IC lcd. hvor der Cl' sket en
deling af 160 kg kvæblof med 120 kg f~lr b.::gningen og
40 kg midt I JunI.
El mcrudbytte f(lr en dchng af kvæl"'lOfmællgdcll kan
normalt kun forventes. når der falder en rdaHI t '11m

nedb"r I forM og for ..oml11cr og fonrlllsvis p~ de
grov...andede jordc. hvor udv<I.. kning kan p:ircgnc'l al
forekomme.
Sådanne vejrforhold var nctoptll ~It'dc i 19X3 i udpræ
get gr:Jd. og derfor kunne man 1I0k lcd dellc udhyltc·
niveau ha'c ventct stone ud~lag. mell da der klin er
lale om et cnkdl (or<;og...kai resultalel "Ikkcrt lagc..
med nogcl forbehold.

Tabe/6. Formg m('clud.\/r('lIIflg og placeriflg al.YPK
8"dllillg til labrikskarlOjler (188)

UdbytIe og mCnldb.
1000 pi pet. hkg pr. hIl
pr. ha MI\c1..t knolde stllelse
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811""(/t·/ VIJlf de" St~f(1Jejofml:fl'd. top fro Ol AUfloJJdA'IoId. lom

,'f op'U~.'1 t'fier 1m fej/oK/I1/, "dlund'",~ af AUftQj7<!f Uf~t J"', ml"(/

dlrh/orp,col",syfl'. St"jJt'l find ..\ i Vatr/gon, 8.'I/,;]\<Ih\ llIl' liS

andr,' mldla, lum tAAe m" uI/H'l/dt' , Aarton,·f.

Ocr er opnået oml rent "oJmme udbytte efter de forskel·
hge progri.lmmer for !lklmmelbekæmpel-.c:. Ingen af de
målte fOI"o.kellc er Sikre
Led a og b er prm·el i 1 forsog m"er 3 år. ElTekten mod
.. kimme1 og det opnaede udbytte har \æret omtrent ens
efter de to behandhnga. De beskedne merudbytter,
der er tenLIens III efter Ridomil ~Z-behandhngen.har
ikke kunnet betale merpnscn fur denne.

Karloffe/nemotoder er !'>ogt bekæmpet gc:nnem anven
delse i oktober af et jorddeslllfektiommlddel I forsog
nr. 60026 og 60027 og 60028.

Plallle\ærnScentrcl I I yngby har \æret behjælpelig
Illed via jordprøver fra for::.ogsarealernc at be:\lemme
nemato<t!"lIel. KUli I 1 af de 3 forsog ble\ der fundet
nem.llocler ved forsogCl'" anlæg. BehandllIlgen reduce
rede angrebel af nemaloder. I et andel forsøg blev en
betydelig bestand af k\ik reduceret.
Dc:r ble... opn el et merudb)'ue efler behandlingen.
men det ..kai næ\lle'i. at udbyttcniveauet var meget
la\l i alle 3 forseg.
Der ble\ amendt PLI\.-Mel3m 510 med henholdsvIs
300 og. 500 I pr. ha. Midlet koster ca ij kr. pr. liter
Samtidig. koster nedfældmngen, der ..kai ~ke med spe
cJalapparatur. ca. 1200 kr. pr. ha.

.\'edl"sning af kartolTellop har met fornyet lIlIeresse i
forbindelse med ændrede regler for IreggekartolTelavl.
Angreb af bladlus kan ,·fter disse regler medfore p bud
om ncd\'lsning. Delle medfører øgede krav til nedvis
nmgsmidlct om al kU:lllC Virke elTektlvt og under
van'ikelJgere belingcber end normalt.
I 1983 er der gennemført 2 forsøg med nedvisning. I
tabel 9 ses resultatet af I forsøg i Alpha

Fortog lir. 591}}
aReglorle 51 7 9 g O
b. Reglone, 2x 2.5 .. 8 IO 8 O
c. Purivcl og 1.5 ko;··

Reglone l.O l O O 9 9 O
d. Nuuiumklorat I~ kg l 4 b b O
c. Mck. afhugning IO 10 9 9 O
f. Kalkkvælstof ~I l 4 5 4 O

/9BO-B2 6/orsog
Mekam~k afllugning 10 10 4
Natriumklorat I~ kg 9 10 IO
Reglone 4.0 l 9 10 8
Purhel 2,~ kg 5 IO l
Puri\e!. Reglone l,S ~g. 31" 4 9 3

• O Ingen n«i\lSnm,: IO 1~ ntdV1\ftlnjt
•• 2 Il<h mtd ca I uge\ '&'Iand. (')\ nge l bth

Tabel 9. /\'edl'isning aJO karlojfellop

KorlOffeJskimmel er 'jogt bekæmpet i el enkelt forsog l
1983. Re~ultatel ses I label 8.

TabelB. KarIOffe/jkimmcl

% %
Anlal ~kim- knolde Udb og

Kartoner beh. mel på med merudb, hkl
blade ~kim- pr ha

en .spr mel knolde sh\'c:1

Forsøg lir. 58170
3. Muneb. 2.5 kg 4 O 2 484 97.8
b. Mancb. 2.5 kg 2

Rldomll Ml. 2.5 kg 2 O O 17 5,4
1.:. ~aneb. 1.5 kg og 2

Daconil500 F, 2,5 I 2 O I 30 7.b
d. Dyrene. 2.7 kg 4 O O Il 4.1
c. VondosIan. 2.5 "g ~ O l 21 ~.7

7/orsog /98/-83
a. Mancb. 2.5 kg 4 l 14 422 81.9
b. ~aneb, 2,5 kg og 2

Rldomll MZ 2,S kg 2 2 11 5 0.4

Som "tt1ndurd er der I lc:d il bchundle:l 4 gange mc:LI
mancb. Ovc:rfor dcttc c:r PH)\-'ct ... andre forsogspro
grammcr, hvoraf led b og c; forst er behandlet med
maneb 2 gange og "iden med henholdsvis Ridomil Ml
og Daconil 500 F. I led d og e er der sproJtet 4 gange
med henholds\'is Dyrene og Vondostan.
Der ble\ ikke fundct kurtolTelsklmmd på bladene efter
behandlingerne. Ved optagnmg er der udtaget en
knoldpro\'c til bestemme]<"e af sklmme1angreb p~ dis
Svage angreb er konstaleret efter led a. L' og. e
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Spn)JtnlllgCJl er geuncmfort 11. augll ... t, og rh.'d\ 1~1I11l

gcn er bcd"lllt henhold:-.\ i... l. 6. 12 og 20 dage "'Cllerc.
En god ncd\'l~llIllg er opn&ct l lcd a og. h efter 6-12 dage,
her er bdlallll1ct med R..:gJonc. Dc In-rige behandlinger
har iH.c \ irl,(,t hurllgt nol.. dIer Ikke hell Illfred"'til·
1cmh:. og na\'llllg har n<ltriulllklora! ~klllTet. Ligeledc:-.
har kalkkva:l ... tof ikke h.lInne! lø~c uClllle opgave i 1983.
Efter ca. 3 uga \;11' der bcg~ndendcgCllgroll1llg i I1crc
for"'(lg... lt::d
Det andet for"'I,g - nr. 64044 - blev gCl1nemforl i Hal\~a
og 'lprøjtct :!O, 'leplcmber. Ved cn vllrdenllg C) Jagt'
"'encre \'ar <kr opnaet fukl ... tændlg llC'<h i...ning efter alle
bdlandllllger.
Ved optagning er e1er I begge for~~)g udtaget kll(lldpro
vcr lil bedollllllcbc for 11HlrkfarvlIlllg. Ingen nJbehand·
11I1gcrnc Illl.'dfortc problemer af denne art I JlHl3.

På for~~lg:-.garden GOdlh~b er der 1191\3 genllclllfon el
oriellli.:renclc for~og med lIedvi:-.ning. Ib doser af Rcg
lone hcnhold ... \ I'" med og uden Li~"'ilpollil~t:!llillg ble\
ud~projtel llIldl l augu... t 0\(·1' 7 'lOnel' \ed :-.:hcl mor·
gCll .. projtllinl; "'Olll aftl'Il"PWJtlllllg.

Ncdvl"'l1l11gCll \ar god og cn:-. ror de pnncde behalldlin
ger I de MldlgC ...orter \:lr der nogl'n gengroning lIan~el

behandling.
Og~å her blev der lldwgl'l knoldpmvcr lil bedmllll1c1se
ror rnorkfaf\ nlng
Dcr \111' tenden .. til en ... {(1I'[e ... bde I form af morkfaf\
11111g v('d aften~projtlling, ltgc..om dcn høje Rt'glonedo
'>cnng har giVCl Illere :-.kade end dt'll lavc. Li ...:-.apoltil
...t:trllllg haH!c 1l1gcn nctydlllllg for l1l\lrh.Jarvning.

E.r/ariugeme fra /983 ~m'r ikl..e uuh'dllillg rI! {'II ({'II

rlrel ll'.iledllilll; OII/kr/IIK Ilc'dl'islIi1l8'
Ne(/I'I':'llillj!, "{]r .'/...e 1'1.0 \projlflillg lidI/gI pil dage/l. og
dl/r bor um'{'lIde~ en ~(i \lOr ræs/...emællgde. ut plaulc
//IalWII gellui'l1Ims/..eJ l'ed'pN'.!l1l11lgt'tJ.

Dc marke(j..,j~lrtc midler....om er pn)\ct i 1983. kll ... lede
':l!i.lcde.. :

R,'u',dllp optar:t>1 I pleJlHI'fll(' o~ /mIl5{Xlr/u.-s III ,k 1I<·lil'r. hll)r
"rll1!ltll<t'rm,lf. p/<l{"t"rt',\. fkt/ur/IH ,'1/ pr/mil ,Ife" r (IlJ "1·ll..p/UI/It'I"
lIdh,{Jt'r.'
/ I..,'rtojkr iJfki'I',lf.'<"1 J..'/{Jfd,·/rt·\ hv/dheul/,'el Ilge\01/l r.:"I/l.{mll/ll,~

J..cJ/1 IIIdrret}j... HI/h'd"r I',~a l/IId(irlji\l..mi., <lj Rmmc/"p, "UII 1"1...·
t'( IIIludr Id /1ruJ.( i "urtojler

Fabel IO. Jflll/er prOl'l'f / /...Orlojler

AIII'elldte III/dIa. I t~lhel IO l'r 1 i.llfahdl ...k nrdl.'n efter
11<\\ n dIer for...ng...bclegllcl ...c anl...,n dl' pra:pilralcr. "'Olll

er omlalt l Ul'l forcgaclldc ilf~11l1. Cfter det enkelte
pr:l.'paral Cl' anfMt indholJ og \ irh,..,oln l ~1Of.

HandelsOllvn 0/00 eller gr.
eller nummer pr. kg/ltr. Virksomme ~tolTerMiddel

Dal.'onil 500 r
Manch
N<ltriumh.loral
Pun\'cl
RqtlOllC
Ridofnll \IL

Do:-.i ... pr. ha

:!,5 I
2.5 h.g
15.U kg

1.5-J.0 kg
2.0-5.0 I

."!.5 h.g

Kr pr. k~/llr.

95
24
IO

110
b4

140

Nut ri UIll h. lorat
Purtvcl
Reglonc
Dat'o1l11 :-;00 }
D~ rcnt'
~l:lIlcb. 70r{
PLK .\1cl'lll1 510
Ridomil MZ

V(lndo~tal1

1000
800
)10

500
)50
)00
510

75 j 560

110 ·130

nalrillll1ehlorat
meIO)(UrOl1
diquat·dibromid
l.:hklrothaJollll
all1lallll
11l3ncb
lllcl<lrn·Na
Illclalaxyl
malll;o/eo

30 rentlnaccta!
mancb· 11Ilcb
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J

Grovfoderproduktion
Ved Aksel Jacobsen og B.R. Bentholm

Forsøg med dyrkning af
roer
I 1983 blc\ der under Gmvfoderudvalget arbejdet med
felgende forsogssencr i roer.

I. Sålider for fabriks roer
2. Sædsklfteforsog med fabnk~roer

3. Såtlder for genellske monogerme fodcf\uUcrroer
4. Genetisk monogerne bederoesorter.
5. Oplagningstider for fodersukkerroer
6. Fodersukkerroer \Om monokultur
7. Andre forsag med bederoer

Forsøg I de for!>le 2 ~rier er ble\t=1 gc:nncmfort I
~marbejdc med Dc danske Sukkerfabriker AIS. Re·
~ultaterne er samlet og bearbejdet af medarbejdere pj
forsøgsgården HManboll. Holeby.

Såtider for fabriksroer 1981-83
Sukkerroerne er ble\CI .,:'\et efter følgende Ild!'plan:

ri Normal lid for kormånmg
b Tidhg r~nmg.

c. Normal roesåning.
d. Seneste roesål1l11g.
c. Ved bladsl\ifte for r()('r I led c
f Planteroer "Om I led lo:

Planterocr i paperpot (flllgerlang papirllO"c med næ·
ringsrig jordblandingl. dre\(~t frem med I) .. og pa
\armebænk og senere '31 tl! afhærdning udendo,....., \ed
det forste blivende blad. ble\ for f"rSlt g..mg l denne
forsogsserie plantet p<1 4 forsogs!>teder.
Udbytterne i dette cl,....., forsog \ ar noget lavere end I de
foregående <'tr. men tendensen \ar ens I alle <'ir Gen
ncm... nil af -' ar!> fOf'.og finde .. l tabel I.

Tahel1. Siirider for jabriksrOf..'r (J89).
G"s. 3 lir /98/·83. 2U /S.
1000 pI. pr. ha pcl. ton pr. ha

Slud 3-4 bl. opl. ukker IV,- rod sukker

• 'I. 73 68 I J.I 100 53.1 9.06
b. 'V~ J4 69 IJ.O 101 2.5 0.47
c. 2V.. J9 JJ IJ.O 101 H 0.J9
d. 1./( J6 JO 16.8 10J 8.J 1.52
e. 21/~ J4 65 16.5 II' 16.6 3.04

"Iltll - ~.r
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Del stør,le rlanlcl~11 rJ 79.0ClQ pr. ha \cd roernes JA
bladstadium blev opnllct ved roes1\llIng til normal tid.
Der bk\ fundel 5.0006.000 planler færre pr. ha bAde
\f.-d at ,<1 tidligere og ved at ~ senere end ved denne
normale tid for r~.. 1'lIlg.

fabet af planler i lohet af M)mmcren \ar for h\'cr
~Iermlll StorSI ved den sene...te 'oåtld. den 21. maj.
nemlig Q<XXl planter I r, ha Del \3r el hdl ""rre lab
end de ~ OOQ.6.<XXl pl.lI1ter pr ha. der bic.. m It \ed
alle de IldlIgere ~1ICrrnlller. Det lyder på. at der har
været problemer med angreb af rodbrund. der ofte
hæmmer H~kslell \cd sen s!nmg.
Der ble\ ikke fundet nogen forskel h\crken 1 ,uUe·
nndhold eller saftk\allel ved de fo,...,te 3 ..Jlldcr til og
med den 23. apnl
Den fon.te ~t1d. der I ~cnnem~1lI1 \ ar den 9. april. gav
dog det ... IOr<ile udby tIL Ved udsættel'C til 21. maj blev
I genncmsllIl tabl ca ),4 Ion roer pr ha pr. dag. Da
:-.ukkerproccnten !>amlidig var faldende .. ed udsat
lid. blev tabet af sukker pr. ha ca 500 kg pr. uge.
hvilket er el betragteligt "Ib af udbytte
Ved optagning den .!D. oktober ble\ l forhold tl!
optagmng den I. oklOher lårcIs for<;og målt en ret ... tor
forogcl~ i udbyttel a' sukker pr. ha. Den fremkom i
det gun"-tige eften'l.r.\'jr især ved en forøgelse af !)uk·
kerproccllten.

Tabel!' SOlide, for j,briksroe,. li/væJ...\I i OÅlvbe,.
G,,~ 3 br /9~/-83. 20f~

Orta el lok' TdvåSllll leJ ukt
pc\. ton pr ha

"'~
Ion pr, ha

SltKt uklCf' rod uk".:r su\.iter rod ~ukk«

.. 'I. 16.9 50.9 8.62 0.3 3.6 0.73
b. 15/~ 16.J 48,2 8.QJ 0.5 4.0 0.91
c. ::3/.. 16.9 46.2 J.81 0.1 4.0 0.J8
d 2/.. 16.J 42.7 7.12 0.2 3.6 0.72
e. ~ l/~ 16.4 34.7 5.68 0.1 J.l 0.58

I tabel 1 ses gennem"'mt af 20 forsøg l 3 ~r. hvor der
blev målt en bcskedll1 forøgelse I suk!..crprocemcn.
men ell rct stor forogdse af udbyttet af ..uk ker fra 580
til 910 kg pr. ha
Ilortset frit dcn !Idlig... te ...åmng var der et jæ\lJl fald I
llhæk\tcn afsukker pr. ha \00 udsat ~tld, Dette viser.
al der Ikke f3s nogen ~kslra uhæk.-..t i fabnksroer. v'cd
al ~mJ. roer vokser mere end Store roer l den Sidste ende
af \æbtpenoden Dt-runod \11 de roer. der ble\ bag
efter I fl raret. og"-l f( rbli\c bag efter '('nere rå året



I ar bll'\ (It.'r l for"'(1g... led f 14 for...ug brugl planlerocr.
-.om \;lr hkH'! dre\(.'1 fn:m l paperpol. De plan lede
rocl var l lll.hll..ltng og "'I"rrcl ...e helc ...Onlllleren foran
de ;Indre roer ug g;l\ el lIdb~ Ile pj S.51 Ion :'>ul..l..cr pr
II:J. "(1m del er \ 1... 1 I lalx'l J

I"abt'l J. !':illllder jor jabnJ..voa. ,I/I"{I'/..\/ i oJ../obt.'r uf
plllllla/t' roc:r. ~1H. .J Is. IVH3.

Opla8tl J. 0«1 Tih'ml III 22 okl.
pcl ton pr ha pet Ion rr ha

Slud sulter rod uHu sukker <Od suklr..er

.1 1"/~ 16.q 46.1 7.~U 0.6 0.3 0.23
b. 1"/~ 16.6 .1S.b 6.42 O.q 1.5 O.sq,. 11/ , 1M .~h.2 6.01 U.~ 1.6 U.56
d. "1, 165 .'\2.Q 5,42 O.q 2.4 0.71
c. VI' 16.0 27,0 4..1J 1.0 2,2 0.63
r 1'/,J 1i.Cl 50.0 Ul 0.7 L! 0.75

S~l1den ble\ I ar ,I;l:rl..t for..ml..ct af den megcn 1ll."t1bor
Kun r(ler fra del l "'r"'lc "'llld. dcr ',Ir den 20 apnl. g.:n
cl udb~ III..' p'l et rlInchgl h"JI 111' Cim, ml'dcll' der ble'
målt cl 'l:erl..l Elld I udb)ltt'l 'cd al ud..ællc ...ållden III
dell .' jllTll
Dl' C;l J Ugl'r... Ilh.cl..';l \cd al ud....t'lh.' opl;lgnlllgl'lI fru
dcn .1 ul dcn l:!_ oklUhcr g'l' Cll rcl ..tor ..lIgning l
...ul..kcrpmccnl og 1..'1 p'CIll mcrudb~lIc l 'lul..l..cr pr ha
Dc pl:llltedc: roer 1:::1\ del ... lør..lc IIdb~ lic. men i forhold
III dl'1l Ildllg"'lc "';llllng \<lf mcrudb) 111.'1 af plantedI..' roer
Ikke rcl ~lml

FOr'l,'g mcd planllllllg ar rocr ftlfl ....l·\Ier
For"'ilgell{' lllL'd ':"lllder for rahnl..'roa llitr været place·
rcl r;1 I ollaml-Fal ... ler. ~hlll. Syd· og VC'I'.lælland og I
A''lCll..·nrnra<ict. Dl'l cl' l nogk af dc mildeste: t.'gnc af
landel. hvor nallcrro'l ofte"'l ,lUller ca I. apnl. I
fon,,,g...årcllc har I..lllll'I{·l v:l:n~1 llæ"'IL'1l llorlllalt l 1'01'

'"g...omrtidcl"llc horhL't fra. al l1cdborCll i 19R.'\ var 209
mm l apnl·maj mod lIMIIlali 7-l 1111ll.

1 for...~)gcJll' hle\' (Il' r 1 !;:l.'llIIem... nll 111:111 en tlha:!...'1 pti
ca 50 I..g ...uUcr pr h,l daghiP l gCllllcm'l1l\ af "Chl'
pcnodell 'cd ..:lllll1g I hele :lpnl Ved ... imlllg for..l l maj
faldl dCIl da~:Ilge uha:I.. ..1 1I1 .w·45 kg pr, ha
Optaglllllg"'llden for f;.ahnl.. ..rocr I1ggt,'r I gCIlIlt.'Ill'nll rel
fa!>1 på mediO ol..tnhcr_ El nmeligl ImJI mal i dyrl..mn·
gen ,II 'ærl' IO ton 'luUcr pr ha_ t-.ted en normal
daglig. Ilh:l.'I.. ... ' pa 50 kg ",uUl'r pr ha ..I..al der så... fU~1
I ;.apnl for ;lI na dl' lHxhcndlgl' 200 ,.cI..'ldage
Forsøgcnc... rl·..ulldlcr 'I't·r. iii lIc moderne ..orter af
fabrik ... roer ~)r "'J' "lIare"l eftcr den I apnl. nar jorden
Cl' hcl..'cRl hU·...lc gang.

Sædskifteforsøg med fabriksroer
1981-83
FOr"ogcllc bk\ anlagl pa -' f(lr ..."g"''llcder I IQ81 For
fruglen ';Ir 1;111(' Illf.clde ...ul..l..ernkr
Formålel ... ar al bcl)''''c,

I '''ur nne ..ul-I..l·rroer I..an IIldg:'i l cl .....'cd..klf1c
2 Om brugcn af granulcrede llI\Cl..llllldlcr kan albode

nogcl af vlrl..nmgcrtll· ;lf et dårllgl ... ;:cd<;klftt.'.
J. Dl'n ..;.ancrende \ lrl..mng af "'lll..l..crrO('r l el ~æd ... klfte

mcd ,d..kndl' ,Irc;lil'r af byg og 'HHerh,l.-'dc

For"'U~l'l1l' ,,)ge.. gellllcml()n rn~.'tl I-\,r..l'! I parcellcrnc
lll' ...om I pr.ll.. ... l' :1 parccJlenu.· 1kl..C pa l1(lgcn Ilude
f~r l'll ll\.'ure jtlrd lrul..lur ':ed al hll\e fnholul for
1..(lf'o('1
rn ~lH'I"lgl 0\ l'f dl'll piantigIl' "';l.'df,'lt:l· "c.. ncdenfor·

/98/ /982 /983 /984

a Rocr Rncr Roer RIX'r
b' R\X'r Rol'f ROt:r Roer
c B~g Roer IJH~ Rucr
d' Byg ROl'1 11) g RtlCr
c Rocr U~g BH Rocr
r. n~g B~~ B)!~ Roer
g D)g l1)g lJ)g lJ~1::

h Rocr l1)g Ihede Roer
I. U)' g. Ihl'dc II\-ede Ruer
61 ~ll:' Inl1llrr hd\<-J'>JlIlI1j'!,llr"l'r

I l\'r:f'o.lglell "l''' del hiJhl' ;II for.."g..pl.lOcn, l!;I dcn I

IQ85·1'>i'!l{ er cn gCIlI.lgehe .11' tiden IQ81·84
Fnr...ng.. lcJ ;l It:lr ..ul..l-c:rrner "'0111 nwnol..ultur udcn
Inclgreb {)\ crfl)r Jordhol'nde ... I..aucdyr, mcdell'" ue ..."gl....
hcl-;l:lllpct i for...ug\kd b Dl'n ....llllllll·I:)t,.. I..<.t.'lllpcl ...e "I-cr
l ft)r'>og,lcd d. Illedcn... fm"','g ..led l' har ..ul..l..crhlcr
Il\l'rt 1, .ir lldl'll Illdgrch_ I dl' '" ngr: for...og..led I..OIll
I1H.'r ..ul..l-l·rrOl'r lI11'd l'l 'el.. ...kndc ;llIlal år Imellem. og
,illle""'l.'d I..ml1lTll·r med l ,:cdfulgell
I allt: for"'(lg~ornrådt'r ... ar rcakllon...lalkl 7.5 og merc.
Fo... lilrtallct "'<11' 8-11.l..ahumlalkl 7-1.' og ll1agl\c~iulll

lalkl j-~, 11\ II I.. cl for del 1~)r'lc Idl.. 'edl..ollllllcnde cr
ll(lgl'l fOl la\1.
Udb}IICfl1C cr \1 ...1 l lIrligl gennCIll\llll af J fm ...,)g (IH

17034. 3117J og 28079) i lahd 4

Tuh('/4. Sll'd,/..Ijie[on"g f/l('r/III!../../'rroer:
fOlI \uHer og h/..g !..erui' pr. IIeJ (gl/\. .l/d

1981 1982 1983

a 7.61 7,44 4.20
h. 7.70 ~.47 4.53
c. 5Ll 8.46 47.1
d. 54.0 uq 47.2
c. (~.52)" 57.0 45.8
r 54.U 58.~ 42.Q

g 5.1.2 57.6 45.~

h. (8,62)- 5~.3 8.1.2
I. 54.1 86.4 73.~

.) ! f,

Der hIl.." m3lt 1..'11 '" ;Jg. men lydelIg 1(~nden, 111. al en
bel..a.'mpcl..l' af ue jnrdbocnde ...I..aderl) r har \ lrkel
gun"'llgl pJ udb~ Ilcl. Inor <,u!..kcrrner ble\ d~ rkcl ...om
mcmokllltur dlcr h"'r1 l jr
FON1geuc fnrl ....Cltcr

Såtider for genetisk monogerme
fodersukkerroer 1979-83
Meden... 'l endnu h;l,de dl..' allllll1dehgl' nerl..mlede
mefm, ,ar dcr ..lUr fare for al få en Illilrl.. mcd mangl'
"'Iol-roer. 11\ l'" der efter Clllldh~ ..:illlllg kom cn rcnode



med køligt vejr eller frosL De arvellgl cnkimede roc
sorter. der nu er til rådighed, har ikke denne klimabe
tingede tendens til at lobe i stok, så nu kan man ..c bort
fra den store risiko for klimabetingcde !>tokløbere ved
en tidlig såning.
Derfor blev der planlagt for'iog med såtidcr i arveligt
enkimede fooersukkerroer for at belyse fordele og
ulemper ved tidlig såning.
Det l. hold roer skal efter planen ~ås. når jorden
skønnes bekvem første gang. Derefter !)l.'\s 3 hold roer
med 15 dag~ mellemrum. så der ialt vil gi'i 45 dage fra
forste til sidste sAn ing.
Efter planen skal forsøgene placer~ på jord med en
struktur, som ikke kan ødelægges af for megen eller for
lidt regn i perioden mellem f"r'ite og sidste såning. På
jævnet jord blcv tidligst muligt bredsprøjtet med 0,5 kg
Ven:wr pr. ha for al holde frøukrudl på så lavt cl
niveau som muligt.
Efter såning af forsøgsled b 15 dage efter den I. såtid.
skal hele forsøgsarealet bredsprøjte.. med Betanal eller
et andet egnet middel for al rense jorden for ukrudt.
der ellers kunne bruge jordvandct i sådybden inden
såningen af de ~idste 2 forsøgsled.
Hvor det skønnes nødvendigt, gennemføres en let
opharvning mdcn såning af de sid'it såede forsogsled
for at sikre roefrøene de bedst mulige betlllgclser for
spmng.
I alle for';llg blev sorten Kyros sået lil blivende be
stand.
Udbyttet i liret:-. forsøg, nr. 13074. var ret lav!. Tcnden·
sen var den samme som i tidligere år med del største
udbytte i de tidhgst -.Aede roer, mell labet ved udsat
s.§.nmg var ikke s~ stan :c.om mål I i tidligere forsøg. Det
:c.kyldes, at dc s.enest såede roer I år he, arede toppen
grøn. så de kunne fortsætte væksten efler tørken.
I wbel 5 ses i gennemsnit af 18 forsog I 5 år anlal
planter ved optagning. ~lokl0bcrproeentm.v.

Tabel 5. Såtider for gelleli~k monogerme foderstlkker-
roer. /979-83. gfl~ /8 f<

1(0) pI pet. pcl hkg pr hil
SAdalo pr. ha stokroer tør;l. rod 10P redterst.

12. april 61 0.6 16.2 677 422 109,7
25. april 60 0.2 16, l 47 11 8.4

8. maj 58 0.2 16,0 107 28 18.6
22. maj 57 0.2 16.1 :!:!8 75 37.2

Antal planter vcd oplaglllng 'ar 61.000 pr. ha "cd
tidlig såning. og det 'ar svagt faldende tIl 57.000 pr. ha
,ed den senesle Såtid. Det s.kylde:. i nogen grad, and
mangel til ~piring ved de seneste 'iåtidcr. men faldet i
plantetal skyld~ også. al \ell sånmg ofle gav ogede
angreb af rodbnmd og væltesyge. som det også bk,
omtalt i kommentarerne til nere af forsøgene.
I nere af forsøgene, hvor J. '\ånlllg 'ikele omknng den I.
april. blev roeplanterne svækket af nallefrost. Kun i I
for'iøg var der lale 0111 et ':ihlrre tab af planter. I andre
forsøg på lel 'i'.lIldjord bic\" de tidligst ~ede roer
svækket af Jordfygning, som ikke ramte de senerc
såede roer
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Der kan således være ncre faktorer, \Om påvirker
plantetallet, men hovootendcnsen i gennemsnit af de 18
forsøg var, al det storstc plantetal forekom ved den
tidligste 'iåning. der her var 12. april.
Den tidlig:c.te såning gav ne5t stokroer. nemlig 0.6 pet ..
medens der blev optalt ct normalt antal på 0,2 pet.
stoJ...roer ved de øvrige såtider. Der m~ sålcdes endnu i
sorter af genetisk mOllllgerme fodersukkerroer være en
lille stoklobertendcns. tilbage. som er khmapåvirkelig.
Rodens indhold af tø~torvar næsten en'i uanset såtid.
Tabet i friskvægl ved udsat såtid var mmdst tre gange
sn ~tort i rod som i top Dct kan godt betyde, at en sent
såct rocmark ud fra toppens 1I1stand bliver bedømt til
at "ære ncdre. end den i virkelighedcn er.
I label 6 ses, al den gellnemsnilJige daglige produktion
af fodcft:nheder pr. hJ. var ens I rod ....ed de første 2
såtlder. Derefter fulgt(> et ~vagt fald. der var storst ved
den sidstc såtid.

Tubel 6 SIltider [ar geneliske monogenne [odersuk·
kerroer. Produktioll a[[e.. gns. /8 f'i.

r.e. pr. das: pr_ ha
hd 12. april 25. !lpnl S. maj 22. maj

Rod . 48 47 45 38
Top 20 21 21 20
lait 68 68 66 58

I top "ar den daglige produktion en.. uanset ~åtiden.

Pa de nestejordtyper afsluttes optagmngen senest den
l. novcmber. Med oplagl1lngstiden sat ret fast. betyder
den næ'iten ens.1rtcdl daglige tilvæk-.I I foderenheder
pr ha. at udbyIlet næ<;ten kun kan oge.. "ed al forlænge
væhtpenoden meslllluligt ved såning lidligst muligt i
foråret.
Bereglll.:t i brulloudhytte I rod og top blev der ved
'\åning 12. april. 24. april. 8. maj og 22. maj målt
henholdsvis 142. 133. 122 og 101 afgrooeenheder pr. ha.
eller et tab ved udsættelse af s.!hling I apnl på lidt under
og v(."tj udsættelse lil maj lidi over 100 brutlofooerenhe
der pr. ha pr. dag roesåningen udsættes.
De nu afsluttede fors~'g med såtider for gencti ..k mono
genne fodersukkerroer viste:

ar der blev noterel frosIskader på rQf!r sael omkring /.
april. og plallfernr' blev stærkl ~kadel i J[ors"g.

ar der lIar en noag lendens Iii el øget ollwl stokroer ved
del/ lidligste SGII/llg.

ar de \elll silede roer pti uvander sandjord bevarede
toppen in/akt i lørkeperioder og sluttede med ell
højere løn-lofproCl'lIt end de ridligl sdede roer.

af jord[ygnillg ma ,\og('s eliminerel ved passende for
holdsregler pa let wndjord også ~'('d lidlig roesllning.

at planlewllel I'ed dpwgning var svagt [oldende ved
IId~al .<;afid, da der I'or ell te"den~ Iii, al de største
~kader a[ rodbrand og I'æltesyge blev sel i de senl
.\uede roer.

al rodens lorslOfpro<.'ent var ret el/s umlsel slllid.
af label l'jrisk I'ægt pr. ha ~'ed udsat mf/ing ~'ar milldsl

ir<? gonge storre J rod elld i fOp.



ur de" dagltiW tihwÅ-Jt I Jodere"ht:dcr pr. ha rar ('fI\ i
top IIUfI\CI \olid. medelH den J rod l'ur SIor51 \'e(/

lit/ltl( Wllil/g
ot dt'l \lOr'ilt' lIe/bl'ftt' b/el' malt I't:d d('" IIdligsl Itw/t:l(t'

fUUd. cler her i l(t'II11t'lmml lur dt'" Il apnl.

mar"cd,andcl hcr I lande l. Derfor nu da n:gnc.. med.
al ;HlIa,1 for...og 11l<..-d roe...urlcr lang...uml t:hhcr ud
I fo~ogel1c I Iq~J b udh~IICI p.l et ret I.nllll\eau. "'(\11\

del "'C... 1 1.lbcl 7

(j('/H'II\/" 11/OIIGgamt r(l~',\Oflt'r (1901,
0'II.\. IJ forsor.: IWJJDerfnr "/Cl dt'l g/'llt'rl'lt Ullbtfolt'\ al \iJ cIl' modcrl/t'

\orla uj l(l'flt'll{k mOllogt'rm~' 1(}{1t'~uJ,.J..t'rrOt.·r \nart:{1
(jier e/el! IO. april. lIarJordelI er bt'" ~·('m. L,dllldltgere i
I/ln/! og lidI \('11t'r~' I ",,/igt' Olllreuit'r ull'lJrl land

Tum.'1 c.

pcl
1000 pI. tørslof
pr. ha i rod

hkg pr. ha
rod rodløruo( lop

a~.

",ha

Dl·t ...,,~ kil', l nogen grad..It _, <lI' for...ugene ble\ \.:.let I
Ildell I. 1119. JUIII. og -t for\og hle\ ..;Il'l fra:! 1117. nUj
~kJl og'l<l roer ';Icl 111 normal Ild t apnl \ar blandt dl'
la\ I)dcndc.....1 r<.......uilJlernc .lf"'J'I'.'jler rcl godl ;\«('1'

\<In..."cilge forhold for rocd)rklllllgeu
Den 1.1\ C"le l~w'lUfproccllt blc\ malt I K ~ r(l\ III n.1 (\g

den hOje... tl· I ,\1agn;lnlonu pa 22.7 (X'I

(\!:lglliJlTIt\llU. der Cl' ell fahri " ...... lik"l·rrot:. bk\ lagel
mcd I ar for al bcl~,i' lT1l1holdel af\u""er I dl' fo ....."d
Iigl' ...urter. Efter cn :mal~ 'c o\Cr lIIdboldcl af w"ker l

,mlcr fra:! for..."g i 1982 er unclcr,ogcl'ICu I 19xJ
mhldl,t ul ;11 omfatte <"ofler l b for...ug Der bk·\ Ill~lll

fC'lgctldc Itldhold, ...orn 'IC'" Ilahel 8.

Genetisk monogerme sorter af
bederoer 1973-83
I for'log l Iq~Ll mcd ar\ellgl cll"ulledc ..ortcr <Lf o.:uer
ocr dellOg 1 ,nrl af fabnb:-u"kc-rroer og 4 ,ortcr af
fouer,ukkcrrocr. når ,0rlCII Kyr0'1 regnc... med, Denne
'l(1fI har "'Idcn \q7q \æret mtile<.ort.
Dc fwpartu..r. dcr bh:\ ud ..Jcl i fON)gcne li" !>pm:e\ nc.
",plrdla'lighl'd og en""m'lt1cu oc'teml afSI;J(,fw"on·
trolJcn med fulg.cnde ff..... ul!al

pet ~p're· pcl SPlf~

Son. land hasll&htd "'''' pcLm~

7 da&~ 14 da&~ I Splr~

K> ro... p n. DK) 79 ~I 97
lIug.lII n n. DK) 79 .1 97
Krakc (2 n. DK) 89 91
IJlofi'( (J Il. I') 7b 79 99
Magnamono On. DK) 87 88 94

Kyw... 61 17.1 54M 93.5 283
HugIII bO 19.1 77 1.7 n
Kra"c 72 20.5 101 2.2 4.1
Dloli\ 52 18.2 II~ 15.1 45
Magnamotlo b5 22.7 1.16 0.1 l~

I.SD JI (Ni li

108.6
1,5
I.S

17.5
2.4

De 4 'llllcr \at' af dall'" og I af frau,,, upnndd':>I.:.
Norrn:.J11 hJr IflplOldl' (3 n) ...urh.'r '11l1il'g lil al )de dc
"1Ør~le udb~ IIcr. Illeden... nogle ~orler "an \a:rc hdl
w'lkrc I rnar",plflll,gCll, Dl' olpllllUC (l II) sorter htH
uftC'ot anhcg for en meget """"Cl' mar",plrlllg
Splrcha\llghcd ug 'lplr~\ nc \;Ir kUli ulfrcd'\llllendc I
K ra"e ug \1agnamoun. meden, de 0\ rigl' dan""C ,01'

ler. og Olofi\ fra Frankrig ha\de "'hlP ...;1 god "\ahld
'(lill ull'l"ellgl Dcnmod \~Ir gradcn af cll"tmelht>d P;j
cl hUjl 1ll\t';IU hu... alk ,orll:r undtagcn \1agniullono.
Efler pbncn I il.., rælx.... al rocrne I fOf'>\,gcllt: ...a... 111
bli\cndc hc'lalld ml'd en ';lar..I;llld på 15-18 cm. Ocr
bruge'> normalt I"kc hanuarbejdt' udmt:r al fjerne
c\enlucllc "'1O"roer og. ukrudt efter mi... l) ""l.'de kellll
,''c bckæmpt'l'Icr
TIdligere ble\ u"rudl hcl..æmpel Illed jordnlldler wm
Pyranllll og VellLilr, DI ...se lIudler er. "'ligl'nde omfang
blevel af1~"'1 ;lfCloIIL\ og olie." ng...a Belamtl bruge... l
mll\drc omfang,
II ....or dcr h:itH."pHljll·.... rauren,c, for,ugellc og:-.~. mcn
radrell"llllg er \ Igclloe for cn ngct atl\ etltlcl,e af hred·
:-.prujllllng,
I de ...cnr:re .11' har der \ ærel el faldendc antal forsog
anlagl I f(1e~{)fler. DCI skyldel, I"':cr. al dl' 3 daJl!'>"e
soner af fodcr'u"kerroer. dcr er med her. efterh Ilden
er \c1"endtc I d) rktllng. og de dæl..kcr mcre end 90 pel
af markcdel Da dc (ksuden er hOjl>dcnde. ~m det
bia er \ ....1 • en JITæk"e her I for"'gene. er del mcgel
\\ært f{)f udenlandske wrlcr al 111"æmpe ... ig nogen

Tu/wl 8. (/('IIt'f/\J., '//OIwgerllt' l'u('\()flt'l'.

IlIclhold aj.5lIJ.J.cr m.I'. I rod. GI/s. 6 j,. IYNJ.

PC" pct. hka pr. ha •••_roe, lørst. ~tlkk~r rodtl'lr'St sukker pr. ha

Kyrn\ 17.0 12,\ M4.5 60.2 7M
Iluglll 1~.8 1.1.8 2.0 JA I.~

K 1',1 "e 20.1 I ,L! 0.2 0.2 0.2
lJlOfi \ 1~.9 13.3 5.7 4.b 5.2
\1agnauHllIo 22,3 Ib.1 4.7 4.1 -t ..'

I rorhnld III 'u""erpl'l'lt.:Clllell I fabn" ... roen \1agn.l·
1110110 har ,orternc af f(K1cr...uk"crrocr l'lI la"'en.. pm
cc1I1 .If ",u""cr....om I nngcll grad r"lger wr\tofproccn
lell En foderenhed l rod lIldeholder tlil' ... ten \amme
mængde w""er.
Dercgnet l brultoafgmdecnheder blt:\ dct hUjc... tc ud·
hYlle I 1 rMI,Øg m:'l.1t I Magtlatllol\o mcd 141 h"g
t'OdtN\lof o~ 390 hkg IOp pr ha dlcr 161 afgmdeenhc
der pr. ha. mcden... del lave<ile ud b) lIc ble ... mål! I

iJiofi" med ~-t afgrodeenhcdt'r pr. ha
DI"'c cn"cltitcder fra åre" for-..Ilg ,kaI hcdOlllme-. I11L-d

uogcn for....gllghed. mel 1 dcl \I'er den ..,p'l'mhidde.
...om og':lfllindcl, l pra".,i'l. mellem del IHlje... tc ug la\C\lc
ud b) Ilt' l rncmarkcr
I gellTlcm.... lll ble\ der IH"td ca. 110 afgmdet:llhcder pr
ha I K)t<l'.. Hugm. Kr;l"e og \1agnamoIHl. mede'"
Oiofi\ ga\ l';I. 90 J.fgmdecnhedcr pr h;1

:!Ol



l label 9 <;es en oVCr\I!;1 mer marbpinng. rodem.
glathcd m.v.

Tubel9. GelfetisÅ mOllogerme roesorler (J91)

PC' Karaller for" PC'
man· fn;,l,;hed ensar· glal .01<.-, ~pmnl """ ".b<d b<d Iøbtt,

Antal forsøg 11 , IJ IJ IJ

Kyras 60 7.5 6.2 8.2 0.1
Hugin .......... 59 7.5 6.2 6.1 0.1
Krake 70 8.J 7.2 6.4 O
Biofix 52 7,3 6,8 6,1 0,2
Magnamono 66 8,3 7,2 5,0 0,1

") 0-10. 10 hedsl

Markspinng er her 3111111 fundne planter I procent ar
mulige plant~leder. Tællingen \~er, når weplanterne
har 3·4 blade. og den omraller alle planlcr p~ hele
parcellen, Antal mulige plant~teder beregnes ud rra
rækkcafsland og afMand.
MarkspIringen var haj med 70 pc!. for Kra~e, la\crc
for Magnamono, Kyras og Hugm og lavot for Blafix
med 52 pet Ocr var en IIelIg. men nogel la\ere
markspIring end normalt og en fulgc af de "anskehge
forhold for planle,,'ækslcn i delle forår.
Kara~teren for toppens friskhed gi\ es \'Cd oplagningen
for at f1 et mål for roernes kondition I efteråret. Krake
og Magnamono. der er de mest torslOfrige. klarede Mg
bedst, men iovrigl lå karaktererne på et ret hOjt IlIveau
Karakterer for ensartelhed er 10. hVIS roep)anternes
lopskiver befinder ~ig i fuldslændig ensartet højde (l\'er
jordoverfladen. De ton.tofrige K rake og Magnamollo
var mest ensartede i h"jde over jorden tæt fulgl af
HugIIl og Biofix. medcn<; Kyros var mindq ensartct
eller mindsl cgnet til aftopning med gronthnster.
For den megct vigtige brugsegenskab· glathed . fi~

KyrO'i langt den bcd... te ~araktcr på 8,2. Dercftcr fulgte
Krake med 6.4. mcdem HugIIl og Diofix begge fik 6.1
og Magnamono slullede med 5.0. hvilket bt-tyder en
ret grenet roe.
Der er ingen t\·i\) om, at en hUJ ~arakter for glathed
betyder meget for sorlwalgel I praksi!). idel Kyros for
tiden dækker ca, 75 pel af arealet med fodersukker·
roer.
I alle soner blev fundet meget h.l\e procenter :'Iokroer
Det ~~yldes dels det gUIlstIge \ejrlig med nonnal
temperatur uden frost I forårel. men del skyldes og\.å.
at sorl~jerne i efterår og \lIl1er bruger \'æksthu\c I
deres konlrol med fropartier for at finde partier med
stoklobertcndenser. Fropartier med for mange stok.lø·
bere bliver ikke piJ1erel. men trækkc~ ud af ~algel. Der
er god grund til lit håbe. at dclte kontrolarbcjde vil
fortsætte på et højl niH:~u til gavn for roedyrkcrnc
l tabel IO~ en ovcrsigt over de SldSle 5 år!'o udbytter I

rodtorstof og tOp I de pnn'cde SOrlCr. Udbyttet af
målesortcn Kyrrn. er sat III 100, Der er 8 af de prO\edc
sorter. som er på den danske \Orlo;;hstc I IQS3. De er
dermed godkendt til d)-r~ll1ng under \orc forhold
Kun enkelte sorter har I enkelte ~lr gi\et el hOjcre
udby Ile end Kyros I rodlor-.lof pr ha. I udb)ltct af
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TubeI/O. Ge"elisÅ mOllogerme roesorra.

.......... 1979 '980 1981 19112 1q83 I
R()tJlor5lOf

Kyros·) 100 100 100 100 100
Moltoven·) 95
Solano·) 97
Hugin·) 98 97 96 95 96
Trestel·) 103 100 98
Agrimono 92
Krake·) 97 99 99 102 98
Kimono 95
Monova 100
Biofix 84
MagnJmOllo·) 100

Top

Kyro:. 100 100 100 100 100
Mono\'ert 99
Solano 96
Hugin 112 101 10'l 102 108
Trestel 117 104 10'l
Agnmono 114
Krake 102 105 111 112 115
Kimono 92
Moncws 98
Biofix 84
Magnamono 110

.) Pli dan~l 'oOnlisle I 1%]

frisk top har ncre 'lorter derimod ydet noget mere cnd
Kyro\. Til rådighed er der således nere af de arveligt
enkimooc !)Qrtcr. der vder et højere brulloudbylle elld
Kyros.
De arveligt enkimcdC' '-Drter af fodcr'mkkerroer dæk·
ker nu næ!\ten hele d,·t dunske markcd.
Forsogene fonsætter

Optagningstider for fodersukker
roer, 1983
Mange hægbrugere mangler el foder med en hOj
fordojehghcd i Ilden hl mIdten 3faugu~t IIllOdblUdlllg
omkring den I. no\ember
Foder\ukkerrocr VII med den moderne oplageneknik
være med langt frcnlme i o\er"'ejelserne. I forsøgene
bely..~ moderne roesoncn. udbyHelll\e3U og tilvækst i
efterårcl efter følgende plan:

a. Optaget den 15. augu'H.
b. Optaget den 15 -.eptembcr.,. Optaget den 15. oktober.
d. Optagcl den 15. novcmber.

Forsøgene placer~ellcr planen I beslående rocmarker,
og marker med sorten K)T~ m3 foretrækk~ S mng.
godsknmg og pleje gennemfc)n~s efter forsog.."ærtens
normale plan.
I år ble\' gennemfort \ forsog efter planen, Deraf 2 med
'-DrtCIl Hugm og I med orten Kra~e

Udb)ltelll\eau og lIh'æ~ 1 ses i label II



a.e.

rorsogsled b
PCI. hkg

rodbr. rod

rubel /J. Bederoer som mOlloklllfllr. / jurs,'$: /98/-8J.

Udbytte pr ha
rorsøgsled a

pct. hkg
rodbr. rod a.e.

F{lr...ogcl1e placerl:\ gcrne l marker. h\or dl'r 11dllgt'fl'
har væn:1 dIer p.'iliClIke... al d) r"e bt't!cf(lCr "'001 lllOl\(l
kultur
Indcn anl:cg kalke\ jordt'n op lrl cl rCilk(lnl1~lal p;l

llllnd....1 6.5 cftt~r Cll kalkhchov..he~tcll\lllt:l~I:. llg rcak·
IHlIl ... talkt ~oge" holdt pa 1ll1ll(!<.1 dellc III\eaU \ed Mlrg
Jlf(wclldtaglling og kalkIlIng ener beho\.
Jordbdlill1llling. gød~klllllg og pleje "'<Irer til dCll om
gl\l'ndl' lllark. Dc ovrige afgmder \(llll uallen ...k raj'
græ.. udcn dæk:.",:d og b)g hO~ll'''1kkt: for"~lpl1læ~~1gl.

nl<'n afgmdell IJt:rnc~ med llH.:lIelllrum for ilt ulld~å

lhm ..kt:1 fm.. pild
Der har Vleret anlagl I foro;og 57128 efler plattc.'ll. Dcr
ligger på J. ~r, og l dcl f"lgende \c<, l tabel IJ ell

(l\·t:r..igt o\er udbylIerne mdtilllll.

Tab'" /I. Optagnings/ider for foderwl.kerroer (192).
G'".~ J lor.\·"8 /98J

hk. \'1ndrril
hkg pr. h. lorstor pr. ha a.c.

Bederoer rod 10p rod 10p pr. ha

OpWgl'1 ~21", 356 432 60,7 44,8 85,0
Oplagl'l I"/.I 208 1.1 37.5 0.8 34.6
Optaget lVIII 247 84 50.0 7,2 48.8
Optage l lVII 194 123 65.9 ).2 56.4

lJorhcl fr" en heil ...cn ..larI I <lugu ..1 L'r dl' planlagte
oplaglllJlgsllder bkwl godt (l\l'rholt!t.
Udb) lIel på S5 afgmdccnhcdcr pr. ha den n. augll'"
var cl rd pællt I1I\l"1l1. Den cft("rf,~lgel\(k 4 ugers
Ilha;b( 'ar betydelig og .. Io..CII:: udc1ulo..kcn(\c l øget
ro<lvægl Delle furl ..ætll,.'r l el IH.h hlvl:rt' tempo ved dl'
folgclldL' oplaglling..,tldcr med en ~lgCI 1IIv,l;:bl i rod og
cl fald 1 toppen.. lIdbYllC.
I tabd 12 'iC'" en l)\t:r..igl over ...andllltlhold m.v.

Tabel Il. OPf(JWIl"g~ltd('rfor fix/ernd.kerrOt'r.
GlI.I. J /ors(Jg 1983.

1981
19R2
1983

24
42
18

632 130,5
.146 72.3
423 ~4.8

27 654 129.1
Gr",.~ u. dæk<;

2l 522 105.~
Kar. f. pct. .-.and I

ICMXl pI. rrisk pcl. 10(SIOr lorstor
Ilederoer pr. ha lor- "xl lop ..xl top

OptagL't ~~/~ 66 IO 17.1 10.8 0.5 3.8
Optagel 1'1/'1 68 9 17.5 Il. 9 0.6 8.7
Oplaget "/IU 69 7 20,0 11.6 0.6 7.0
Oplagel 1~/I I 7J 5 19.6 14,5 0.5 11.7

.) 0·10. IO t'C:lhl

TmstofprOCl.:lllCll i rod og top Vf~l<.' 1.'11 :-vag ~tigetHk

tClld('n.. 111 ...col1t P'\ årct. og del ';<tf mt:d\ irkencll.' td del1
.. tore 111\1;t.:k'>1 i rodwr..tof. 5andilldholdct l rod var
1;.1\ L mcn del ...,I.:ylclc:"I. al jord er hlevet Ijl'fllel fra

roerne. llldcn udbYIICI hercgnc:-. II0p \ar ,alldindhol
del rCT 11Oj!. 1Il1'11 nok mcgel nær del normale.
Ml'd dl'l1 tihæk .. l. da r 11.1' blev Illtilt i fOf\\)gene l

allgu..t· ..eptemher. \tI der næppe \ ,erI.' grundlag for at
hegyndt' cn evenluel ~taldfodnng indcn den I. ..eptem
bel', mcn for..ngl'lIc bil,'\- og..1\. gl.:lIl1t:lll(orl i wr..tofnge
rOCSOrtc.'r, dcr må.. ke hM t"Vlll.'l1 Id den forhold<;vi ..
"'Ior"h: tllvæbt I crterMl.:L
FOf\ngcnc fon ...æltt'r

Bederoer som monokultur, 1981-83
BcdcroL'r hvert.ir (mol1okuhur) eller Inen 2. til' brllgc~
p1l. cn dd k\,t:ghrug mcd stort hdd. Andre steder
f(lfegar det llIt:d .. tærkt \chknde hdd.
For ill hel) ..c l10gle af problemernc vcd ct <;tort ar!.'al
mcd hedcrocr I Cl ...a.'d~kifte. anlrq:gc'l for..øg I:I'tt:r
rnlgclHk plan

I. ar J. ur J. ar -I. ur Pa 4 ar. ro{'r

a. Roer Roer Rocr Roer 4
b. Roer Gr'L~ Roer Roer .1

c. Rocr B)g Gn~ Roer 2
d. IJyg Byg Græ:- ROt:r I

N~r rOCph.llllefl1t- har flkl 3-4 hlade gra\t' ... cl pa..<;endc
antal op. Ener fI.:nva~knlng"lInkrc.. 11\01' mangl' pm
ce1lt. der 0.:1' blc\ct <IngrdlCt af rodbramlw<llllpc.
Ved anb:g havdt' jordcn. ckr Cl' jordtypt' J Il 2. et Rr p~

b.1 dIer ltdl l undcrkanten af lil:t oplimale. "0111 det
(lg...lI. ...c~ i1f. al rl't mangc planler blev :lllgrl'!>C1 af
rodbrancl"\;lOlIX'. Der bk\ fundet nogen tirllg \aria·
llOn i allgre~graJcll.
Udhytlct \<If t:rtcr forholdene pænt "'Olll !n(ll1o"lIltllr
pti lI\ aud,,', ~andj(Jf(l, men der ble\ og..:I m:'ih Cl pa:nl
1lll'rudhYIIl: ved al IllchJ...yut' , merrI! ~ir.

for,,"get rnrt~a:ltt'r

Andre forsøg med roedyrkning
F{w..og med ...orter af '\ukkerrocr 1il fahnk ble\ fort~;tl

IIll'd 2 for..;"g i :'ir. hvor udbyttcl Tforhold lil ~ld:"ltt'1ir

\ilr på l'l meget "l\ere lIneau med Gnll3 og Magna
lllU110 ..om de bed... te sorter.
I tabel 14 ses gCll111:IllMJil af 2 ~r.. rl'Sultatt'r.

I"a/)(:/ 14. Sorter afsuk/..arol" til johnA. (/9J).
GI/S- 2 lJr /Y82·83. 7/onog.

lCMXl pI pct. Ion pr. ha
Sukkerroer pr. hit suklo:er "xl sukker

Regent (5) . 7.1 17.9 51.0 9.14
I'nmahill (5) . 82 17.9 1,4 0.28
Ka",clll(lno (D) ~I 17.9 2.S 0.5.1
Untta (I) 80 17.7 0.4 0.04
Mllllova (OK) 75 18.1 3.4 0.54
Magnamono (DK) 81 17.9 0.2 0.04

Alle ...ortl'r ha\dc 1.'11 h{lj (Ig cn...artC't ...u""erpf(lI'CIlL I
gellTll'm..1111 klart:dt' ,ortcrnc Rl.:'gC'lll. Unll .• og \1agna·
111(\110 dl'l "'i.lIllIIll.: o~ hnjc.. lc udhytte af .. ukkt'r pr. ha.
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medens Kawcmono og Mono\'a gU\ de la\,C'ste udbyt
ter. og I'nmahiJl indtog en mellemstilling.
I 2 fors"g blev prøvet ct stigende plantetal ved hen
holdsvis 100 og 140 kg N pr. ha med 'clgende resultat:

Tabel 15.

Sukkerroer

Plantetul af sukkl'rroer f/l fabrik
Gus. 2 f~ /983. forsøg lir. 31169 og 3U 70.

100 N 140 N
pct. ton pr. ha pcl. ton pr. ha

,,"ukker rod <;uHer sukker rod liukL.cr

Vandingen havdt: ingen betydning for plantetal. suk
kerprocent og sul..kers<.Jrtens kvalitct Der ble\ høstet
cl merudhytte på ca. 6 ton roer pr. ha. h\.llkct nok kan
dække omkoslningerne ved vandingen og lidt mere. I
et andel forsøg nr. 311 ..... blev fabnk\roer vandet med
.15 mm den 12. augusl med næsten samme effekt.
I forsøg lir. 31166 blev i fabril..<;roer målt meget Slore
tab l udbytte på 1.7, 2.5 og 4,4 tOIl ~ukker pr. ha "'ed at
udsætte såningen fra 18. april til henhold~vis 25. april,
13, og 30 maj.

1000 pI. p'. ha
60 18.9 49,4 9,33 18.5 50,2 9,28
70 18.8 1.2 0.16 18.6 1,7 0.37
80 18,7 1.7 0.22 18.4 0.7 0.10
90 18.9 1.8 0.35 18.4 2.1 0.36

Fra ct middelhøjt udbyuclll\'eau var tIlvæksten af
sukkcr i dcn L periode ca. 450 kg pr. ha. Det gIk l 2.
periodc ned til ca. 200 kg.
Sukkcrproccnlen var jævnt stigendc indtil den 7. no·
vember.
I forsøg nr. 31175 og på Abtedgård blcv MIkkerroer III
fabrik den 20. juni vandet med 100 mm med følgende
rC\ultat:

Udbyttet ... ar hojt ved begge k\ælstoftrin, men der ble\
kun målt be<\kedne merudbYllcr for de trinvis stærkt
ogede pJantetal.
Sukkerprocenten var upåvirket af antal plaIlIer pr. ha.
men den blev reduceret svagt af øget kvæblOrtilførsel.
I 2 forsøg blev prøvct optagningsuder med 14 dages
mellcmrum fra 11. oktober til 7. november i de 2
svenske sllkkerrO/:Sorter Regent og Primaiu1J med føl
gende resultat:

Regent

Optaget Il/IO 66 17,2 100 38.6 6.65
Optaget 2VW 62 18.2 95 0.7 0,49
Optaget 7/11 63 18.6 94 1.1 0,72

Primahill

Optagct Il/JO 71 17,4 93 36,0 6,25
Optaget !5/1O 64 18,4 97 0,4 0.43
Optaget 7/11 65 18,6 95 0,7 0,59

e) 4.2 - 100

Tabel. 16.

Sukkerroer

Tabel 1.7.

Opwg/lingsrider af sukkerroer til fabrik
1./941.
Gns. 2 for.~øg 1983.

t()((lp!. pet. IV. ton pr. ha
pr. ha sukker lal-) rod sukker

Vandillg affabrtksroer. Gns. 2 fs. 1983.

Forsøg med dyrkning af
græs, helsæd og majs m.v.
[ 1983 blev under Grovfoderudvalget arbejdet med
for~"g efter følgende fOr!logsserier:

I. GrlC\arter som eftcrafgrøde
2. Rødl..løver og alm rajgræs til slæt
3. Bygwrter til helsæd
4. Udsædsmængder og rækkeafstande l hels..-ed
5. Stigende mængdel NP 11-23-0 ul maJs
6. Stigende mængder kvælstof tl! gyllegødel majs
7. Stigende mængder kvælstof til slætgræs
8. Stigende mængder kvælstof til hVldklovergræs
9. Slælblandinger

10. Stigende mængder Westerwold rajgræs som dæk-
sæd

Il. Hostlider for grønbyg og byg som helsæd
12. Gnt:' og helsæd td ensilering
13. Byg- og æneblanding til helsæd
14. Høsttider i majs efter frost
IS. SIld) bdcr for maj~

16. Kvælstof til forskellig tid til majs
17. Maj\sorter
18. Udbyttebelemmel,er i silomajs
19. Udbyllebeslemmelscr l kolbeml)l.
20. Forenklet grovfoderproduktion.

Græsarter som efterafgrøde
efter helsæd 1981-83
1 forsøgene måles udbYlIcl affor!l.kellJge græsarter. der
høstes som eflerafgrødc ener byg -.om helsæd.
De fon,kcllige liner og soner er blevel udlagt med
f,.tlgendc antal kg pr. ha:

1000 pi pct 1011 pr. ha
pr. noil sukker I V rod sukker

Uvandet
Vandet.
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70
71

17,0
16.9

100
101

44,2
6,1

7,50
1,02

a. 18 kg italiensk rajgræ~, 2 Il, Prima Roskilde
b. 25 1..& italiensk rajgræs, 4 11, NlIlal..
c. 25 I..g Hybridrajgræs, 4 n, Augusta
d. 30 kg Wcslerwold. It. rajgr., 4 n. Tewera
e. 18 kg alm. rajgra."5. 4 n. Tonga



Fabel 18. G'ræsarler \'011/ ejtem/Kmde (fru "e/~æd.

{/95J.

Gm. 3 "' /98/-83. 25 j,.

Dc '>INste udbylter I h1..'I".ctl ble\ målt \cd udlæg af
h~ brtdl'aJgræ.. og \Veqerwold r;IJgr<t.:~....om \ o":.edl;' op
i d.clo.. ...ec1en. da dl.' el' de Illc<,1 a"ti\ l \'o~'>Cllde græ..ar
ler.

Il. raJ. 2n 250 82.6 7.5 287 43.6 8.8
Il. r:IJ.. ..tu IJ 0.2 0.0 53 2.8 O.b
lIybmJ..411 .. I 2A 0..1 II U 0.1
W. wold .. 4n 14 2.1 0.0 22 0.7 0,4
A. nIJ\;.. 4n 14 1.6 0.2 5" 8.2 1,4

Sorter og arll.:r med 2n er lhploldc mcd cl normalt
antal "rolll(hOlller, meden,> 4n betegncr Ictraplolde
med dobbelt :Intal "ronllhOmer Dc lelraplolde IliJr 1

forhold til (llplOldc ...orter ca. 50 pct. "'Wrre fro, og dc
ud...:'h derfor I lidI ,>wrre mængder pr ha for al ... I"r\'
alle fnr,>og~[ed del ~amll1c antal planter pr. Hre;llcnhcd I
\~n ja:\I1 og I.ct be'>l<lnd.
Hjbndrajgræ.. er en <lrt ... "ryd<'nlll,!! mellem alm1l1dcll,!!
rajgric<, og ilaliell<,k r:lJgræ... Sortcn af den nye ilrl.
...kabl ;lf 1l11:nne...kcr. Il"r en rl·t god \ IlHerfa... lhed og
k::ln holde i nogle:'lr under \ore forhold.
We'>lerwold rajgræ'> er cn "ollllllerenång. græ....lfI, der
af!>luller ~H hvslob mcd frc\\æUllng l lul>c1 af ell væhl
periode efter '>ålllllg i fodre!.
Det er en mcget hurtIgt \Ok'>eIICk græsart med en
'>Iærk '>l<"cngeldannclsc og frma:111lng på slde... "uJdl.'lle
ca. l1\cr 4. uge. I korn til modenhed "an fmeIle n:'i at
modne.. "'..Il11111en llIed korne,,", kerner. Delle fro er
megel <'pild",ollll. og da det i &re\ i... kan bevare splrec\
nen I jnrdetl. "an græsarlcn Io..Oll\me III at Virke '>om
ukrudl i andre afgruder.
Derfor hm Wc<;!erwold raJgra..... kun bruge" "om udlæg
ItI el"lerafgwdc. hVI~ man l'r heil <ilkker på. :Il dæks:t.:
den ...kal 11I"'le~ "'Olll hel ...æd. Dd ollllalt" ...plld af
modnC' frI.' "an Og":l Opqti, 11\ l'" græ..arten er kommet
ti[ al '>l!l. og vente på Sb:l længere clld beregne!. fordI
jorden ikke "an ba~rc Iht"'lma... klllerm' pIi grund af
I11cgCJl nedbl)r.
Pritnuer rorelrælo..kt:r 111'>Ylleladcndc ;11 lægge ,~g pil
Wc...ten~old raJg:ræ.... Denillo..ornmer. at arteulkkc bn
ovcrvllllrt'. Selvom del er en I1h.:gCt aktivt \ok'iende
græ..art. "li bur man tage de nævllte forhold 1 beiragt·
Iling. Illdcn We::.tel'\~n[d r:tJgræ.. v,dgeloo lil cftcrafgrode,
alene t:llcr iblandet i.llldrl' arter.
Eftt:r planen brugc... for"'llgsva:rlem egen bH~ort 111
heba.:d. DCll g~)de'i og behandk~ ~Olll normalt for
ejendOmmell. Til hver <;ht.'l af efler::lfgmdcll gl)dc:-. med
100 kg N pr. ha I NPK 2J.J.7.
I årch 4 for<;(tg bk" udbyllCI "r hd<>a:d og efterafgrøJe
noget l(lwre end I de 2 forcgaendc ar. men de forhold .. 
vhoc udbytter var na::stell Cll:'!.
I tabel [8 '>l" udbyllctl hebæd og efterafgrode i for::.og.
gCllllCrnf(lrt efter planen.

pc!. lØl"SIOf pcl. r!pr. l IØrst.
G=art helsæd cfternfgrode helsæd eficrafg"'de

I. 51. 2. sI, Lsi. 2. s!.

II. raJ .. 2n .lU Ib.9 1.1.5 Q.I 17.7 23,6
l t. raj .. ..tn .10.5 15.0 12,J Q.I 17.b 23.6
Ilybraj.. 411 .12.5 15.5 12.8 Q.I 18.1 2.1.4
\\'. wold,4n J 1,3 Ib.7 12.0 8.9 16,2 22,9
A. raJ. 411 .B.Q 17.4 14.1 8,9 18.R 23.4

1'" ;1""'" I !llr.10f lXI rr;l..,1 l r,lr'"

It. raJ .. 211 7,~ IJA Ib.7 26.1' 20.6 IQ.R
It raJ .. ..tn 7.8 1.1..1 Ib.5 1.0.7 20.7 IQ.7
HybraJ.. ..tn 7..1 14,9 Ib.7 2b.8 1l.J 20.1
w. wold, 4n 7.1 12.:' IH 28.0 24,6 23.0
A. raJ. 4n H 14.4 17.7 27.0 21,~ 20.4

Som eftl'rafgrode gil\ tetrilplOld llalien .. 1o.. r"IJgnc'> dd
IWJc"le udbylIc. meden,> allllllldelig LIJgr:t: ... her g:l\ <It't
la\t' ... te udb)tle.
Byg "0111 heJ<..a.:d og de t:nlo..cllc gnc...arter har el Iloget
Ii.Jr kdllgl indhold af rjproll'lll. a..ke og træ..tof. me-
den dc!' hk\ målt 11,C\ICll S.llllllle IIldllllld ur hJr"lllf.
"'<1m del "'C"o 1 tabel 19.

Tabel lY. Gra.'Wlrlt'r\Of1/ t'jrt'raj~rode .
GII~. 3 ar /98/-83. 15 F

Indholdet af t(lr.. lof \ilr I h(+..,ed f1,j 31-34 Pl:I, Illel1~

dl'1 i t'fterafgrøde \ilr 15-17 og 12·14 I henlwld...... '" I og
2... Iæt. In dkcl l'r 1;1\1 for 2...læ l.

Tnr~IOrfl''''' indhold af r~prolcin ~,lr en... og lavl l

hcbæd. pa'>"t:lldc hOJ l l. ~Iæl af cflcrafgmdcl1. meden ...
den \ld"ll" .. la.:h Indhold p!i 2.'-24 pet. \ar hOJ! og. for
h()JI Eftcr planen ble\ brugl IfX> kg N pr ha i bl'gyn
dd...cn ilf ..cplember 1 de 2 f"r"lt' for...og~år. Det \af for
megel kva.:hlof pr. ha III cflcr<,ollll11Crel1 .. hdIO\, "'1..'1\ j

godt: 'll.:Io.. ... lår.
IIc1'>=cdcn.., indhold :If ~l~kc \ ar lavl. meden:'! del ~'ar

hojt Iilmcgt't hUJ' i eftcrafgmden. h\or Q-IO pet. råa ...h'
er normalt. Re.. ultaleflie lyder ~ålcde~ p:'l. et ..,tort
"andlll<.lhol<.l. DCI 1::l\c Illd hold af -sand i IH"le! hcl~a:d

er eTl ar <.Ienne afgro<.le... fordele lil Io..vægfoder.
Træ:-.tofproCClllcrl ....ar middelhøj l hcbæd og i I. ..læl I

cftcrafgwden. lllcn under normalen l 2. ~Iæl. we"'lcr
\\Old raJgræ.. ogcde helsædem indhold af træ..,l<lf og
havdc del hoje"le Iræ... tofindhold af alle pn)~ede ~Hter.

Illdboldcl af :I"ke og tnt="lof er faktorer. der lIllig"r I
beregningcn ;tf foder\ærdien, hvor el ImJl 1lldhold
reduccrer foder\ærdicn og orl1\'endt.
I label 20 ..,es en o\"cr... igl over udb}IlCI på for~"c11tge

Jor<.ltypcr l bereg.nede bnlltoafgnxlcenheder pr. ha.
Alle for"'l,g med .. Iæl I cflerafgmdcn er taget lllcd. Af
fONlg med vi.llldlllg var der 2 for:-.t>g pftJordlYpe Hl 1-2
(Ig I for<;og på J O J-4 og mgell for",'g på J Il 0\ er 5. Dc
er alle llIedregnet I gruppen. da dere.., udhylle Ikke
al\cg fra de andre.

F:clle... for for.. \)gcne ph :llll~ Jordl) pcr var l·t IHlJt
udbytte af Ild.... l.:d. Ved de hoje';te udbyttl.'f l for...og på
JB 5 og dcrmer ble\ der iUe m~ll nogen fm ... "cl p:'i de
for ..kdligl' græ"':lnt:r~ Illdnydcl ...e på [hk":cdcn. Ved
la\cre udbytter i hd...:cd ga\ de "wftlg"t \(l~~elldt'

gr.c...aner det "tur..tc ,>amletk udby l1e

hkg pr. ha
e.fte.rafgrooe

rApr. grøllt 101"5t. rllpr.
hdsa:d

grønt IØ!"St.
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Udbytte og rester af og eftcrsåcl Weslcf>\old rajgræs,
-;om \entel med et megt:! lavt udbytte

Dc nu afsluttede forsøg med græsarlcr !>om efteraf
grøde vIste;

Del kan derfor anbafahs at bruge højlytiende sorler af
telruploid ilOfiensk rajgræs lil e/terafgrøde i heliæd.

Forsøgene anlægges med 6 blokke, hvoraf 3 gødes med
]00 kg :'\ pr. ha, fordelt med 75 kg !' pr ha ad 4 gange.
De J \)\'rige blokke gødes ikke med kvælstof.
I åre'" 6 forsøg blev i det J. brugsar hostel udbytter.
som \ ar på samme niveau som i de foregc'l.cnde 2 Ar.
Re!>uhatcrne er indrcl;net i gennem~nil af IS forsøg i
tabel 22

kg alm. rajgræs
Borvi

IS
9
J

kX rødkløver
Krano

J
9

15

For""g.~/ed

Rødkløver og almindelig rajgræs
til slæt på vandet jord 1980·83
Baggrunden for forsøgene var de fon'mt <;tlgende priser
på korn. protein, kvælstof og energi. så der til kvægfo
der søgtes efter en produktiv afgrøde med et lavt
forbrug af rcssourcer.
Desuden har fodring på stald f3et øgct udbredelse. og
det kan være vanskehgt heJc sommeren at findc en
afgrøde...om dyrene gerne æder, og wm har et pas
"'ende udviklingstrin. I forsøgene her \lkres væksten
med markvanding.
Efter planen udlægges i bygdæhred I tidligt fornr med
rødkløver og sildig almindelig rajgræ5. l følgende blan
dingsforhold.

Ul de hurtigl "oksende græsser mm hybridrajgræs og
Weslerwold rajgræs ro/iSede kraftigt op I helsæden,
hvur de" ~'ar svagt udviklet og med aben heslond.

(/( Italit'lHk rajgræ5 og her især den telraplO/de type gav
det stør"'e udbYlIe.

af hybridrajgræs ogsa k :'arede sig med pæne merudbyt
ter.

at We.fter....,old rajgræs. bl.a. af hell'lyn til at undgd
frøka\·tning inden modent korn høste.5. kun bør
bruges '10m udlæg. Mor det er heIl sikkert. al dæk
sæde" bjærges som helsæd.

at tidlig almindelig rajgræs gav del Jaw!.\te udbyIIe og
næppe bor bruges som efterafgrode ejler helsæd.

..
b.
c.

Tabel 21. Græsarrer som efterafgrøde. O~'en'intrlngs

E'me malt I I Jlæt. Gns. J fs.. 1983.

pct. pet. hk, pr ha a·(.
1O~1. ripr. gronl l"rsl. r~pr. pr. ha

Tabel 20. Græsarrer som ej;erafgrøde. 1981-83.

Afgrødeenheder pr. ha
efterafgrooe

helsæd I. slæl 2. slæl I ah

lBI-2,6ft·
II. raj .. 2n 66,2 15,3 14.5 96,0
It. raj .. 40 2.1 1.5 2.1 5.7
Hybridraj .. 4n 1.3 0.2 1.0 2.1
W.\\'0Id.. 411 2,6 0.6 1.4 1.8
Alm. rajg., 4n . 1,2 ~2.2 0.8 -4.2

lB 3-4, 14 Is.
Il. raj .. 20 63,3 28,2 17,8 109,3
It. raj., 4n ... 0,5 l,2 0,6 1.3
Hybridraj., 4n . 2,6 -'-4.2 0.1 1,7
W.wold.. 40 2,1 3.9 J,J 2,7
Alm. rajg., 40 . 1.1 -9.0 4.4 12,3

JB o~'er 51s.
It. raj.• 20 ... 73,4 12,0 18,4 103,8
It. raj., 4n 0.0 1.7 O.J 2,0
Hybridraj., 411 . 0,6 -l,2 0,4 0.2
W.wold .. 4n O,J 1.8 4,1 ~2.6

Alm. rajg .• 40 . 1,1 4.0 0,5 -5.6

Deo I. ..,Iæt af efterafgrøden var ..,om ventet ~tØrsl efter
et lavere udbylte af hel~æd og omvendt. TClraploid
italiensk rajgræs og Westerwold rajgr~ gav de højesh::.
medens almindelig rajgræs gav de laveste udbytter.
Udbyttet i 2. slæt af efterafgroden var mere uOlænglgt
af jordtypen. og det højeste udbytte blev hOSlet i forsag
på JB over 5. Udbyllerelationcrne var næsten de
samme på de forskellige jordtyper. We\lerwold rajgræs
klarede sig dårligt. hvilket sikkert er el et resultat af
sene angreb af fritnuelarvcr. Almindelig rajgræs når i
udbytte de øvrige græ&1.rter.
Sammenlagt blcv der m!ih høje udbYIler. Det var I

udlæg med letraploid itaileo"k rajgræs 102. III og 106
brutto<lfgrødeenhcder pr. ha på henholdsvis JB 1-2. 3-4
og over 5. Bortsel fra almindelig rajgræs. der gav det
laveste udbytte. var der ingen afgørcnde forskel på de
øvrige græarters udbytte. Dog klarede tctraploid itali
ensk rajgræs sig pænt.
I 3 forsøg blev m!ill overvintringen året efter i l ~h:CI.

hvis gennemsnit ses i tabel 21.

It. raJ.. 2n 17.1 IJA 368 62,8 8,4 49,8
It. raj .. 4n 15.7 14,0 7 4.1 0,2 2.6
Hybraj .. 4n 14,4 14.3 76 1.0 0.7 1.4
W. wold .. 4n 12,8 18.7 205 41.9 4.5 JO.8
A. raj., 4n . 14.9 13.9 J8 2.5 0.0 5.2

I fodcrværdi gav dl]1loid itallcn'ik rajgrres det høJt:~le

udbytte. læl fulgt af hybridruJgræ'i og tetraploid raJ
græs og med almindelig rajgræ<, p:.1 et noget lavere

J begge afdelinger - uden og med kvæbroftilforscJ 
faldt II1deholdet af tmstof fra 18 III ca. 16 pct., n!ir
andelen af rødkløver blev øget i blandingen, medens
t"rstotTets mdhold af råprotcin ~teg fra ca. 16 lil ca. 19
P<;1.
Den beregnede foderværdi viste det mest koncentre
rede græsfoder med l 21 kg tørstof ul I foderenhed ved
den Slorste udsædsmængde af rødkløver. når der ikke
blev godet med kvælstof. En gødsknmg med 300 kg N
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TabelU. RodJ.../ØI'er og almillllelig rajgræs lil ,\!æl.
IlIll/w!d af rorsroJ og raproleifJ.
Gn_" /4/s. /98/-83.

pct. fO~fOf

2. JUIll 17 15 14 16 15 14
6. Juli. 20 19 18 18 17 17

17. augu:-.t II) 18 18 20 20 19
15. o~tobcr 18 17 17 17 17 17

pct. raprolci" I fOrslO/

2. jUIll 14 16 18 15 17 IR
6. jull . 16 18 19 17 18 20

17. augu"'l 18 19 18 16 17 18
I5. oktober 21 22 22 20 21 21

Fordc1ingcn <lf udbyIlet p:'\ de l:l1"dtc .. Iæl var UdCIl
kv:t:I..tofgødsl-nillg og J kg rødl-I"vcr pr. ha llj ..t:vn med
dc ..wr!ilc udbytter i jUIlI og :lugu,,! Det icndredc 'lIg
ikke ved al11ge udsædcll urmdkløvcr. "el\'(101 udbyttet
I alk "bCI blev ~"gel.

Vcd ) kg rødkløver pr. ha og 75 kg N pr. ha pr .. Iæt
hle\ på et Imjcre udbyltcll1veau nåct en bclydeilg
udjrt:\llling af udbYIlet på de enkelte "I:ct. Uelle
'1mul-I-e rc"ullat er blevet nået ved. al langt dl' n~lc
for",'g blev marbandeti tørre pcnodcr 11981. 1982 og
1983 med henholdsvi ... 32. 116 og lUO mm cHer I
gellll('ml1 .. l! med 83 Illlll vand.
Ye<.l .. Ial<.lfodring 011~ke<; ikke alene el gr:c"foder. "om
er 111 rådighed i CINlrledc mængder, men og...<'I. cl foder,
der ved ~I.cl har ..& cn ..arlt'l Cl indhold af tør~lof og
råprotcin "om muligt. En ~tigende ud..,ed af rodkl'lVer
gav ell lendens td et lavllndhold af l~lr"'lOf. I",t:r I den I.
<;la:l, '10111 det 'iC" i wbd 14.

robel 22. Rødkløver og olm. rajgræs Iii ~/æ( (196).
Gn, 3 år. /98/-83. /5!.

kg pr. ha
Rød· Alm. 1"'. 1"'. kg Iørst. hkg pr ha
kt "ll'. t0f'S1. r/lpr. pr. r.e. grønt IØrst. riprol.

ON
3 , 15 lU 16.4 1.24 583 103,6 17.0
9 , 9 16.2 17.8 1.22 U5 12.7 J.7

15 J 15.6 18.8 1,21 177 15,J 5.4

JOO /V

J , 15 17.3 16,0 UG 270 44.3 6.7
9 9 16.4 17,3 1.28 309 43,0 8.4

15 , J 16.1 18.6 1.25 )02 .18.7 9.4

pr. ha gav cl mindre kOlll.:enlrcrcl foder. idet der gik
1,25-1.30 kg IONtof till fodcrcnhet.l. Ogs.:' her var del
hlYe~IC forbrug på de 1,25 kg 10Nof ved den .."' ..slc
ud~:cd :lf mdkl~wcr.
Udbyttet af løn,tof stl'g I afdelingell uden kvæblOf
g0(bkning i lakl med Øgd udsæd af mdkløver. is.cr de
6 kg fra 3 t1l Il kg gav et ~tort mcrudbylle. I den
kvælstofgødede afdeling blcv de sl~,r... te udbytter m:'ilt
ved den lavc~le lId~æd af mdkl{wcr. Her har gr::t..'Sl>et
værel bcd~l lil at udnyllc den lilførte mængde kv~d

stof.
G(·xbl-ning med de 300 kg N pr. ha gav iøvrigl en
bdydelig fomgcl<;e :lf tørslofudbyttet
I label 2J ~c~ karakterer for kløverbc:·;tand samt dcn
bcrcgnc..'l.!c foderværdi fordeli p:'i de cnkdtc .. Iæt og iah
pr. ha.

Tabell), RcxJkløver og alm. rajgræs fil slæl.
Gns. 3 år /98/-83. /5/s.

kg pr. ha
Red-Alm. Kar. r. kl.-) Afgrooeetlheder pr. ha
kJ. rjgr. I, sI. 4. si. 2.juni 6.juli 16. BUg. IS. okt. iall

Rødkl.
A. r:ljg.

.1

15

ON

9
9

15
J

3
15

300 N

9
9

15
3

J()() /Il

3 15 2 2 IO,.' 8.0 5.7 6.5 JO.5
9 9 -I .1 11.1 6.7 7.1 6.0 .10.9

15 , 3 5 4 l),2 7.5 8,2 5.6 .10.5

-) O-IO. 10 re'n hl\l\l"r

Karakterer for kllwl'rbc~l<llld vl"cr l't "lignede indhold
ved øgl'1 mt..a::d af l"\)dkl~)\'crhådc med og udl:lllilfm~el

af I..væbtof. "J1f'II'.. lcn 1'.1 300 kg N pr. ha halverede
dog karaklerernc for kl()Vcrbc~tand.

Udcn I..v..d:-'Iofgl·)d"kning hkv målt mcrudbytter pii 190
o~ 55 foderenheder pr. I-g mdkkwcr, n!\r ulbædcn bic\'
øget IIcl1hold"\I'" fra 3 til 9 kg og fra <) lil IS kg
rødkhwer pr. ha. Med normale pnser cl' det ,id~te også
...t:rdclc...... rentabelt.
Udhyttct l afgnK.lcenheder blev bercgnet 1':'1 ba"l" af
afgnxlcn~ Indhold af 1nl.'~IOr. r:lprolclll og aske.

ON
3 I 15
9 9

15 J

J
6
8

4
6
8

28,6 16.6 22,6
4.8 1.7 -1.6
4.6 2,5 6,5

15,9 83.7
0.2 lU
0.8 14,4

Del \'1"er bl.a.. at ('n gra:"... I:.ct med Cll t..t:1 tx....wnd ~lf

mdkhwer "kaI forn:jrc.. inden en cn'lilt.'l'lllg for .11

undgå ..lore lab ved "iat"tanllh
!Jet Illt",,( ja'vllc llld hold af wr..tof bic v måll cl'ter , kg
nxll-I,\\cr uden lilh,r~d af kvælstof Det lHc..tlX'lhtc
\<lr J I-g mdklovl.'r og .100 kg N pr. ha. tier ble\ og....1
Imilt cl pænt udbylte pli over 11.000 fodcn:nheder pr.
ha.
Indholdet af raprotclll V<lr ja.'vIll ~lIgende l heil: v;d:;.l
perioden mcd de hOJeslt' v:.cn!ler I den ~id"le .. 1:t.:1. Det
meSI pa~"cnde Indhold - ca. 18 'X:l r:'l.pmlC1l1 - ble'
målt vcd <) kg ud..æd af mdkløver pr ha. njr der hlev
g~){ICI med 300 kg N pr. ha.
En rooklovcrlld..æd p:'i 3-9 ke. mdkl()ver og 9-15 kg
"IIdIg alm. r:.ljgræ.. pr. ha og JO) kg ~ pr. ha ..er ud III
at værc bcd~1 eglll't lil pii markvandcl jord al gl\C et
J,evlll fmelell udhytte med et <,labilt lIld hold ar l<'r..tof
og r;lprotclll"

Dc 11U .,l"sIUllcdc for ..og llleJ mdklmcr og .. ddIg almlll
dcilg rajgra..'_" vi ..tc:

207



Efter"! Pib. ')
Mona 8.6 276 40,0 8,1 9,1
Ida 7.7 cl 3,1 0,5 0,8
Ner} 7,9 c6 3,1 0.5 0,8
Gula 8,0 16 1,4 0.3 0.4
Aramir 8.0 \6 3.9 0,6 0.9
LSD 8 I.l 0.3

.) 0·10. IO mcgtt 11~1

liJbel15. Bygsoner fil !Ielsæd med efterafgrøde.
G'lS. 24 jorsøg /98/-83.

hkr P' ...
Bygsorter lejesæd grønl l"r~IO riprot lræslor

IIl.'1sæd

Mona 1.4 270 84,9 8,2 23,2
Ida 2,0 9 6,9 OA 1.0
Nery 2.2 2 4.4 O,J J,7
Gula 2.4 I 4,9 0.2 2.5
Aramir 1.4 14 8,7 0.1 3,4
LSD 7 3.0 0.3

I disse lejesædspartier findes også gærsvampe i stort
anlal. som i ensilagen k.Jn være hovedån.ag til eftergæ·
ring under opfodringen. Gær~vampe ligger godt nok i
dvale. når ilten er opbrugt under ensileringen, men når
Ilten kommer igen under opfodringen. ses deres virk·
ning i rorm af en kraftIg varmcdannebe.
Hvor del kan lade sig g()re under høst og enSilering bør
~tående helsæd holdes for sig. Lejesæd~partier kan da
eventuelt ensilere-. med tilsælning af nydende ammo
niak. der virker dæmpende på gærsvampenes aktivltct.
Ida og Aramir gav hujere udbytte end de øvrige 3
'iorter.
Mona og Idabyg gav del laveste udb)'t1c af Iræstor. og
havde dermcd og'iå den h0jc~te foderværdi.
Monubyg var den me..1 skån~mme bygsort overfor
udlægget. læt fulgt af Gula. mcden... de øvrige sorter
Ida. Ncr)' og Aramir ...vækkede udlæg.gel lige meget.

Tabel 26. Bygsoner ri/helsæd med cilerajgrøde.
Udbyue pd forskellige jordlyper.
Ajgrødeenheder pr. ha.

al en sligende udsæd afrodklc'Wfrgav et græ.\foder med
el faldendc indhold af rorsl%g el sligende indhold
af roprolein.

at del mest kom:enlrcredefoder med J,2 l kg tørstofIii I
foderenhed ble~' mMt I'ed 15 kg rodkløver udsåcl
sammen med J kg sI/dig alm. rajgræ.~ pr. ha.

at 75 kg N pr. slæl nedsoIIe foden'ærdien lidt, så der
under samme jorhold gik 1.25 kg lorJto! li// fode
renhed.

at del i forhold til en udsæd pil J kg rødklm'er gal' el
pænl merudbYlfc ar oge udsæden Iii 9 kg rodklø~'er

pr. ha.
at en hælslojti/forsel på 300 kg pr. ha gav .'i!f!rdeles

ref/tab/e merudbyuer ved etl udsæd pO J kg rødklø
ver sammen med /5 kg sildig alm. rajgræs pr. ha.

at del var pd kan len afdet ref/lable af bruge 300 kg .'11
pr. ha I'ed en rødkløverudsæd på henholdsvis 9 og /5
kg rødkløver.

at den gennemsnillige marki-onding pb 83 mm slobili
serede IIdbyuel på et rel højlog emanelniveaufro ar
li/ br.

at en stor rødkløl'erudsæd iÆkt.' udlignede udbyuel pr.
slæt, men del gav sladig deljwrslc> IIdbyl1e ved slæt
først i juni.

al 3 kg rødk/ø~'erog /5 kg sildig o/mllldellg rojgræs pr.
ha og 75 kg /Il pr. Ila pr. .\Iæl gav del meSI jævne
udbylIc.

01 det mesf jællne indhold af rorsfO! og rtiprolem blev
målt ved el/udsædpå 3-9 kg rødkløver sammen med
15-9 kg sildIg olm. rajgræs pr. ha. nar der blev godel
med 300 kg N pr. ha. Detfe vil være en furdel ogsa
ved sfaldjodring .

Bygsorter til helsæd 1981-83
Der har været en stigende inter~...e for at ho~te byg
som helsæd 3-5 uger efter skridning. Del kan være som
dæksæd for udlæg. som grovfoder med italiensk raj
græs som efterafgHxle eller som grovfodcrre~erve. For
tiden regnes med, at ca. 60.000 ha byg hø"'le~ som
helsæd.
I den 3nledlllng blev der på kvægbrug anlagt forsøg
med stråstive bygsoner for al bely~ deres egnethed lil
helsæd med eftcrafgmde. Soncme.-. egenska~r iøvrigt
er udførligt omtalt i afsninel om bygsonernC'i dyrk
niugsegcn"ikaber i beretningen på !\ide 25.
I år blcv 1 forsøg, nr. 33090, gennemført efter planen.
Dette fors0g~ resuhater er l de følgende lek<atabeller
sammenregnet med de 2 foregående år!\ [orsøg, idet der
bruges sImpelt gennemsnit.
I tabel 25 se... udbyttet i genllem~llll af 24 for...og.

Ved høsl som helsæd var <,orternc M(}n~ og Aramir dt'
mest sIrAslin:. læl fulgt af Ida. nH.·den~ Ner} og Gula
var de mlnd~1 :..lrå....IlVe.
Sorternes stråslivhed har Slor belydning. da helsæd
oftesI dyrkes på kvægbrug. h\'or der m;'\ regnc:.. med el
højt N-niveau. Dette kali dels være husdyrgødningen~

virkning og eflef\'irkning. dels være forfrug{virkning
ar græs- og roemarker.
Lejcsa-d i helsæd ..kai hclst undgås for al uudgå al
odelægge udlæggct l pletter cllerområder med lejesæd
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BY&-\Ort

Mona
Id,
Nery
Gula
Aramir
LSD

Mona
Ida
Nery
Gula
Aramlr
LSD

JO 1-2 IO fs. JB 34, IO f
hel!;. e.argr iall hC'l~ cargr lah

58,3 2",6 85,9 65,9 38,0 103,9
5.1 " 1,2 3.9 5.7 3,2 2,5
0.8 1,3 2,1 0.5 2.9 2,4
0.8 .6 2.4 3.J O•• 2,4
4.1 ."!.O 2,1 3.3 3.8 0,5
1.6 /.1 1.7

JU O"~~' 4 fs Gns 24 fs.
hC'ls. e.argt. iah "'". c.argr lilli

62,8 34,1 96,9 62,2 33,1 95,3
4.7 3.5 1,2 5.3 2,5 2.8
0,9 .4.8 ~5.7 0.7 2,6 3,3
1.4 1.4 1.0 1,3 1.5 0.2
4.8 5.9 1.1 J,9 3.5 0,4

2.4 1.0



DCI ~lll1lcdc brultoudby tlc I hd"'lCd + cftcfafgmd~

blev l Mona, Ida, Ner}'. Gula og ArllllllT hcnholds\l\
125. 12<). 126. 128 og 130 hl.:g !Of.. lOf pr ha, IH Ill.:et er
megel hUJc udbYllcr på "lOri sel ...amme Ill\Call.
Som lIdllgCfC næ\ III er \lra... ll\ hcd en VIglIg faKlor.
og ....." fordi ICJc.....cd ofle gl\cr en "lærK forurclIlng mt:d
Jord utlder IW"'llllllgCJl. Derved I.:mnmcr {)g\d Illangc
"'pofcr af ... mør5.Y'l't·baklencr mcd l cn ... llllgen. Div'll'
\porer I.:an \olde prohlemer med clNlagell.. l.:valllel og
\ellerc J;1\e problemcr i O"'ll'produl.:llonen 1';1 IWJI
K\i.c1 ... lOf·nHcau \I\IC Monabyg \Ig at \.t:re den txxhl
egnede "on, læt fulgl af Idabyg. Pa 101\1 k\,c1"'lOf·
Illvcau ga\ de alldn: ",-)rter ImJere tldh~lIcr end (l,lona
b}g.
I lahd 26 ...c ... en o\cr\lgt (IH:r udby[le! l ;lfgmdccnhc·
der pr ha p3 de for\l...elllgc Jordlyper....andjørd. ler·
blandt'l l,i.lIIdJord og lerjord
Der ble\ lUC fundCI nogen afgmende for..kel mellem
dc prm cde hyg"Orlcr og cf".. rafgrodcr pa lit: for\l...dllge
Jordtyper.
I gCllllt'm"'lll1 af 24 fu~tlg l J :.H hle\ der 1 hd ...æd l
eflerafgmdc i t\1olla, Ida, NeT)", Uula og Aranm måll
cl udby Ile p~ henhold\\-! ... 95. Q8. 92. q5 og C)6 .... fgmde
enheder pr ha eller .. Ion '>Cl del ..al11lTle brullUudbYlle
De nu :.l1~lutlede for...,,!! med h)"g-'<JTlcr III hcl ...:cd med
eftc:rafgmde \ ....le

al ,\10110 og AralIlIr \'Or de 1IIe\l\lru\lIl'1:' \Orla 111
hd\æd, lu't jull!,1 uj /duhyg.

ul ,\/onub)'/( I'ur 111/:'\1 \J...ulI\vm IH'erjor udlæggel. r('1
Iet'l }Ulf{f u/ G/llflh.~'g.

ul ,\/(ma· og Id(Jby~ hOl'dl' (kil Iml'Ht' ma.'l1gde umwj
til I foderl:'lIhl'fI, \"Cl d/:' n/(/ ji)rl'/m:J.../..i',\ {il hel\ær/,
hl'ur du lægge\ \lor Iwgl pu a}kmdef/\ fod('rl'{udl.

at dc'r i gef1lU'UJ.\1II1 Mel' hmlel del \am",(> ur/byt/e i
hd.\a:d p/U\ ti,au/gmdc'. \'O mcm er rd frit Jlil/et i
l"ull!,cl uf "y,'!,wrI III ht'/\æd. lIelr dc'r urbejdc's pa c'f
modaal Å1'Ct>/rWf-l1il·C·(III.

III \/anabyl!. ojde afproH't!c wrla mu for/:'lræJ...ke\ po
he')f" \"i('/I/U}~/11l'l'{1II WJ/II d/!n 1111'\1 \tnHf/\'l' og l"OIl

.)OmlIle eH'ajor lul/æggel

Udsædsmængder og rækkeaf
stande
i helsæd 1982-83
pj I..\ægbrug mcJ cl hUJI hæl"'lOfl1l\cau har del l
pr~lk"l\oflc \1"'I ...i~. al cn 1)lIdhaCI dæl... ..a:d \ar l "land
111 h dc al gl\C Cl fcl h"JI udb~ (IC og \ll..rc el godl o~

la:1 udla::g
For ,1\ hd) ...l'. IHdl.:ell llHlfl)del urJ ...æd"'lIl<l.:llgdc elg
...:imelodt· h:l\ <k r~ udb) IIt'l af hd ed og l'flcrafgnxk.
hlc\ d ..'r :llll:lgl for "g dkl tit'll riaIl, \0111 "'C"'I l.. hel27.
Eftcr pia nc Il blt'\ d r bruglldabyg III dæl.: ....ed, llh.·<ien...

udlæggel \ .11' dIer cJcrcn ... 111I"'I...C Ild ....t.'dell godc... mcd
garden... llorrn;lIc m:cngdcr 1...\ æl"'luf. meden... cftcraf
~mden ulfur\,...... 100 I...g , pr ha pr.... 1.'1:1
Aret .. 2 lor~"g, nr 46153 og 65032 g'IV ct 11lIddclhoJI
udbyllc i beb.t:d og. efterafgmdc og med lla:<;ten
..amn1l' udh~ lIefordchng ...nm <,ld ... IC ar.. for...~)g
I t\ af 11 fONlg ble\ hu\d~ rgndnlllg 1gcnnclll"JlI1 lllfnrl

med 54 (Oll pr. Il;! De.. udcJI hlc\ der l gCllnclIl"1lI1
godt't mcd {lO kg l1ydclllk alllllHllllak pr. ha.
KUli l I fUNlg af de 11 1...001 dl'r kJc.....~d ......'1 mou
hCINglen hk\ for..ugenc gennl'mf(,rt (la I..\a::ghrug pa
Cl moderat l...\æl"lOfni\cau Del(\,.· var dug. al \cl1le. d.1
1...\.c1... lof er Cl dnn"'l1lllldel. "'-Hn ll\Cr:1I1 ...ngt.... brugl
oplllllall.
I (abel 27 "'l'\ dl..'[ gellnellhllllhgc luJh) Ilc ar gnml.
IOr"'lOf m \

Taht'/ ]7 (c/${t'd~m/t'fl,:da (),~ Tr('''J...I·cJ/i,lallde I hd-
\{('d. Gm. IJ j\. /98J·/0.

Udsæd og hit, pr h;J, .,
sAafSland gr,,"1 tør"it. rlpr Ineslof pr. ha

Ihl\ædell

751...g. Il ~:m 2~ 81.0 JA 20.6 61.8
75 kg. 24 ~m Il 3,5 0.1 1.1 1.2

ISO kg, ll~lll IO 1.1 0.1 DA .1.1
150 I.:g. 24 ..'lil 1.1 0.2 0.0 O. l 0.2
LSD 7 3.4

Efl /"Tajgrodt'II
75 kg:. L! ~m 200 27.8 5.6 6.8 21.5
75 I..g. 24 l'Ill ]J 1.7 OA OA l.J

150 kg. 11 cm 17 2,g 0.5 O.i l.i
150 kg. 24 cm l 0 . .1 0.0 0 ..1 0.1
LSIJ /2 /. 7 0.3

HcI ....cd ga\ \ ed Ill'm ..f"'I;IlId mcllcm ....1"l.:ærellc l'I hdl
"lUne udh) Ile end \ cd ...alling p;l 14 I:Ill .. f",wlIlI båd\,.·
\cd 75 ug 150 I...g ud'-a:d rr hil
Detlc ogcde udbYlIl' l hcl ...:t:d blc\ Oel\l'" [dbl l udh) [[d

af t'ftl'rargnxlen. der ga\ cl bUl hl\cre udh)llc cfter
dæl.: ....cd ....kl llh."d l:! ..'lil .. f l"llH.l

Dd "';Il11lclic udhYlk I hel cd t eflcrafgmek hil'\< l
berq~nel lixler\i.t:nll for -:'5 kg ud....cd. 12 og 14 cm
... ,),af...land ug ISO kg ud..a::d ml'd de ",IlllIlle .., af"I,lIldc
henhold"" I'" ~U. 82. l:<5 øg X4 afgrodeenheder pr Il ....
eller "'lOrt "'CI 'lamme udhy Ilt' l alle fnr","g lcd.
DCI frt'mg;'h af lal kile, al i.I:cl.. ..a.:dcll har alllllle la::l·
hel! og udh) Ile \cd 75 I.: g hygud ....t:d pr Iw_ ....ICI mcl!
IHCn ...arm og \eli 150 kg bH!Ud~t.:d pr. ha. "':'CI med
IHcrl ...IIldel ...:lrur.
Dc IIU af... lullede for<iog mt'd ud....I.."d\lJlicngder og r..l.:l.:
keaf... [,mdl· l hebil..·d \ l<ilt'·

at der bh'l' Jill/del Il'je~æd I Ilo,""og uf IJ. du dl' h!el'
1-:('l1l1l'm/o,., I'l-d t" modaof J.1'{(1slO/flh'eou.

at IIdbYffl'1 i /whæd \'or lidt ~førrc I'cd WIllilIg {}{J 12 cm
l'lId I"l>d \(lIling pil J4 cm sÅærajJtulld.

at del/e mC'Tlldhyl/t' blel' rabl "11'<;/('/1 hdt i tftera/gro
de", .WIII1-:UV dl' IUI'L'\le /Jdbylll!T. h ror dæJ...:Ht'c/t'1I \'Clr
locl med 12 cm I"æruj,rulld.

ut mUIf /1/cd hemYII III d/'t .\umlede udbyIIe i In4\æd t
lfierafrt.rode I'ur rt'1 fm IliII!.'1 mdc.'fI/or dl' Kræ,,~er.
\Om /or\ogt'lIewlfe Jor'Jdw{'d og~oajHolldafdæ/...
\({·c/t"II.

ar 1({'lhed U1: /Ic/byt/t" ~'ar ellI, ('II1l'1I d{('~ \æden \'ur mt'd
75 /..g 1Id.'æd og Il cm U/Hund ella med 150 ~J.:

lulsæd og 24 cm ~k(('raJHol1d,

al dd U//!\I .\I..ufl.lummc.' ener/or u(lItl'/!,r.wl I'or dæ"~æd.
\(11.'1 m{'d 75 "J.: Itd\a:d Ol!, 24 cU/\J...æru/\lUmj .
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Tabel Jo. Stigende mængder /VP 1/-23-0 lil majs.
0pslillel eftaJordlYpe.

De SIOl1lt(' merudbytter ble\ målt \'ed de højeste fosfor·
syretal Arsagen kan være. al "lrkningen af den place
rede NP-j!odning måsko: mere afllænger afkhmaend af
jorden\ f()Sfof'Status. sa \'Irkningen er 'i!UfSt i kølige
forår og I de kølige områder af landel
DCI lmtydc\ i tabel 30. hvor fOf'Sogene\ udbytter er
fordelt pil jordtyper.

al .'liP-gød",,,gen i gerrnemsnil reducerede kuldept}
Hr/..ni"ge" p4 majspIanIerne i forurel.

al NP-gødningens gun.,Iige lJirkning 1'Or rel uafhængig
afJordensfosforsyrerol indenjor de grænser pa F15
/6. der blev [undel jorsøgene her.

al NP-gødningens lJirAning var rel klImabelingel og
SlØrsi I kølige /orar.

ar renlable merudbyller blelJ md/l i de amrader af
lalldel. der IIormall har køllgl W!Jr i fordrel.

ol del l dfo;se kø/ige omr. der var ren/abell al bruge co.
150 kg NP //-23-0I'r. ha placerel ved sdningell_

al del næppe er ren/abell al bruge VP-gfldmng i lan
dets lunere omrcldtr. men del kan her eventuelt
bru'Je.\ som en forsik.ring .

Ved denne fordeling skete der også en fordeling efter
klimaolllr der. da der nndes følgende \tcdn3\'ne ved
JB 1-2 Fa,""o, Løgstør. Alestrup. Ej!)trupholm. Ry og
Brørup. linder J8 3--4linde\: Ålestrup. Galten. Bræd
strup. Enner. Rødekro Holbæk og Soro, Ved J8 over
5 find~: Odder 3 gange. Næstved og Holbæk.
Det fremgar af tallene. at placering af "lP 11-23-0 \ed

nmg I kølige områder især gavner kolbeudbyttec.
Det bar her været rentabelt al bruge ca. 150 kg P II
23-0 pr ha. I de lunere omr~der har det Ikke været en
fordel at bruge NP-g'XJnlllg.
Del har ofte i prahis \ærel iagttaget. al enkelte ræk
ker. der af ukendte årsager ikke har flel NP-godning.
var langt bagefter de normalt NP-gødede rækker.
De nu af,IUtlede forscg med stigende mængder NP II
23-0 \/'ite:

100,8
0.1
0.9
0,4

5 I
O\orr :i

9,'
olbe lait

53.7
0.8
1.7
2.1

79.4
1.8
4.Q
5.5

36.4
2.0
4.1
4.J

ArlJødrenhaicr pr ha

"3...
10.3

kolbe UIJI

106.4
5,J
6,7
5,5

60.9
4.1
J.J
1.7

bf
J';!:
9.5

kolbe ult

Grundgødet
100 NP
200 NP
JOO NI'

JB
Fl. &Ja

Grundgooet 8,3 49.8 61.0 4.4 5.3 96.7
100 NP pine. 8,8 0,0 1,1 0,0 0,0 0,9
200 NP pille. Q,O 2.8 0,6 0.4 0,0 J,J
300 NP pIlle. Q, I l.J l.J 0,1 0,1 2,3

hL., pr ha
K.r, f tørstof ripl"O(C'in •. r.
kuldp.· kolbe stIengel kolbe stængel pr, ha

Stigende mængder NP-gødning
11-23-0 til majs 1979-83
Den vandoploschgc kvælslof-fm.forgødnmg ;\:P 11-23
O er fra andre lande kendt for al kunne hjælpe majs
planleme godlover perioder med køligt Vejr. DCI kan
forekomme I nogle forår l splflllg!.fa.;"en og l ugerne
derefter.
Majs dyrk~ me"" på landbrug, hvor der oftc gøde..
med ret slore mængder hælstofog fo...ror i husdyrgod·
ning.
Efter planen placeres forsogene. h....or der godes med
mmdst 100 ton gylle pr. ha for al rn belyst. om det også
under de forhold havde værdi for maJ\en"i lri ... sel al fa
placeret NI' 11·23-0 ved ~ning.

Bekæmpelse af ukrudt og skadedyr gennemføres på
forsøgsarealet wm på den ovrige mark.
Som forsogsafgrodc blev brugt \;.erten" egen normale
son. Det var Frol1lca i 12, Brulu~ l 3 og andre .,nrter 13
forsøg.

Tel" for~g nr. 19035 gav et ffilddeJlloJI udbyltc p~ 89
hkg tørstof pr. hu i del grundgodcde forsøgsk.·(1.
I tabel 28 'le!> gennemsnit af 18 fo,"""S i 5 år.

• Q.1O. IO mUldst L.uldcp.3\lrkcl

Karakterer for "uldepåHrkmng er ble\et bedumt me
dlo JUni. De all[yder. at majsplanterne har haft fordel
af placenngen af ,\P-godl1illgen \ed såningen. og at
og den mmd!oolt: mængde har haft god efTekt.
Del vi~r ... ig og\ft I ret he.kednc merudbyller. og da
godmngen er ret dyr. 320 kr. pr 100 kg i 1984, har det I
gennemsnit Ikke værel rentable merudbytter
Forsøgene har \-æret gennemfor! på Jord med fosfors)'
relal mellem 5.0 og 16.6 og t:I gennemsIlIt p IO.
Dc~udcll blev i gCllllem~llit grumlgødel lIled 104 kg
rent fOlofor (P) pr. h:1 i hu,dyrgudning og handcbgod
mng.
t tabel 29 er forsøgenes udbytter \ISt fordelt p!i grup
perne fosfof'Syretal under og 0\ er 10.

Tabel 19. Sligende mængder ,\ P 1/-13-0 Iii majs.
OpStIl/el efter fos/oNyrelOl w!d anlæg.

Tabel 28. Srigend(> mængder "P-godning 11-23-0 Iii
majs.
Gn~ 5 ar /979-83, /8f~

Grundgodel 8,0 41.2 83,1 8,0 56.6 102,8
100 NP 8.4 0.8 1.5 8.4 03.5 4,0
200 NP 8.4 2.0 2.4 8.8 J.I 6,9
JOO NP 8,7 2. t 3.5 8,6 I.7 4,2

Ft undeT IO. Cjl f...
Gns. Ft1.9

kulde- a..r pr hl
p1\1rL. kolbe i.h

Ft O\'eT IO. 8 f
Go§.. Ft 12.3

kukle- Le. rr ha
paVirk kolbe lait

Stigende mængder kvælstof
til gyllegødet majs 1980-82
Del har længe været kendt, ut majs kan tAle og mAske
ogs1l udnytte store mængder kvælstof i hu~yrg,Klning.
For at undersøge. om det også var tilfældet med
kvæbtof I hundelsgødning. blev der anlagl forsøg med
stigende mængder kvælstof i kalkammon~lpeter. For-
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For· pct. pet. af 10rslOf hkg pr. ha
søgsled t0rsl. nlpr. næst. aske gr01l1 ("nI. rApr.

ralx-/11. A·nl'!Hofxml.\/.."'''K u/J..lolw·I!.rcl." og }.:nn 11/
em/h'rmK (/97) 19H/.1H

Klol'l'f'Rr({'~. /dol'('m:<O:1 (7 Is)

" 15. 10.g 2(d 1<>.7 688 108.8 18.3
h 17.0 1.\,4 2<).7 Q.5 7Q 26.5 0.2
< 1-:" .5 1...2 30._\ Q.4 lo~ 40.7 2.Q
d. 10.7 15.Q 30.2 Q.-,\ 2.17 40.0 O.J
<. 16.6 17.5 2Q.8 Q,5 2~.' 52.6 10.0

Klol't'rs:ra',. mldddl J..løl't'rmcllw/d (16 j\)
a. 19.7 12.4 17.7 10.7 470 92.7 11.5
h. 20.R 11.' 2q.3 10.1 1.\.\ 32.5 2.7
C 1"-7 13.4 2Q.5 10.2 25.. 50.2 7.0
d Ig.o 15.0 2Q.3 10.1 326 55.1 11.0
c. IR.5 10.9 18.8 10.1 J.j.l 5 .1 14.0

En rigelig for...~ lllng ml;'(] kalium til ,lllc ... læt ...uge...
"Ikrd \ed al grundgexle i Ildligl fUfiJr mcd 1000 kg PK
0-4-21 og \'ed 111 bruge "llK 21·..-10 "'Olll bæl"'lOfgod
IIl1lg.

Åre,,", fo .....og \ar fordeli med 7 I kltwerfatllgl gra:... og J
l gra.......hlandlllg. lldb~tlel \M Irod, en megel ..tor I
... læt dog kun mlddelhoJt
I talxl 32 S~ en \J.mlcl mer"'lgt O\er udb) Ilet af grol1l
nu. fmdelt P:l kimergr.l.... m«:d cl hUjl indhold af
kh)\cr. med cn nmldcl kløvcrhc"':llld og ren gr,c...hlan
ding. 1afdeling.l'll med den re lIC græ...blamllng. er hlcvet
fjernet for'log. "'001 har fåel hu"d} rgndlllllg pa el ud,
punkt Illden v:ek:..tpt.'f'lod«:n, Re\ultulcrnc <lf dl"'''l..' for·
.,cg er lagel med I hll\edlabcllen I tahclhilagel

68.6 6.4
5J,H 6.0
7Q.0 II.Q
83.~ 16.6
S-4.5 17.Q

10.1 282
q.6 27-4
ilA -4..5

10.0 5.'R
11.1 562

Stigende mængder kvælstof
til slætgræs 1980-83
Forsøgcne ble\ planlagt for al få bdy"'l den indflydcl...c
3 årlige ...Iæt og cn \t.crk gochklllng ml'd hæl"'of har
pit gnc"''''rslOffc,,", fodcnærdl
Dc 3 ... Iæt pro\'C\ sammen med cn gradueret Illfc,r\d af
bælstof med de ..1O..... le Ill.r:ngd«:r i fmarcl. hvor gra.....
<;et~ \.ck\len«:rgl ltonnalt er "'I~,r\l. Dc.. uden hur pn..,en
pr. ha for bjærgning af de enkelte ..Iæl været ... tærkt
... Iigendc l dc ..enere år. Det \11 derfor \~er(' Cll 'Ior
fordel. om samIlle udbYIIe kali upmh Ircd la ...kel
fo .....ogenc placere-.. I Ix.... låcndc græ...markcr og g,'KIC'i
med k \ ,c1 ..tof cfter planen

J..g .\ pr. hu
Ildligt tfier ('jla

Fono.'!.\{l·d forar /,hl'l J. \/Cl'I lUft

il O O O O
h 75 ~ 25 I~

< 150 100 50 .lilO
d 125 150 75 450
cKX) lOO liX> 600

Græ.\hlalldwp, (17 f')
a. 24.J Q.J 2H,1
h. 22.0 11l.1 29,0
c. 20.3 12A 2~U

eJ 18.6 15.1 2l'1.5
t:. Iltl 15.Q 2K..

lawl JI. Sf/gende mtl'ngdl'r J.. m.'/slOf li/ gyllf.'Kodf.'t
"1(1/1. Op.I·lilh.'1 lfia N-fl/w.'au.

Undtr JOO N 300-400 N Over 400 N
K,N (am. 2JO N) (gn•. 311 N) CgII'. 444 N)
pr ha 1<- •.t. leJ-d L< 1t~ •.t .

O l 87.5 2 103.8 l 118.9
50 I 7.0 2 5.J l I.J

100 I 11,2 2 4.J 2 2.7
150 2 8.J 2 0.0 2 0.4

S(lgene blev placeret I majsmarker. der I forvejen \ar
blevel godet med mmdst 100 (Oll gylle pr. ha.
De gennemføne forsøg I 1983 gav ikke brugeligc rcslll
laU'f.

1 de lIldiii genncmføne forsog er de tdfort«: mængder
kvæl ... tof I gyllc, staldgødIlIng, nydende ammunlak og
NI' 11-23·0 p~ ammolllumha\l ... blc\ct beregnct I kg
bælstof pr ha, uden ut der er skct fradrag for tab ..ed
dcnitfllikatlon, fordampning eller cvcnluel udva.."'
nlllg. Bon"cl fra I forsøg med <;taldg~~nillg var der l
alle andrc for'iog tale om kva:ggylle.
I tabel 31 er forsøgene op:-lillcl ener grundgoolllngcns
k\æl~tofrll\eaumed 5 for..."g l hver gruppe_

ul maJs ha i jormgen(' Km' maudby,u'r mt/lil ('u. 150
J..K S pr. hu IIlførllforurell hu~dyr- ug handd.~g"d.

mng.
al maj.wlllllIUl/e\· Utr5IQ!procl't1f var ru['ndr('1 I'ed sli

gende lilforsel af J.. l'ælstof "H'II raprou'inproæntt'l1
ug J..ol/}(.'unddl'n b/el' ,H'agl "Kel.

al p/alf/dal/el mr upawrJ..el af J..l·æ/swfmængdf.'me.
ul maj,. ka" wh> {lort! mængder J..ll(d~/ofpr. hu ude"

øget h'tldetl," til al go 1 leje.

Klin \cd de ,wrste mængder k\ielslOf pr ha ble\
karakteren for Icjes..--.:.-d øget med I enhed... ,tUIIlUæ,I
heden IllIaj" blc\ \Ion -.cl lUe p virkel aflltdtll@kg
N pr. ha, ...om var den ...t"~te mængde l forsogcne her.
M<"'d :-il ... tore mængder kvælo;;lof tilført pr. ha \ar l
bedo;;te fald det halve o;pddt.
Udbyllel <lf grundgodcl majs var j<.C\ 111 'Ilgende mtx.l
llgl..xk rn;cngdel kvæl"'luf 'il r!l(hghecl fra gylle m.v..
mcn H:d (lirer 400 kg pr. ha \'ur del Ikke rcntabelt al
tdføre )'derllgcrc kvæl"tof.
I J(X)-400 kg -gruppen var del rentabelt al bruge SO
kg N pr ha I kalkammon~lpetcr. meden'!. del I fo~o
gcne, ~om havde f3et tllfort undcr 300 kg N l hu ..dyr
gødrllllg. nydendc 311111101liak og NI' 11-2]~O var fI,;nta·
bell al hruge 100 kg N pr. ha i blkammon....lpcler.
Andrc fONlg w"er, al normalt kan maj''' omo;;.cllC og
udnyllc lall 250 kg kvæhlOf pr. ha. Når dcl her er lak
om. at maj" har kunnet om..,;Clle en noget slørre
mængde. kan det ..k) IdC", al tab \ ed denltflfikatlon og
ved fordillllplllng af ammoniak fra husdyrgoolllllgen l
foråret har \iercl Slore. DIsse lab :..kal l alle lilfælde
fradragc tic anførte m'-CIlgder i1ll1moniull1kva.:l ... lclf.
Dc IIU af luttec.ic for,""'g m<..-d "'ligcnde mængder kvæl·
"'Iuf til gyllcgodel maj'" \ ..;Ic:
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Med rn undlageiser var lør~tofprocenlen jævnt fal
dende fra grundgodet 111 del hOJesle :\·trIl1 l allc
græsblandinger uanset kloverindholdel.
Medens indholdet af rliprolein i græsblandingen sleg
fra grundgodct og III del hojC'-lc }'\-Irin. faldt del i
klo\ergræs ved 150 kg N pr. ha Dette skyldes. allabet
afklover i det kvælslofgodede græs ikke kunne opvejes
af en beskeden bælstofmængde som 150 kg :-: pr
ha til klo\'ergne..
Afgrødernes indhold af Iræstof var h0JI, men rel upå
virket af kvælstofgodsknmgen.
Indholdet af aske var l gennemsIlIl la\( I klo\'ergræs
ble' målt det ~Iors{e mdhold i grundgodel forsøgsled
Derefter ble\ det næslen ens på el lidi la\'cre ni\e3u
\'ed den ~lIgende tilfor-.el af k\1el~lof.

I ren græsblandmg blev målt cl o;llgendc mdhold efter
et svagt fald. så det slørste indhold af aske var ved
højeste N-Irlll.
Afgrødernes indhold af tnestof var hojl og ret upåvir
kct af kvælstofgooskningen.
I grundgodet forsogsled var udbyuet Jævnt faldende
fra 109 over 93 td 69 hkg tørstof pr. ha l henholdsvis
kløvemgl. klo\erfattlgl og klo\oerfril græs. Merudbyt
tet for kvæl~toflilfoT'\len tiltog ~kedent I klc",errigt
græs, men tydellgl i rent græs, ~a der ved 450 kg N pr.
ha blcv målt det samme udbytte, nemlig 15 Ion græ
størstof pr. ha.
Udbyttet af råprotein fulgte stort sel de samme tenden
ser med sm udslag for "\ælstof i klo\'errigl græs og
store udslag i renI grn::..
I tabel 33 ses resultater af klm-enndhold og plantebe
stand. der bic\' bedømt ved hver slæt.

ligt gr:~ blev efter karaktererne at dmnme svækket
mest \lcd mængder 0\t~1 450 kg N pr ha En kvælstof-
tIlførsel på ca. 300 kg N pr. ha wækkcde Ikke hc~tan-

den.
I tabel 34 ses karakterer for lejesæd l hver slæl samt
udb} Ilet I afgrodeenheder fordelt pr ...ket og iah pr, ha.

rab<l 34 Kvælslofgod~knlngaf klol'('l'1(r({'~ og græs ril
ensilering. 1'l81-8J.

FOT"S0g.... Lcjrsæd AfgredttnhC'dcr pr h.
1«1 1.512_sl3.1 9_ Juni 31 Juh .. oLI ..It

Kh.Hergra:s kioloerrigl e fs.)
a 2 O l 35.4 28.1 20.5 84.0
b. 3 l I lO.b ~.q 1,1 12.4
c. 5 3 2 12.8 6.0 2.4 21.2
d. 6 ~ 2 14.8 -.b 4.2 26,6
c. 6 4 2 14,6 11.0 7,6 33.2

Klcnerxra.s. middelt J../cHwindhold (26 fri)
a. l O ( 34.7 19.3 13.6 67.6
b. I O ( 11.7 -.b 1.0 20.3
c. 3 l l 15.3 1).0 4.9 33.2
d. ~ 2 l 15.6 15.b 7.7 38.9
e. 5 2 l 17.4 1M 8.7 42.7

Græ{blanding (17 FJ
il.. 2 O ( 28,0 14.0 7.5 49.5
b.. ~ I ( 14.) 18.1 5.0 3H
c. 5 4 l 19.5 2b.4 1.4 57.3
d. 6 5 , 22.1 HS 15,4 61.3
e. 7 6 ) 21.5 2~.J 17,6 61.4

Fodenærdien er blevl'I beregnet ud fra indhold af
træstof og orgarus" stol. så procent træstof og aske f!r
begge mdn)'delse p h\\)r meget torstof. der medgår til
I foderenhed.
Da forsogene gennemfores i beslående gr~murker

med mange forskellige E,ræsarter l blandlllg. er der Ikke
noget ud,alg efter stråstivhed. Der blev da også t de 3
græsmar"SI)'per gi\et karakterer for ret ""ær lejesæd i
den I. .. het, som tilføre!:> mest k\ æl"toi" I græs III
ensilenng bor leJ~ed hegræno;es me\1 muligt. da del
kan 13 belydnmg for en tiagens holdbarhed og k\alitet .
herunder eftergænng og indhold af sporer fra sm""y
rebaktefl~r.

Lejesæd l græs kan hegrænses ved f.ek .... al bruge
..tn'iMi\~ græsser i blandingen som ualtensk rajgræs,
timothe og i den l. slæt også hundegræs, Det kan ogs!
gores \cd at holde ha:l~tofmængden lidt under 150 kg
til I sla::t 100 kg til l :-olæt og 75 kg III den 3. slæt

Fabel35. K\'ælsfOfgod kning afkløH'ff?fC('{ og græs ril
ensilering.

øre pr fe. pr. ~ tillagt N
kko~'erngt kl\wcrrallllJl gno..

ræ<> g:ncs. blandmp:

Tabel 3J. K\'æI.5lofg"d~k"illg af klOl'ergræs lil ('lisile
ring. /98/·8J.

Fo"""P- pcl ~\oer Plantebe:sland-)
1«1 I. I. 2. I. 3. 51. ,\. 2_ si J ~

KJD\'errigl klDI'ergræj
a. 57 50 7~ JO IO IO
b.. 16 8 19 IO IO IO
c. 11 5 9 IO JO 9
d.. 9 ) 6 JO JO 9
e.. 9 ~ 3 IO JO 9

.\lfiddel k/o\whefland
a. 32 46 56 9 9 9
b.. Ib Ib 18 9 8 8
c. IO 8 7 8 8 8
d. 7 4 3 8 7 7
e. 6 4 2 8 7 7

.) 0-10. IO mC~t:1 læt bc-<.land

I det grundgodede for"Ogsled l den afdelmg. h..or der
Ikke blev godet med hælr.lOr. Slt~g lIld holdet af J..lover
jævnt slæt for slæt. Ved en g~xl<;knillg med 300 kg N
pr. ha og mere var klo\'erindholdct eno; I de 2 afdelin
ger. De lilforte k\'æl~tofmængderskadedc således klo
ver~tanden mest i det "Io\ernge græs.
Bedommelsen af plantebestandens tæthed omfattede
både klover og græs. Bestanden l for...og med klo\erfat-
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IIc:nc:d kan "'ar~lkler~n for ICJc~.ed holdL~ undcr 5.
Dl......\: mængder på 325 kg l rr ha ,'arer helt III de
Ole'! relltahl~ l ,die J græ'im"rblypcr. "'001 del ~ r

labcl J5.

Udglftl:n 111 k"c1'lof p5 5 kr pr. kg N er her omrcgnl'l
III ml' pr LI.' pr kg 1I11agl k'æl,wfgudnlllg. Der er
Ikke rcgnl'1 med noget hjærglllngs- og cllMlagelab. ,nm
under gode forhold ,11 'ære L'a, 15 [lC1 . II\i1kcl 01;1

ullægg6 de anf('ne rfl"er for ill finde pfl'-en p. en
,l...unnc1 nCllofodcrenhcd
for'l'gcnc fon'a:t1er

Stigende mængder kvælstof
til 1. års kløvergræs 1982-83
Scholll prI\t'flle rå k'~c1'lofg()dnlllg I de 'ld~lc: par Jr
har' 1..1en faldende lenden!>. "I, har del fon':lt Illlcrc'iSC
al unde""gc \lrknmgen afat gl\C 1...,~c1,toftll klo'er
gnc' oftere. mcn med nundrc: mængder ad gangen og
f.ck, ho<;;te Ilund .. t 5 årllgc ...1:C1. Det faldcr l Ir3d l1Ied.
al k\ægbrugefllt' ull,kt'r Cl Ictfordojdlgl græ,fo<!er 111
den~ ... højl~dendc dyr.
DMt' (ll1\l...er ble\ efter forslag fra Ribe AIllI~ nordre
Landboforcning. Varde. ILI en fm~(lg~plan. hvor der III
l. å", klovergræ... gode-. med 15. 30.45 og 60 kg N pr
ha ad gangen 1115 arhgc ,Iæl eller med lait Iu.:nhulch\h
75. 150. 125 og .'00 kg "\ pr ha.
FOl'Ogene placere:.. I oc..... låendc I. :ir, h\ldklo\('rgræ~

med ~n læl klu\t'rbt.... I<Jnd og gerne med mulighed for
mark \ andlllg.
Udb)Ile:1 lårcl' fOf<;og I. p!\ cl rel hUjl ll1\tcnu med 47
1119<) eller I gCllllt'IllS1111 75 afgmdeenheder pr, ha og et
Illerudbyth.' pIt 27 afgrmlccnhcdcr pr. ha for )00 kg N
pr. ha
I label 36 'I:'" en o\'erslgl o\er udb)-IIt'1 uf grunt lll.V. I
gennelmml af 2 3rs forsøg.

l'abd36. Stt.S:t,tld(' mætl[.:der" "{('hlo} Iii J·tlTl,:' /.../m't'r.
WIl'f; (198J.
Cm'. 1 ar. 9li. /981-83.

k, N r.;'. 1'" pct. af lonI. af hka pr. ha
pr ha k evcr Wllit ~pr Il'lelil. Srolll rOf'Sl r4pr.

O 50 17.4 17.4 n.Q 407 70.8 12.3
75 46 17.M 16.2 23.8 45 9,6 0.7

150 31 17.7 15.Q 24.3 IOS 20.2 :L1
225 n 17,3 16.5 24.5 177 30.4 4.4
300 16 17.1 17.2 2-1.7 nQ 3H.0 6.4

lIldholdel af Id(H'er hle\ reducerel betydeligl med
'Iigcnde mængdt'r k"d,wf. l...ær de fllf'ote lildelinger
1'3 75 kg N pr. ha gik h,lrdl ud mel' kIO\e:rcll.
Som del ofte er \Cl fm. faldt wr'>lOfpruce:nlen jæ\ Ilt

med ogt'! I... \ ichwflllfor...el. I1Il'Ot'n, raprOlclllprocenlen
for\l faldl <lg dcreflcr ... teg Igen F(lf\t \cd .lOU kg t' pr
ha \i.lf lIldholdel p.\ 'timme lll\CaU ,om uden k\æl~lof

1.lf~)f\(.'I. Træ'lofproccllten \ur jævnl \tlgende. h\ ilkel
Igt'll crel udtr> k for en , ... agt f.. ldende fodef\ærdi. Till
fodcrcnhcd l1Iedglk henhold':.\ 1\ 1.18. 1.21. 1.23. 1.23 og

1.2.1 kg lN'lof \ cd henhold" I' O. 75. 150. 225 og 3<.X)
kg 'l pr ha
I label .17 ,e:... udbyttcl I afgrooeel1ht'der fordelt pa de
enkeIIe: ,1:cI og wlt pr, ha

(ClIId .P Strg('nde f//et'II,l:(/a /.. \"Il"~to.l fil I-dr/lf.t
/..IOI·('rgra·\.

Gm. ] ur. 9/< 19~J·83

k. " Afg.rødcenhcder pr ha
pr. ha 28 maj 28. Juni 29 Juli 4 ~I. 12. okl i.1t

O 20.7 10.7 11.0 9.9 7,7 60.0
75 2.7 U 1.6 0.5 0,5 6.0

ISO ~,2 .1.0 ~.C) 1.0 2.0 14.1
125 5.C) 4.6 5,..1. .1.2 J.J 22.4
.100 7.7 5.~ 6.0 4.0 4.4 ~X.4

Afde Q fONlg ob de 7 mark \andet. Der hle\ h"'ll'l e:1
ret Jit:\1I1 fordclt udb)lIe I IU"':I af ,umlllcren pJ el
11l1ddeHwjl ll1\cau. Og...;. me:rudb)llt'1 for ha:hloftll·
for,el \tlr rct jævnt fordelt. Del \,Ir I ge:nllem'llll p:'
henbold~\l' 9. IO. 11 og R foderenhcder pr. kg tillagt
h,d<;lOf \ t'd 75. 150. 225 og 300 kg 'l rr. ha. Dl'l ml'
med de nu"crende pn<;relalloner hclragtC\ "lom <;~t:rdc·

le'> rCllIabelt at bruge JOG I.:g N pr. lUl. fordelt I1Kxl 60
I.:g'l pr hil pr. <;1<.t'11 gra...... med en klmerpmcenl p.i ca
60 pt.:L Dog Illa der regne\ merl. al I.:I(ne:rtx...t'1I1den
bh\er ret 'lærk t reduceret
Fnr'ugenc fOfl'lo,\'tler

Frøblandinger til slæt 1981-83
1 dl' nffilo:lclJc for~lag til frøblandmger l 1559 rncddl"
Id...t,.·. 19tsO. fra Sti.llen<; Pl:mlc'I\-lsfor...og. finde. 5 for
,Ing III blandinger bere:gnet It! Sticrl... bæhlofgnd'il...·
nmg og ,1 ....'1. flIandmgerne er gr.l...... rige. og 1...10\ er
llldg r hil med ,m mængder i bl.Jllding 1().12. me
den... 13 og 14 er rene gr.e<.blandingcr
De 5 blandlll!:!er udlægg\."\ pi'l fon.kclhgc Jordl) per og
ho.. te:... e:fte:r planen I 2 ilr for al få bel)''il ud b) I(e og
lixlt:rk\ahlct.
Efter plilnl'll udlægge, l bygdæk'ixd. der ikke hO,>le'
for..og\l1Ii\...... ,igl. 1 udht.:g'~rcl gode.. t'fler hU:'>1 me:d 75
kg N pr. ha. og de:r 1\O\Ies 1 slæl 1'0"'1 l oklObcr
I år ble\- hrugl fnlgende I,Ofler l dl' 5 hlandmger

For':.ug':.lcd a. bland mg nr IO (29 I...g pr ha)
3 kg rool.:lo\'er. Kranu

IO kg llal. rajgra:.... Gem
IO kg alm, rajgræio.. Tonga
6 kg hundegnc!>. Amba.

For\,\g~led b. blandlllg II (24 kg pr. ha)
l kg h\"ldkloH:r. t-.lill.. ..
2 I.:g 11\ l<lklu\-cr. Milkano\"a
5 I.:g 31m rajgra.'\. mlddcllldlLg. 51 "lU

5 kg alm raJgra...... 'iiidig. Bon I
J kg lill1(llhc. Topas
6 kg eng.... \ Inge!. Ro......:!
2 kg rod,>\ 111gd. Ruhlllil.
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Forsogsled c. blandmg 12 (24 kg pr. ha)
I kg h\'idklo\"er. Milka
2 kg hvidklo\er. Milkano\a
5 kg alm. rajgræs. middeltidlig. SISU
4 kg rodsvingel. Rubina

12 kg hundegræs, Jesper.

Forsøgsled d, blanding 13 (22 kg pr. ha)
S kg alm. rajgræs. tidlig. Gremic
5 kg rodsvingel. Rubina

12 kg hundegræs, Amba.

Forscgsled e, blandmg 14 (28 kg pr. ha)
6 kg alm. rajgræs, tidlig. Tonga

16 kg alm. rajgræs. middehidlig, TO\e
6 kg alm. rajgræs. sildig. Bon'i.

I 1983 blev hostet efterslæt I udlægsårct I 4 forsøg med
udbytter. der var pA niveau ffiL"d tidligere Ar Resulla
terne er Indregnet I gennemsnit IIf 2S forsøg fra 3 :\r I
label 38.

Tabe/J8. S/ætb/andmger. e/terslæt ,- udlægsarL'l (/99J.
Gn~ 1 ilr. 15!, 1981-81.

Fre- P" pet af lønlo( hk! pr ha Le
bland lem dp' 1_. BJ"Ørl1 1~1 rirr pr. ha

"r_ IO \3,8 16.7 14.5 222 3ll,6 5.1 23,5
Nr.1\ 15.2 17.1 26.2 49 4.3 0.6 3,9
Nr. 12 15.3 17.6 27.8 4.1 .1.3 0.3 3.6
Nr. \3 15.9 17.3 27.4 66 5,8 0.8 5..J
Nr. 14 14.9 Ib,4 26.1 .14 2.6 0,5 2,4

Indholdet af to"tof var lavt og lavest i blanding IO med
ca. 14 pct.. derefter fulgte blandmg II. 12 og 14 med ca
15 pet.. medens blanding 13 havde ca. 16 pet. torstof
I foderværdi ga.... blanding 10 ca 24 og blandmg 13 ca
18 afgrodeenheder pr ha. meden, de ovnge I den mel
lem i udbytlc
I det l. brug r grundgodes med I(XX) kg PK 0-4-21
med magnesIUm og kobber pr. ha. Kvælslofgodmng
gives med 150. 100, 100 og 100 kg N pr. ha i kalkam
monsalpeter tidligt forår og efter 1.. 2. og 3. slæt.
Udbyttet i l3 forsøg var pli et lidI lavere niveau end
,idste år. De 5 forsog af 1J blc\ markvandct. Ilubel 39
..es gennemsIlIt af resultaterne l 2 år.

Tabel 19. Frobla"dmger tllrlæl. I ar.
Gm. 1 ar. 15/s.. /981·8J.

Fre- P''' P.1, af tørstof hlg pr ha
1>1.00. l..... <ip' lnrsl .sl. grønl torst dpI.

Nr. IO 1M Ib.b 26,9 10.9 884 144,7 24,0
Nr. II 16.8 17.7 2b.J lU 91 lU 0,6
Nr. 12 16.6 17.5 28.4 11.0 .17 4,0 0.6
Nr. 1.1 17.3 17.2 28..1 11.0 64 3.0 0.4
Nr. 14 15.8 IH 16.1 II.I 2 5..1 O.J
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Indholdet af tørstof \'ar efter året la\l. pa 16-17 pet.,
med det la\'CSle indhold I blandmg 14. som hllr Mor
Ibland mg af lelraplold .t1mmde!Jg raJgræs Indholdel
af råprotcm var næ<;ten ens I alle blandinger med det
k\\este lIldhold i blanding IO. Blandmger med hunde
græs. blandlllg 12 og 13 havde det høJeMe mdhold af
træslof
Del h"Jc""le udbyIIe blev målt I blandlllg IO med 14S
hkg græslørslof pr. ha og det laveste 1 blanding II med
133 hkg torstof pr. hJ,. De øvrige blandinger gay
udbyiler på \amme nlVC1U Imellem di...se yderpunkter.
I tabel 40 'SC:!l udb) tiet i beregnede afgn)()eenheder pr
,læt og lah pr. ha

Ta1x140. Frøblandmgtr ttl slæt, I. ar
Gns. ,. 2 ar. ~5 Is. /982-81.

F... \~t""""hede<P' h.
blanding J.jUDl S. JU l 14.•ug, 1.1 okl ..h

Nr. 10. 43,9 24,5 22.8 19.1 110,3
Nr.11 4.8 4,4 1.3 0.7 7.2
Nr. 12 5,4 4.9 0,6 1.5 7.2
Nr. 13 2.b 4.9 0,5 1.9 6.1
"'lr. 14 1.1 2.8 U 1.5 2,1

Det høJ~te udbytte blev målt I blandmg IO. hvor der
blev h tet 110 afgrod~nheder. tæt fulgt af blanding 14
med 10R afgrodeenhcder. medens blandlllg II, 12 og 13
gav ca. 103 afgrødeenheder pr. ha, Det \'ar I alle
tilfælde pæne udbyIler. der var ret ujævnt fordelt med
den ..tørste andel i den I. ~het.

I t;:lbcl 41 ses en oversigt over karakterer for planlebe
..tand i foråret m.v.

l"be141. Frobla"dmg"r til slæt. /. ar
G"s. ,. 1 ar. 15 f\. /982·83-

Fre- bTailer·)
2~~blandln~ r. lInl rcdr I ~ .~

Nr IO 8.2 J O
Nr. II 8..J 5 O
Nr. 12 8.5 • O
Nr. IJ 8.b • O
Nr. 14 8.7 5 O

.) 0-10. 1(: nlo:gel l.cl lx~IJnJ

BlandlllB. IO og I) ha\de I foråret de la\'c:'te karakterer
for l>e\tand. I gennc:m"llll ble\ de lidt forbedrede fra
aret før. men vmleren 1982-83 \ar og\3 meget mild.
K un I den I slæt ble\ kun..tateret lejesæd I noget
omfang. I blandmg II <'g 14 forekom mest og I blandmg
10 mind,! lejesæd. derefter fulgte blandIllgerne med
hundegræs.
I 2. brug...år Illføres grundgoolllng og kvæl"lOf i .....mme
mængde l som i det I. brug'lk og der ho... tes 4 årlige
~Iæl.

I tabel 42 ..es udbyttct I gcnnemsnJl al" 7 for..og I 2.
brug~r.



Tabt'! ./1. Frob/undlnga llll/a.:, J. ar.
Gm. 7 js. i /Y8).

Fro- 1"" 1"=1. af lor<;lof hkg pr. ha ae.
bland "'~I. nip' '''''' gronl IOrsl. rnpr. pr. ha

NI. ltl 16.1 17.7 29,7 777 125.2 22,2 94.6
NI. II 16.4 IX.8 21U 118 17.0 1.9 lU
'r 12 16.6 17.9 2~,0 74 LI I.J 6.7

'r I) 17.0 17.6 27.~ 64 3.5 0.8 4.3
"ir. 14 15,4 18.0 25.6 IX 8.0 1.1 0.8

Som I I brug...1ir bk\i dcn Itl\c... le IClr\lotproccnt Igen
målt I blandlllg 14. og dcn h"je\lc ble\ millt I bl<lndlllg
12 og 1.1 med en ... lOr del hUlldcgræ5.. Mcd hen ...yn lil
indholdct af træ"'lof v<tr de! ...anllne tilfælde! med lavt
llld hold I blalld1llg: 14 og II, mcn Cl hUJ! Indhold I

blanding 12 ng 1.1
Dc! ... hINC udbYIIe llOr"'lofbll'\ målt I hlLlndlllg 100g
dct la .. t:'>te I blJlldlllg ll. meden... de u\ nge ga .. na.-Slen
en... udh)ltcr p.t el ildl I:I\icrc nl\cau.
I bcregnct f<K.!cf'.ærdl gav blandlllg IO og 14 næ\ICll
....lIl1mc udby tic p:'\ ca. <)4 afgmdccnhedcr pr. ha. Dc
u\flge blandinger gav el Ild! Ia\crc udb~ltc med bl;tn·

ding II p!l. del layc~lc niveau med ca. R6 :Ifgrodccnhe
d!;"r pr ha.
Ilahel 4.1 "oe' cn 0\ er\lgl o\'('r karaklercr for planlcbt=
"'land 111.\.

Tabt·' -/J. F",biandillger'" ~'æl. I. ar 1983.

karakter-)
Fn> f. tal. fontr kj<SZd
blandmg Ins. J. ~I 2. si J. si 4 s!.

-flIrai J'o. ,
'Ir IO 7.2 4 O U O

r. 11 7.8 ) U O O
r 12 7.U ) O O O

~r IJ i.h 1 O O O
NI. 14 8.6 ) O O O

., Il IO. IO rlll'![l" t,t:l hl.... t.lIld

Blanding IO og 12 li\.. dl: 1:l\'~~lt' \...Iraklcrcr for bc:-.tand I

fodire:1. lIle-dell" blanding 14 I!\ bedsl med \"<.Iraklerell
8.6 <.If IO mulig,c Dcr hle\ kUli fundet Il'je:-...ed I dell l.
..I:el. In nI' der I hlandmg IO \ ar mC"I. illeck".. dt:: In nge
P~I ..amml~ 1ll'ol';tU ha\dl' ell lidi mindre lcnden.. 111

Il'jl......"Cd
I·-nr..ngenc l'(lrt ...t::lll"f

Westerwoldisk rajgræs som dæk
sæd 1983
P.i ~jel\d{lt1lml'llll'd el ..«ln \..\.cghold lur dl:r til udlæg
\xrel nogen llllcrc~..e fnr al IHh!C d,cl.. ..ædcn gron.
lægge ud udell c.1:ck ..a:d dlr.:r hrugc en hurllgt vok ...endc
gr;t:-.art 'l.lm \\bICNoldl ... 1.. raJ!!ræ~ 111 d.el.. ..æd Da
\ed k'lIl man undga del ..11\ e1\ol.....O\cf'.kud. der l...Ifl gl\C
problemer ... ed npfodnllg af ... dulhiklc:l h)'ghd..æd
I·m ;u hdy ..e l'(lrddc og ulemper \ ed at hruge \\hler
"nldl ...k raJgra:.....om (Ld..æd ;mlæggc.. fl1fSog efter
plancn:

:l Udh'g udelt ..t.eba."<.I
b. 5 kg Wc..terv.old pr ha ~Ill <td,\.ed
c. IO kg \\'(,.... 'eN·old pr ha 5.0111 d:eb,,:d.
d. 20 kg W~lerVvold pr h~1 ...om dæk ..æd
e. 40 l..g. Wc~tl·rv.()IJ pr ha \(llTl dæk ...a:t1

Ukrudhhel..æmpehe, plejl' og grulldgl~thl..lIl1lg gCIl
IIcmfnn.......om I den omgJ\ende murl..
Til hver ..Iæt goc!L..-.. med 100 kg N. iah 4fX) l..g pr ha
Af året .. forsøg blc:\ 5 gcnnemfc\r1 efter planen lTlcd 4
... Iæt. Dc g"l\ et mlddclh\'jl udb)lle. 3 for..og blc\ ..acl
...cm, og <Jcr blev her kun hØstl'l 3 sl.cl Dc Bay ct
udhYlte. der var ca 25 pct. la\crc end 4 ...Iæt ... for..,,
gene.
I label 44 ..c, en ovcr"'lgl (lver udby tlCTIlC J 5 fllr...,~g
efter plancn.

/ abd N. Wt'!>I('r1i o/d \om dU'1.. \tl ri (lOf)J.

Gru.. 5 fl. /910

pct. pet.f IO~IOr hk. pr ha •.e.
IOrsl rJpr. lra::st gnml 10rst rlpr pr, ha

Ingen 14.2 20,4 21.R 670 95.3 19.4 XO.O
5 l..g W,wold, 14.6 Ilt6 24,b 17 ·L9 0.8 2.1

IO kg \\' \Vold 14.7 18.1 25.6 )4 KJ 0.6 1.8
20 kg \\ "old 15.0 17.2 26.6 29 Q.J 1.4 .1.6
40 kg \\ \\ old 15.5 16.4 26.5 .14 1.1.6 Ul 0.8
LSD 6.~

\1arbandmg hlc\ gClllll'lllfort p'" 4 ;If dl' 5 Ii.lr...\'g
Schom lkr bk\ Iw..lt'! t:I p.elll "'lIgcndc 1\lr... lOfuJhjllc
pr. ha llIcd ugC! utl:-.:.cd af \Ve"lcrwoldl .. k rajgr:c.....:,
\ l"lt' dcn hcregncdc foder\:crdi 1I.:lltlcn" Id Cl "'llgl'lldl'
1.lb \ cd d('n ogede ud\æd
Del 'ik~ Ide.. l~<t:r el rl'1 kraftigt ... llgellllc Illdh(lld ;lf
Ir.e<.lOf I wr-.Illncl. fulgl ;tf el ttl"\<lfcndc f.. ld l rJpro·
lell1 \cd dcn ug(,.xk ud ......lI ;lf \\'c..!crv.ohh..k raJgr.t....
Ilahcl45 'l..... udh)IICI f<'l"ddl 1'3 dl' l'nl..cllc ..ht:"1 ng 1;1111
afgrndccllhcdcr pr ha

fabel ./5. WC\lI'rwold \om <læ!.. \({'ti.
Gf/s. 5 ji;. 1983.

AfgrOOttflh«ter pr. ha
DækY«J 4, Joh J.•UI. 13 sepl 28.okl urlt

Ingen 13.6 26,7 26.4 13.3 80.0
5 l..g \\ \\olll 2,4 0.4 1.5 2,6 2.1

10kg \\ \\old 4.6 0.5 1.6 2,9 1.8
20 kg. \\ \\ old 4.1> 0.9 _'.l.ot _'.5 .1.6
40 kg W.wold. 7.5 1..1 J,O 4.0 0.8

Som udl,cg blc\ brugt kl,' ... ergræ.. cllt:r gra:~blalldlll

ger. dc:r ".m:r Id ..all1mcn ..ællllllgcll I de: nnil'ldlc
hlandmger, I l ..hel. dcr hle\ h'I"lel fur..1 I Juli. hlc\
malt (.., pænl "lIgeude udb)'ltc \cd al "gc ud....t.'tlcll af
Wc..(('f\\old ... l.. rajgr<:t:-. ..om dæbæd
Senen: p'l "'Ollll1lc:n~1l bk\ udb~ltct ...!cd.. l' IJ\crc. JU
... l",n· mha:d dcr hlc\ hrugt af We~tcl"\\oldl:-'l... Dl'l Vdl'
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FON)g>o' Afgroottnhcder pr h.
led IQ.junl29.)unlll Juli I.ilug. I -p Iq.oll lah

Tabt:! 4!J Høsuider a) grønb)'g og by~ wm helsæd.
G,,~ 4lorsØ/i 1981.

Udsat slæltld I bygdæk\..t:d ga\ oget IOr\lofproc~nt og
et falden dl' råproteinindhold. Tørslofindholdet steg til
mællede lerncr og faldl derefter noget. For h"crt trin i
udsal ..heltid blev mAltet stOre tlhæk!>ter l tørstof og
råprolcll1.
I eflerafgrødcn faldt tor,>lofproccnten meget råprotei·
IlIndholdel steg, og tr<t:Stofprocenten "1 ...le el svagt
fuld. Efter den tidhgc Illæl blev høstet et pænt udbytte i
cftcrufgrøde. Senere ~J.ct uf dæksæden gav en ~tor

nedgang i eflerafgrødens udby'lIe.
I tabel 48 se~ udbyttel I afgrødeenheder. fordelt på de
enkelte ..I.el og iah pr ha

Den n"n~t: pleje genlllmfores som den umgi\ende
,:!lark. lige som dæk~t:d~n er ejendommen.. normale.
Arets 4 forsog havde l'1 mlddelhoJI udb~ Ile med 2
forsøg uden og 2 med n,arkvanding.
L'db~llel afgmnt m.\. "i:S I tabel 47.

label 47. J"u'uider al gral/byg og hJ'I( \0111 hdsæd
(201).
G", 4I' 19X3.

PC' pcl af 101'\1 hl, pr. ha
B~gdæl ,.'" "'" ".," ....,' • , "P'

Ol. Fanebl IS.9 186 20,4 91 14,5 2,7
b. Slak. 18.8 U7 2S.8 ~I 19.7 2.0
c. Mællede 30.6 Q,2 26.6 143 57,0 3,9
d. Dejede )8.9 !!.6 24.8 II) 1>4.9 4.1

E/terafgrode

u. Fanebl. 19.0 1>.4 22,0 455 86,4 15,9
b.Stok. 17,3 21,0 20.6 78 21,3 2.2
c. ~llælkede 14,6 21,9 20,5 221 S2,2 8.4
d. Dejede 14.2 2Vi 20,3 226 53,9 8,S

20,J 83,7
21,2 83,0
19,4 84.0
19,6 88,2

J7,7 IS.O
20.8 IS.2

S3.7 10.9
S9,4 9.2

2S.8
10,7J

b

"d

ur r. bestand... \1 • ~,.. kr: tØrsl

l>.<'=l W",old udla=, ilf'f I f, '"'" lill f.e.

Ingen O IO 4 O 1.2
5 kg W.\\'old 6 7 3 I 1,3

10kg. W.wold 6 7 4 I 1,3
20 kg W,wold 7 6 ) I 1.4
.w kg W.....old 7 6 2 2 1.4

robel 46. WeHcrwold som dæJ... ~æd.
G.., j Is. 1983.

Høsttider for grønbyg og byg
som helsæd, 1983
For liden er der en del fodrin~folk og I:mdma:nd...om
foretrækker. al b)g som dæksæd hostes som grønkorn
mden eller lige ener byggen .. \kridlllng fremfor at
byggen hOSI~ \00 optimal tid for hd\æd. De pågæl
dende hævder. at de derved undgår problemer l fodrm
gen med den stl ... ebesholdige og torstofrigc byghcl~æd

\ensilage. Desuden får man ct ..lorre udbytte af den
proteinrige efterafgrode. Gan~ke ,isl betyder dCI nere
Illæt. mt'1I det giver ogs.~ et mcre cll!lurtel fodt:r.
Fordele og ulemper af slæltid i byghel... <:ec!. \løge\l belyst
i forsøg efter folgende plan:

• O-IO. 10 fuld tx:'land ng. heil afgn,IH'l

Karaktercr for Westerwoldisk rajgra.'\ unlydc=r. at be·
slanden 'ar na..~tel1 dc=n samme uanset udsæd..mæng
den. medens der \ar n~ten 'llmme depre.....ion af
udlægget \00 alle ud....'Cdsmængdc=r af dæksæden
Kamktcrer for afgræsmng Slammer fra I forsøg. h"or
sidste ~Iæl ble\ ædl af koer De la\cste karakterer \00
den storste ud..æd tyder ikke p:t at wC\terwoldisk
rajgræs Ikke cr nogel hojtelskC=I afgræslllngsgr~.

Lidi afforklanngen ,~Iæng!lt lil høJn~ med de storsle
mængder tørstof pr. foderenhed ved c=n udsæd af
Wcstern-oldi ...k rajgræs på 20 kg og mere pr ha.
Forsogene fon ..ætter.

dog forst ,cd en uds.æd p over IO ~g pr, ha. at det
gennemsnllhgc tab ble, rigeligt ..ton
Del 'ar I årets forsøg tydeligt, at <,.el" ret ,må nuengder
Westerwoldisk rajgræs som dæk~ ,",vækkede udlæg
get sidst på året
I label 46 er \ 1st en O\'CNgt (ner karakterer for
plantebe!ltand m.v.

Afgrødem ud~'iÅlil1g Slæmder. ca.
a. Faneblad ...)n1lgt 10/6 20/7 20/8 IS/IO
b. Stakke ...ynllge 20/6 20/7 20/8 IS/IO
c. Kerner mi.dkOOe 10/7 20/8 IS/IO
d. Kerner dejede 2011 20/8 IS/IO

K\ælstoflllforcs med 100 kg N pr. ha pr. slæt I helsæd.
Det bruges ogs. i efterafgrøden, undtagen i den sidste
~læl. "om gødes med 75 kg N pr. ha. Det belyder. al
forsøg~led a og b lilfores iah 375 kg '\l pr. ha mod 275
kg N pr. ha i fof'togsled 1..' og d.

I bygdæk'k'ed ble" målt en Slor 1I1\'ækst I foderværdi
fra begyndende skridning. lil kernerne ha\de el dejag·
ligt mdhold. men og!ill I efterafgrooen bic" der mlll
pæne udhytler. Del samlede udbytte ved de 3 føf5te
slættider I byg og eftelvirkningen I græs gav samme
udbvllC. medens der bic\' målt el be'ikedent merud
bytt'e \cd al høstt: byg på det optimale tidspunkt for
helsæd.
TM!llofTels indhold af ..ukker og St1\e1!>C I bygdtcksæ
den ..arnt kg tørstof 111 I foderenhed ~ I tabel 49.
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I"bt'! ./9. lIo\lud", I gronlH): og hy~ \om hl'/~U'd_

Gm. ./ f~ 19HJ.

pcl, ar I0r510r
sukkt1" Sl,vtl~

a hllleblad ') nllg
b. Slal. ") nllg
c. M,dl.cde kerner
d.Dejede kcrlll'r

11.0
I:U
10,9
~A

o
Il

7,)

10,7

~,. I0f510r
pr. r.e:

1.36
U)
UJ
1.34

pet hkg pr. hil Il e.
tørst grønt 10r~t rAprol. pr. ha

l'cJhd 50. Gr(l'\ og /W/HHI fil l'll\lh'rl1l~ (JO!).
Gm. .' j\. /9X3.

21.1 \77 37A 4,7 30.9
2.\.4 12 7.h O."' J.t-i
25.~ 16 12.~ O,q 7..1
2~.2 14 16.5 1.2 10.6

8.H i.J

Græs og helsæd til ensilering, 1983
I fodnngsfor<;og 1 S... engl' 1 IQS2 fandt man \ed samell
,derItIg af gr;e-. og \al"cI b}g (2:1 p", l"r"'lOfbaslsl et
hclydcllgt bedre re.. ullal I lll:t:lkeyc!el"l' end med (k
...alllllle fodernmJkr. giq'l hH'r for ~ig eller \ed blall
t!tng lige fm (lpfodnngclI.
Der finde.. (lg"'l1llgk få gllll"'llgC erfarulger fra prak'l'"
med ud..æd"mængdcr p:l ca . .m I.g h}g pr. ha "<lill

d;t:k ...æd for lI'.I!1en...k raJgra....
For al bd) ,e nog.lc forddc og uleOlpcr 'cd al bruge
'JTulllængc.Jt:r h)~ ..om d.d"l-d for Hallen... Io. rajgr<6ld
hcl ...æd og eftcrafgmde hk\ anlagl for"'g cfkr planen

a Udlæg udl'n d.d.....æd
h 12.5 Io.gh)g pr ha\{lll1d~d"æd

<: 25 0 0 Io.g h) g pr h;1 ,(lill da:b.cd
li ~o.n I.g h)g pr lu "0111 d:cba:d

Som udlæg biC\' brugt lI<.tllcn\k raJgri.l:~ af ..onCll SikC!l1
mlod JO I...g pr ha Dl·t hk'\ le\erel blandet med Idah)g
111 h'en for ..og..IcJ
Jordbehandling. g()(hl.lIIl\~ tl~ pleje ";lrcr III den nm
gl\cndc marI.. Idel der dog ,1..11 \ære ca ISO I.g 'J pr
h.1 III r1idighcd for I. "kel. IfXII..g N pr ha 111 2 ..lælog
75 kg N pr ha Id .\ ng "Id"le ,lXI
Udh) lIel I are" for",!! \iH r.l lOI mIJddh\'jl m\l\IU.
"'lill dl'1 "'1.''' I l'lbt:! ~().

IleI\(('d
L'dell d.d ..
1~.5 I...g hH.
~5.0 I...g hyg
50,0 k~ h,~

LSD

EItIII'N('IIIl~ 11,('1.1..1 m.·d 11.1 li/r Illlrold. 11/ll./, hllrlt-frll pl.l .. th
,I,(·~1.. I. \ .Ihllr,./,/. \ "PI'< , {'<J1\.ml!· uji/'III,ljrl1 rlllllln!llll.'·'l 11/, J
,I, -' r.t 1,./", "I1/",f>.Ji/t·r. ''lo: Jt'! a "ÅI..rtj;"I1.,I.,.1 h.l• ...,,,",, 'UIIJI
,m \1111...1,<"., k'/ rlll,t~,lIt"ll. u! .f 111ft, 1"rJ Ddt<" 1..1111 1111"'111/"

m, '<III. /rI'" jl/ll.1.- rr- ('Jurmg" f"Jll.<I""'/' 11Ill./,·,/'ud, r f'<I r/I1"It
,!l,X"" 1.111/ X/I'" ..fur, \ÅtJlk, \,'J /'ljmltl ..nl/lIIll. 1\" r / ..,1\//<1':• •,(

jon.'}r'" gr,,... h, h" li ".Il. I>Iil/"

Olor bIc' fundct l'l ..Ilg.cndl' udh) (It' af h) g ",om hel'>.l't1
\('{j og"'l lI(ha.'d af hyg I dlcrilfgmdc hb dt'1 ,lUNt'

udb) Ile h""11.'1 ...fler udlæg uden da:I. ...ed. medcn .. ('gcl
lIt).,æd afh)g gil\ d ..Il"(hl' ..wrrI.' t.lh. I.dl ble\ I hd.....ed
~ efll'rafgmde hu'lcl 67. 70, 72 og 7~ afgroc!('cnheder

pr ha efter henhok).,\l' udb.:g udell diCl. ..~rtl og hH~'

d.d"a.:d med en udsa.xi pa 12.5. 25 og ~O l..g pr_ h.1
I 5 for...og hle\ tor~tolTet 3nal)'l'rlOI for mdhold af
,u I... I...cr og "ll\·cl~e. Ved l'll bygu(j..,:cd p:'\ hcnhold,,\- l' O,
12.5.25 og 50 Io.g pr ha bkv ItltHI 16, 12, 13 og IO pc!.
'lI~l...er og o.~. 0.4. I.R lig J.5 p!.:l, ..1I\c1..e Det 'ilr fllr
\tl\el"'cn .. \Cdl.omnH:nde Cl meget 1;1,t IlI\eaU, medeII'
"'lIl.l-..cflndholdel 'ar mlddelhuJI
1-t1f,,~,genl' fort ..xller

Byg og ærter i blanding til helsæd,
1983
I de "cnc re ;lr har del \ærel prO\el al blande ærlcr I
lId~ædcll af byg 111 hcl\æu. Del bn "ge Indholdet .If
dprolein og ,a:nl.e lIldholdel af Inc,tof og "li"c1 ..e, uge
d~relH:" a::c.Jcl~ ..1 og m!hke og...1'I gl\-C en hæbtofcftcr·
\ Irkning I cflerafgmdcll. B1andll1gcn af a'rler og byg
gn cr m,hl.c en hdt lavere IOfSlofproccllt og "ger be
......ærel med <;nl1nmg m\
For al bel)"... nogle fnn.lde og ulcmpcr \-t'd al hlandc
,ener og bH!. Id hd...cd hb anlagl for-..ttg efter f"I
gende plan:

f.jit'rajS{mdc

Uden dæk ....
12,5 kg byg.
25,0 kg b)g.
50.0 I.g h) g:
LSD

ellllnl pr. hu
Ih,1 262 42.1 8,4 36.1 r(},...()~/\('cI Icluhyg B/xlilær/a
15.6 .1 \,7 0.2 1.2 75 kg O kg
15.~ 20 .1.8 0.5 2,6 "h 75 kg 25 I.g
16.2 J7 5.7 o,q 4.2

75 k~ 50l.g
9 J,3 JJ)

,
d 75 kg 100 k~
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Forsogene blev anlagt med 6 genIageiser. h\oraf 3 ble\
godet med 300 kg N pr ha. fordelt med lige dele III
helsæd. I. og 2. slæl af efterafgroden. De 0\ nge 3
gentagelser blev gødet med 100 kg N pr. ha til h\-er slæt
i erterafgroden, medens helsæden ikke blev kvælstof
gødet.
Udbyttet l ArelS IO forsøg efter planen blev middelhojl.
både i hel~d og i erterafgrooe. og kun 2 af IO forsøg
blev markvandet. lIusd)'rgødning blev brugt til 7 for
50g af 10.
l label 51 ses en oversigt over udbyttet af gront m.v.

Tabel 51. Byg og ærleblandJnger Iii helsa..'d (103J.
Gn~ /O/o"øs /983.

Fonep- kar. f pet pet .ft"NoI' hl'l pr. ha
led k)e:Yed IØn.l ripr lræst INnl torst rlpr.

Ile/sæd
a. O O 32.3 9.2 23.9 124 411.0 3.7
b. O I 32.3 10.4 2.1.0 12 3.9 0.9
c. ON 2 30.9 10.7 23.4 42 l \.J 1.8
d. ON 7 30.3 11.3 23,0 69 18.4 2.9
c. 100 N O 34.2 8.8 25.6 48 18.9 1.5
f. 100 I 33,2 9.5 26.4 54 19.1 1.9
g.l00 N I 30.5 10.8 25.4 70 19.1 2.7
h.100 N 5 30.! 11.3 24.5 87 24.9 3.7
LSD !7 6.6 /.0

E/fera/grøde

a. 200 ~ 8') 15.4 19.8 19.6 85 13.1 2.6
b.200 8 15,7 20.1 19.9 6 0.7 0.1
c. 200 N 8 16,6 18.2 20.1 12 1.0 0.4
d.200 N 8 17.0 17.9 20.3 16 1,4 0.5
e. 200 N 8 15,4 21.1 20.6 72 11.1 2.5
f. 200 N 8 15.2 21,4 20.9 75 11,2 2.6
g.200 8 15.7 21.1 20.0 72 11.6 2.6
h.200 N ! 15.7 20.8 21.1 68 10,9 2,4
LSD 27 4.3 /.0

Der ble\- tlke mAli nogel l)deligt udslag for godsknmg
med 100 kg pr. ha tli helsæden, Både uden og med
kvælstofgodskning var der mol lejesæd. det laveste
indhold af løn.tof og træstof, men del højeste indhold
af råprotcin ved den ~tcrste ud"æd uf ..erter på 100 kg
pr. ha.
Udbyttet af lørstof var lOden for afdelingen udcn
kvælstofgødskning stærkt stigende med øget udsæd af
ærter. medens det kun gav små udslag at øge udsædcn
af ærter i den afdeling. der blev godet med 100 kg N pr
ba.
J efterafgrøden ble\' målt et udbyttetab I afdelingen
uden kv~dstof III hets..~en. som det ses I tabel 52. Det
skyld~ Mkkert. at ærterne her bredte sig og trykkede
græsudlægget. h\'ilkel sei:l af en Ogd lendens til stær·
kere lejesæd. selvom karaktererne for planlcbesland
var ens. Der blev Ikke fundet nogen posiliv eftervlr~

ning i erterafgrøden af en øget udsæd af ærtcr I
helsæden.
Del laveste udbyIle i helsa::d var i byg uden kvælstof
gødskning på 30 a.c. rr. ha. Ren byg med 100 kg N pr.
ha gav l forhold hcrtil et merudbytlc på 14 a.e. pr. hu.
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Tobel51. Byg og ærfebumdmg Iii hdwl:d.
Go< JO /0""1; /983.

AI&mdttnbcdc~r tulF.-- hclMr'J cflt: SJødr
led 2. au q. k~ 20 "~l iah

aONlOO'l.2X 30,3 7,4 4.3 42,0
b.O lOO'l.2x .1.9 1.0 0.1 3.0
c ON 100 'I. 2 X 9. 1.6 O•.! 7.9
d.ON lOO'l.2X 14. 2.2 0.3 12,4
e 100 N.3 X 14.- 1,7 7,4 23.3
r. 100 N.J X 12.- l.I ;.~ 21.6
g 100 '..\ " 13. 1.0 '.R 22.5
h 100 1\.3, IQ.f. 0.6 '.b 17,8

hvilket var det samme "'001 Iblandmg af 100 kg ærter
g3\' uden ~vælsloftilforsd. Det største udbytte i helsæ
den på 50 a.c. pr. ha bic' hm"tet ved 100 kg N pr. ha III
byg iblandet 100 kg ænl'r pr. ha.
Udbytterne I efterafgrooen var prægct af, ut i afdelin
gen uden kvælstoftilføl sel til dæksæd blev græsset
hæmmet stærkt i den lørre sommer og eftersommer.
Ren byg.; cfterafgrode gav uden og med 100 kg N pr.
ha henholdsvis 42 og 65 afgrodecnheder pr ha. Iblan
ding af 50 kg ærter pr. ha + eflerafgrøde ga\' med 100
kg N pr h.t 65 afgrodeenheder pr. ha. ~ 100 kg N pr.
ha ophævede virkningen af de 50 kg æner i dæksa:den.
Onskes el merudby tle \.-cl æneiblandmger må der sås
ca. 100 kg .ertcr pr. ha. 11\ i'i der også gode-. med 100 kg
N pr. ha. og det kræves nok for at få udb)ttel hæ\et op
på el nmeligl niveau.
Forsogene fortsætter.

Udbringningstider for kvælstof til
majs, 1983
I forsøg og praksis har d<r været tilfælde. h\or maJs på
lenere sandjord har ydet lave udb}tter. fordi de I
foråret tllforte mængd"r kvælstof ble\' udvasket af
store nedlx)rsmængder Desuden er der '>Cl synlige
forbednnger Især af udbyttet af kolbetorstof, efter at
kvælstof er blevet tilfort . nlir planterne var 40 cm hOje
eller havde 6-8 blade.
t udlande! er der for tiden en stigende: Interesse for en
sen udbringning af kvælstof lil majs. og der arbejdes
med en teknik, hvor str bar kvælstofgoonmg placeres
på jorden uden a( rore planternes blade.
For at f1 en belysning af disse forhold blev anlagt
forsøg efter følgcnde plm:

3. 150 kg N pr. ha \'ed \ånmg. !%
b. ISO I..g pr. ha "ed 4-6 blade. ly
c, 150 kg "" pr. ha \'ed ~-IO blade. I~

d. 150 kg ~ pr. ha eftc' afblomstring ~

Sorts\·alg. grundgodskning. pleje og ukrudlsbekæm
eelse gennemføres som normalt på ejcndommen.
Arets ene.te forsøg, ;58.201. gav et heJt udbytte på 134
hkg tor",tof pr. ha ved 150 kg N pr. ha. glwt \·ed ning.
Der var en svag tendens til, ut det største kolbeudbYlIe
blev nlid ved udbringlllng Ilf kvælslof den 12. augusI
efter afblomstring.
Forsøgene forl'\æuer.



Majssorter 1974-83
I fnf,ugcnc male... udb)lIe nu. af !!toner af maJs. som
har "ærel pn)\ct I nund'!l 1 tir i sort ...afpnn mngen \ed
Stalt'll\ Plantca\ Isfor...og. ArbeJdC:I er I år deh I maJI,
hO'lcl III cn..,dcrtng ug maj''' h"... rcl Id !..olbeml\.

,\1ajssorler lil ensilering
L"db} ltcl m;ik... I gron!. ",r"lOf og riiprulcin og l ('II
bcrl,.'grld fudcr\a:rdi. h\Of der rra og. med 1983 (age...

ht'n'~ll 111 hele planten.. Indhold .. f l riC'llnf og organi .... '"
..tof

Ved O\l'rgallg lil derlllC ll}C bcrc:glllllg.. rorm. h\'or
pn)\l'uul;I~Pllngcll af lahoraIOrlCan:dy ...crnc :)kcr l den
tin\lliucth:: grolllllu......c. op"lod der dc'\;crrc nmfof"'l:\·
d ...cr \CdrNenuc den lcklll'\..r.: udformnlllg a( ~ehc

h""'larbl,.'Jdc!' ..a kolbcullddcl1 af udbyttet i forhold lil
lldllgcrc hlc\ bc"lcrnt pa Cl for u'lkkcrt grundlag.
Kolhcudb)'lIe1 l lnr"lof kan derfor Ikke ~m hidlil
angl\"" fm 'lg ,cl \ I ar kan \i kun angl\e "olbcudb~t
ICI l form af ell u"IHefl be"lcmt pro~clll;lndcl af det
-.amlede udb) IIc af tur'>tof DdlC beklage-. mc:gcl. og
del \11 bh\c rellt:t 1 de kommcnde M Til gengæld er
der ""el cn fortx.'dnng I grundlaget fm hcrcgnlllgen ilf
fodcnærdll'll I hde maJ"plalllcn for de cn"elte "mlef
Foruden udb) ttcrne notere" tolerancen 0\ erfof "uld(' I

for:l.n:1. "tandfa"lhed. blom"lnngslld m\ Del ..oges al
f~ el! vurdenng af dt: cn"ellc ..urtcr- egnelhed Id
d)r"lllng under de .. tærkt \arinende forhold. -.om
g.cldcr I pra""'...
Sarierne pnl\l" (werfor dcn "amIlle l11:lIl-..ort, SOIll
"Ic!en 1974 har \, ...:fel f7folllca
Del l'f fort ..at hell'liglcn al uu.. "irte de pfCl\ledt: 'lurter
cfter ell J-~Tlg periode, ef1crh.1ndcll 'lom n~e :-.orlcr \11
være III r:'l.l.llghecl. l for..ngcllc i 19H3 hlc\ de ~orter

pm\ct, der ..c') I den fnlgcnde l)\lcr.. lgl. '\avl1 og oprin·
ud..c.. land er taget fra EF·..orl'h ..ten 1983 eller er
oply"lllngcr fra afpro\ nlllg... \ If""omhedcll for maJssor
ler ht:I' Ilandel

Tldhfrd Sprtc'\'M
Son, land Jlybnd D 7 da&~

Boree (f) S S 99
Jor:lII (f) 1 7 98
S<..IlIor'l (l SA) 1 b 99
Da"lllIc (NI) I b 99
frollll:;! (l~SA) T j 98
I.G II (F) T 5 99
An"l) ('\ll r 5 99
Ana (F) 1 4 98
Bruht:1 (F) . 1 4 I(J()

Irla (USA) 00
Adou" 296 (F) r (0)") 99
Splenda (Bl r (4) 100
PIOlIl'Cf 3995( eSA) T (7) 99
GLG 1)9 (\ 1 1 (4) 100
KX S5) A (D) 1 (5) 99
KX S52 (D) T (5) 8
(VI\la) (LSA) T (5) 99

• f t I r"rd..hl~( !,11

C·f{ldana , fil'n! 1Il,'d af ædt· J... rm m. f'<1 rn 1./11'1"'" mJjl/oolhc'
lfu">.:htJ. m. /"r ",,/0,('''11'''''''' .II d.II,"1" .J..uJ.JI'r, "'0/,\ .\., fII/.,
1"ld,," ,i,..\., m.." J.'r o/rl>.:)l1,·, ".1 t'p/"IJrmf!, ul fmh!. "'"

II)bndhclI<.l:\lIel"crne S. D og r ...Iammer fra dt: I.I\en
IHl'\llle "tldl'r ug betyder enkelt. dobbelt og ITlh) Im
d!.' .. L.IlIgt de Ileste ...orter er blc\C't tnhyhnder cller
Ir!.'"cJ,kryd~lllllger. Dc hlOl1l<,lrer U\!.'f en rcl lang
rcnode, der .. "ulle bellnge en god bc"'W\'lllllg af alle
"olbcr mcd en god og 'ilkker "erne...a.:tlllllg 111 f(llge.
og.. :'\. unuer \ anskclige forhold.
Karaklt:r for Ildhghtd. def her l landtt ble\ lIldfllft l
IQ82, er cl m:'ll for wr'l!ofindlwldcl 1 kolben \ed
normal Ild for en.. licnng. Frolllc<1 og LG II er Lt:" ....
placerel I middclkla ..~n mcd karakleren 5, Kla"'l'flll."
bredde er plu .. mlllu", 2,5 pel lur')lOf. ~ de 11\ nge
"Mier er hle\:el ll1dpltll"l~rel CflCf dcrl.''' lnr~l<Ifindhllld l
"olhcn, dl'r her er "erner. "pllldd og k()I~\ub

SplrCe\lltn. der her angl\cr fr('m"plrede Ilormale plan
tcr cfter 7 d<1ge. har "æret hOJ fur alle "orter
for<,ogenc hle\ for en slOr del'< \ cdl.ommclUh: ~el .If
rnand..."ah fra L1.nd'l"ol\wret for Planlc:I\ IOcr hk'"
"at:l IO kerner pr m· p:l. 15 l:nl rickh'af... tand. og der
blr.:\ plal:('rcl ca. 200 "g '\P 11·13-0 pr ha.
fnlu"rudt tx"æmpl.... fUrlflnS\I .. lllcd Alr:I'lll ..nare"l
efrer ..~nlllg. Al1ure midler !..an bruge... efrer bcho\l
...enere 1 \,c""lperiodr.:Tl, IlgC'lOlll bekæmpel..e ilf ffllnU
daner ..kai ... ke I Ilde.
H"... tlling er i de flc"lc 111fodde forctagel af llland... kuh
fra land","olllorel. r('..len af for'l'gclle høsle.. med 10
bil malcnel

GCllnemgJ.endc ble\ ul..rudlel bc"æll1pCI godt. 11\01'
for.."gcnc \·ar placen::l i maJ,m:tfkcr i\llgrr.:b afffllflu
daner ble\ kun na;\llI • gange I tx...hl\c1"cfIle af
forsogcne.. forløb. I nogle m:.tJ ..markcr bJ(~\ fundet
angreb af uglt:larvcr Bek.t.'tllpcl"C "cndt"'l endnu lUC
S:'inlllgcll blc\ genllt'mforl I Ilden 25_ apnl 111 7. JUIU
med h(l\ed\æglcn fll"'t i nUJ 1l1'''llllng foregik I Ilden



6. oktober III ), november med hovedvægten I sidste Tu1w156. Soner af maj\. plan Il (l05J.
uge af oktober. Gns. J/ fOf'SØl{ /983
HostUden sog~ lilpasset. så der er ea. 25 pct. lorslOf i

PC' PC' af 10nil''''
mAIesorten. Det må betragtes som et rimeligt hUjt Sort t0~IOf rip'l.ll trtSlof
Indhold. som heller ikke kan nås hwn år. De 25 pet
torstof er og~ del la\esle mdhold af torstof, ')om honie.:! 24.8 ('.0 22. 75.9 6.8
belmger ensilering I stak eller lang!>llo uden tab \ed Boree 16.Q 1'.0 21.0 3.4 0.3
saflanob. Sanora 24.9 1'.1 23.4

,
2.1 0.1

J tabel 54 ses resultater af forsøg efter plan I med Joran. 26,1 ':'>.7 22.2 28 3.5 0.5
middeltidlige :>OTler. Forfnlgt \llr majs 1 67 pet. og PlOn 3qq5 25,7 11.0 22.4 85 19,1 1.2
vArbyg 1 33 pet. af forsogene. LSD 32 8.8 0.7

rubel 54. Sorler af majs. phm I (204).
Gm. 6 forsøg /983

pct. rkt. af lONI. hkg pr hu
Sort lørstof prOI. tr.eslof gronl tor.lof råprol

Fronica 24.4 10.0 2U 293 71.6 7,2
LG II 26.7 9,7 20.1 33 :!.2 0.5
Ilrubel 25.8 9.2 21.0 13 7,4 0,1
Ana 23.8 9.7 22.5 22 3.5 0,1
IrJa 24.6 11,8 23.0 3 0.3 0.3
LSD 22

Forfrugten var mat. I 45 pct.. \'årbyg 128 pet .. roer I 18
pct. og græs I 9 pet. af forlløgene,
Alle de prøvede soner nåede 25 pet t0f\tOf. Plolleer
3995. Jonm og Boree indeholdt 26--27 pel torstof ved
hosl
FronicJ gav det IHlJCS.lc udbyttc pa 76 hkg torstof,
meden, P,oneer jQ95 med 57 hkg t0f'tofpr ha gav det
la\'C!)le udb~lle.

I tabel 5- er \i~t antal planter pr. m~ m\

Tabel 57. Sorler af mujj. plan li.
Gn~ /I 10""8 /983

Bortset fra Ana nåede dc 0\ nge soner ca 25 pct
Plant~r urakl~ pcl. kolbe ...~. ~110 t

tørstof,. Fronica ga\ 72 hkg tOr\lof pr. ha, og der ... ar
Sort pr m: l"k~ tIlO(' l pr ha pr f~.

Ingen SIkker fOr<ikel på sorternes udbylIt af tørstof Fronica 8,7 2,3 44 63,2 1.20
1 tabel 55 ses pJantetal nn, Boree . 8.5 I,q 53 0,1 1.15

Sanora 9,4 1,5 47 3,0 1,2)

Tu1w155. Sorter af majs. plan /,
Jorun. 8.2 1.7 52 :U 1.19

GII~. 6 forsøg 1983
PlOn. 39C}5 8,3 2,7 47 15,9 1.20
LSD 7,8

Planler \:arakler pet I.olbe .., kg 1".....1
Sort pr. m! f.lt')t!>æ<l af 1('Jf';10f pr. ha pr. f.e.

Fronica 8,7 1,2 36 61,6 1,16
LG II 8.8 0.8 48 1.2 I, 15
Brubel 8.6 O.i 45 6,6 1.15
Ana 8,q 0.8 41 0.8 1.20
I rla 9,7 0.8 43 3.5 J.2J

Irla n ede med 9.7 planter pr m1 det hidtil h(,jes1e af
IO mulige. hvor detllormale er 8.5-8.9, Det tyder p~ en
megel stor Sikkerhed I marksplflng.
Alle '>Orter fik samme ret la\'c karakter for leje:.a..-d
Kun \ur der en tendens til. at Froniea Igen \I<;te en lidt
hOJere tendens tllleJcsæd. 'om VI har set det i de s.ids.IC
2 I1r.
Kolbeandelen er som nævnt beregnel på el fOf'logstek·
nisk for svagt grundlag og m kun betragte..,,; som en
tendens. Den var kun i LG IJ i nærheden afde onskcdc
50 PC"
I beregnet foderværdi ble\' i Fronic.::a. LO Il. Brubel.
Aria og Irla høstet henholds\ls 62. 60. 68. 62 og 58
afgrooeenheder pr. ha. h\'ilket \'ar el lille middclud
bylte med Brubel som den bedste son.
I FrolllC3. LG Il og Brubcl gik der 1.15 kg tm~tor till
foderenhed, medens der I Aria og Irla gik henhold"\I'l
1.20 og 1,23 kg lo~(of.

I tabel 56 ses resultater af fOf'tug efter plan Il med
tidlige '-Orter
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Sanora nåede med 9,4 planter pr m~ den bed3te
marksplflng. meden.. de ovnge s.orler havde en normal
frem~pinng p~ 8.2-8.5 planter pr. m 2

Karal\lerer for lejesæd viste en god ,tandfasthed hos
Sanara og Joran. m("den~ Boree vur ild1 mere og
Pionecr 3995 lidt mmJre standfast end Fronica.
Fromea og Boree gU\ del samme udbytte på 63,
meden... Sanora. Joran og Pioneer )995 ga\ henholds
\IS 60. 61 og 47 afgrod -enheder pr. ha. h\llket \ar Ja...e
middeludbyner med Borec som den bedste af de pro
\ede <,oner.
1 Bor~ gik der Ll5 "g. I Frolllca. Joran og Pioneer
3995 ca 1.20 kg og iSanora 1.23 kg torstof til I
foderenhed,
I tabel 58 findes r~ul1atcr afforsog efter plan III med
middel Ild lige .,orter

robel 58. Sorter af majs. plan / Il 206).
Gll.\. 6 forsøg

PC' "cl af lor"lof M,g pr ha
So<l IO~II~f • lprol 1~lOf g.TW~l torslol rAprlll

Fromca 28.3 9,4 20,4 256 72,4 6.8
Ila..tille 29.9 9,0 22.0 8 1.8 0,2
Adour 196 30,6 8,9 21,8 .1 I 3.6 0,6
Splcnda . , 26.6 q.1 15,9 24 2.0 0,0
Anko 29,2 8.7 23.9 IO 0.5 0.5
LSD 2R



Forfrugl \ar majs i 50 Pl'!.. \~rbyg I J3 pet. og roer 117
I)CL af for>;,,,gcne,
AIIc: ~orlcr nlkde oVt=r 25 pct. tor~lofog op i nærheden
af JO pet.. med Splcnda '>om den laveste med 27 pet.
wr>;lof.
Frol1lea ga\ 72 hkg lor<,tof pr. ha, og der var ingen
:.ikkcr forskel på dc ovrigc sorters lldb)'lle.
I tabel 59 >;e.. en over>;igl over plantetal m. \,
Alle ..ortl'r· undtagen Spil'nda llled 7,9 planter pr, m:'
havdc en normal mark<;pinllg.
Karaklerer for lejcsæd \'ar p~ cl n~1 højt niveau pj
om~rillg J. og de "i.H rct CII .. for de pm\'t=de sorter. men
med Splenda med ~ara~lerer lidI under og An~o med
ildl o\cr karaJ...h:ren .1.

rab,,1 59. SOrlt'r af muj.\. pIalI"I.
6"11\. 6 !vr,wg

pct, kolbe
PInnIer ktlrnku~r uf tørstof a.~.

pr. ml r I~jwed (5 fs) pr. ha

,\faj~ IWl'de ('( !/.O(!t fir 1/1('(/ ('II gm/ /"olb"'{('/lI(I/)!. v}!. l'(t'/"H. Im!r
\'(llldJorSytllllJ/.('II l'<lr god /Io/" /II al ,I/"r(' hhmtl/ri/Jl! b"w/II/lllg OK

/..,'m"11l fIIm,-.:. 1'11 UIOIIC/<'I 'ojJ/I{/jorJ OK I d,' /..(lIi~,' omradt'ftJ/lum/"1
/"ltJf"Je lili/J' ,il! m,'}!.," d'lrltJ/.1 IIlL·J WIRIl III'" /..O(lN~il !1JI1If; 'n.; /Idlil!
,rum/winI( III ,,('/"l/('/J 1'('(/ \l'/dl/II/g 1I/11,m,,/rout'/I d, II I IIÅflJht'f.

1.16
1.19
1.15
1.20
1.15

kSHmt.
pr. f.~.

62.3
0.1
2.5
OA
0,2

50
5 l
5S
50
59

J.7
2,g

.1.0
2,5
.1.5

8.5
8.7
S.8
7.9
8.7

Sort

Frolllca
Ba,>11l1
Adour 2%
Splcnda
Anka.
LSD

Fromca. lkt"ulk Anko og Splenda g;n 62 og AJour
296 60 afgrodccnheder pr. ha dkr del samJlle mege1
I.lve udby Ile i beregnct foderva:rdl for alle pmvcdc
sorter.
l FronicJ, Adollr 296 og Anko gik der 1.15 kg og I

Ba~1ille og Splenda !.lO kg tørstof til I foderenhed.
I labcl60 se.. re'>ultalernc fra forsog~pJan IV med nyere
tidltge nUl1lnlt~r~(}rlcrog hgnendt',

rabel 60. Soner af majs. plalI ". (}07).
Gm, 7 for.mg /983

",I- pct, øf tørstof hkg pr, ha
So" tørstof r.lprol. 1ræstof grønt tørstof rAprot,

Fronil':.t 22.7 IOA 1.1.3 324 73.7 7.7
GLG Ul) 24.0 '),1 24,2 "4 1.7 1.1
KX S53 A 23.8 10.6 22.9 16 0.4 0,1
K X 852 . 24.2 IU,2 22.9 10 7,2 0,5
Livia 22,7 9.5 25,.1 4 1.0 0.8
LSD 0.8

Forfrugten v'ar lTUlj~ i 71 Pl't .. \årbyg I 14 pet. og græs I

14 pct. af for.."sene.
K un tlUlTlmer~llrlCrnC n~edc med 24 pet. tørstof i
nærheden af dl' onskedc 25 p(':l. tM.,tOf. Frollll'a og
LI"ia n:1edc 2J pc!. lor"lof.
FWllica ga\ 74 hkg wr>;lnf pr. ha Ilgc5.olll GLG 1.19,
KX 853A og LIVia, Illeden.. KX 852 gav 81 hkg lN::-lOf
pr. ha.
l labcl 61 ~e" CI1 mer>;igt o\cr planldal m.\'.

rabd 6/, SOfler afl1ltlj~. plulI II:
Cm. 7/vr,lvg 1983

Planter
pr ml kal'3kter pet. kolbe ae kg torsl.

So" (6 f<.) r.lejesæd af tørstof pr. ha pr, f,~

Fromca 7.9 1.1 42 60,2 1.22
GLG IN 7.9 I.U 38 25 1.25
KX 1:153 A 7.4 0.6 45 0,5 1.21
KX 852. 7.6 0.4 49 7,2 1.20
Livia ~.U 1.0 47 J,l) 1.29
LSD

Alle ~Ol'l("r havde cl1mark"plfll1g 1'.1 under dd llormale
l1l("d I1UllHnCr\ortcrTH: '>øm de .. \agc.. l....
Kara~ll·rcr for lejcsæd \al' lHt:,>lell cn>; omkrtng 1,0.
Jllell meJ ,>ol'lcrne KX S53A og KX 852 mcd ~arakle

l'er linder l.U.
frolllca og KX S53A gav 60. GLG 139 og Ll\ia 57 og
KX 852 67 afgrodcenhedcr pr ha. Il\·il~el \ar la\'c
udbYIler.
I KX 85JA og KX 852 gik der ca. 1.20 kg torstof i
Fronica 1.22, i GLG IJ') gik Jer 1.25 kg og endelig i
Li\ia 1.29 kg lorsloftill roderenhed. hvll~et \ar noget
mere cnd I de foreg!icmk omtallC' fOr\0g~::-ener.

I tabel 62 filldi,.~ i den ovcrste halvdel en '>amlet
o\,er'Hgt over rc..ultalerne fra for>;ug med ~l'lcr ar maj'>
l 1983, Dc er her op'>1l1lel i alrancti ..k ræHdølge,
Afgrodeenhcdl'r pr. ha er blevet hcrcgncl efter de nye
bcregning,rormJer. I lIeder~lc h'Jhdcl finde\ rc~ulla

lerne af "ammt'nllgnillger mellem Fronica og ,orter.
der \Iden 1975 har \ært.:l med I IllJlld... 1 IO fOf',ng.
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Tabel 62 Samlet OI'ersigt 0I'er mOjs\()rter 1975-83

AnIR! p!. Lejesæd TIlrstof pct. kolbe l db. og merudb. L;dh. og merudb.

~
I)r.mz pet. uf {(trslof tørstof .,

~lajs ~
S

~ e e e
~ I

e ..-
.:; '" !

~

l
~ 3

e e 9 e

~
~ '8.. .. E ;; ~ ~

;;
~ ~ • "O

E > >

~E • e " e E e i e« « :>: .. ::;: .. ::;: .. ::;: .. ::;: .. ,f ..
Fronica 100 - 100

Forsøgsår 1983
Adour 296 . . 83 6 8,6 8,8 3,7 3,0 28 " 50 58 72.4 3,6 95 62,3 2.5 96
Anko. 8.1 6 8,5 8,7 3,7 3.5 28 29 50 59 72,4 0,5 99 62,3 0,2 100
Aria. 83 6 8.7 8,9 2,5 2, I 24 24 36 41 11,6 3,5 10.1 61.6 0,8 101
Bastille 83 6 8,5 8,1 3,1 2,9 28 30 50 51 72,4 1.8 102 62,3 0.1 100
Borree 83 Il 8,7 8,5 2,3 1.9 25 21 44 53 15,9 3.4 96 62,2 0,1 100
Brubel 83 6 8,7 8,6 2,5 2.0 24 26 36 45 71.6 7,4 110 61,6 6,6 111
GLG 1.19 83 7 7,9 7,9 2,6 2,4 23 24 42 38 73,1 ~1,7 98 60,2 2.5 96
Irla 83 6 8,7 9,7 2,5 2,1 24 25 36 43 71,6 -0,3 100 61,6 3.5 94
Joran . . 83 Il 8,7 8.2 2.3 1.7 25 26 44 52 75,9 3,5 95 62,2 2.3 96
KX 852 83 7 7,9 7,6 2,6 1.9 23 24 42 49 73,7 7,2 110 60,2 7,2 112
KX 853A 8.1 7 1.9 7,4 2,6 1,7 23 24 42 45 73,7 0,4 99 60,2 0,5 101
LG Il 83 6 8.7 8,8 2,5 2,1 24 27 36 48 71,6 2,2 91 61,6 1.2 98
Livia 83 7 7.9 8,0 2,6 2,4 23 23 42 47 13,7 1.0 99 60,2 3,9 94
Pioner 3995 .. 83 11 8,7 8,3 2.3 2,7 25 26 44 47 75,9 19,1 75 62.2 15,9 74
Sanora ... 83 11 8,7 9,4 2,3 1.5 25 25 44 47 75,9 2,1 97 62,2 3,0 95
Splenda . . . . .. . . . 83 6 8,5 7,9 3,7 2,5 28 27 50 50 12,4 2,0 103 62,3 0,4 99

Forsøgs!u /975·83

Eda. ........ 75·81 201 8,6 8.3 1,4 2,4 23 27 42 54 102,4-15,8 85 84,6 1.1,1 85
Buras. 18·81 81 9.1 9.7 1,5 1,0 21 22 43 46 108,1 2,9 91 88.6 1,6 98
forla. 79·82 62 8,7 8,3 1.0 2.1 23 26 45 51 116,0 11,6 90 97,0 8,3 91
Anjou . 15·77 62 7,9 8,2 1,3 2,2 24 2J 41 38 93,7 4,3 95 78.5 2,5 97
Ass ......... 80·82 36 8,6 8,8 I,) 1,9 25 25 50 51 124,8 -0,2 100 105,1 6,1 94
Brutus. 19·81 53 88 9,4 1,4 1,6 22 22 45 46 111,5 5.2 104 97,1 1,1 101
Epona. 19·81 47 8,9 9,3 1.4 I,) 23 24 46 49 114,9 4,5 96 95,0 6,4 93
Euros. 8Q.82 41 8.7 8,6 1,7 1,7 24 26 49 54 124,2 12,7 90 10.1.5 10,3 90
Hansa 78.80,81 54 9,3 8,3 1,7 4. .1 22 26 45 53 111.4 15,1 86 91.0 12,8 86
Hil .. 19·81 52 8,9 8,2 1.3 2.9 22 24 44 49 1(,7,6 13,3 88 88,7 11,6 87
LGII ... 80·83 38 8,7 9. .1 2, I 1.8 24 25 48 52 112,6 0,1 99 95,4 0,4 100
Silae. 79. 80, 82 -16 8,7 8,8 1.1 0,8 23 22 45 47 113,5 5,2 95 95,7 .1,6 96
Accord . 81·82 22 8.6 8,1 1,7 2,1 27 29 53 57 1~7.7 7,3 94 109,1 9,7 91
Bckc . 80·81 24 9.0 8,4 2,4 2,4 23 23 49 51 119,8' 11.2 91 98,6 7,6 92
Blizzard. 81·82 22 8.6 8,6 1,7 2..1 27 21 53 57 127.7 9,9 92 109,1 8,5 92
Borec. 80·83 JO 8.5 8.7 1.7 1.2 26 29 49 56 108,1 -9,3 91 91.2 -1,4 95
Anko. 82·83 17 8.3 8.2 2,2 2,2 27 28 51 56 103,0 5,0 95 88,7 2,3 91
Aria .. . 82·83 16 8,6 8,6 2,0 1.6 25 24 45 47 1ll2,4 1,5 101 88,3 1,4 98
GLG 139 . 82·83 18 8,0 1,1 1.6 1,5 25 27 46 48 103,7 3,8 96 87,6 4,1 95
I rla . 82-83 16 8.6 9,.1 2,0 1.5 25 25 4.1 47 1ll2.J 1,2 99 88,3 4,7 95
Joran. ........ 82·83 20 8.-1 8,3 I,) 1,2 25 27 45 53 IIlI,4 4,7 95 85,0 2,8 97
Pnmeur. 18 27 9,8 9.1 1.5 2.8 21 20 39 47 IIl2,0 14,1 86 82,4 12,2 85
Tau. 81 15 4,1 9,.1 1,7 3,5 23 25 53 54 19,9 6,5 95 98,3 6,1 94
Keo . . 82 Il 8,1 8,8 0,6 0.6 27 25 52 -19 113,6 6,1 95 115,0 10,6 91
Viva. 82 11 8,1 9,2 0.6 0.-1 27 28 52 54 113,6 4,5 103 115,0 1,4 99

For hver sort findes foroven i tabellen i sammenligning
med målesonen FrOllica fra .. enstre mod højre: Antal
fO~0g. antal planter pr. m 2. karakter for slandfaslhed.
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tørstofprocenl og kolbeprocelH pli tor~lOlbasi ... , udbyt
let af tørstof og desuden længst til højre den beregnede
fodenærdi pr. ha.



I årets for<;"g blev målt et IH\ t udbytte rli ~'~l. 65
afgmdct.'llhcdcr pr. ha. h\ dkct er del hidtil lavc~te

gcnnem~nitJige udbYllc i ..orl<;for<;og med maj" "Iden
1975. Det ..kyldcs del.. ret sen ,,'nlllg. ngellgt med
nedbør efter såning. tørkc I blom~lring:-.- og kolbe..æt
ning.. peri(x1cn og endelig v,!.:kslstand"lling af fro.. t ovcr
næ~lel1 hele landet den l. oktober.
I f<xlcrva:rdl gav 'iOrlerne UrubcJ og KX 852 mere end
måle<;ortclL
Ovcr,igtell oVer nere år.. for.."g. der ogs..1 har fåCI

tilført re"llltaler fra IlJt'l3. vi ..cr, ~I kun Brutu.. og LG Il
yder Cl udbYIle rå hlllc med Fronica. når dc ..ammen
lignC"i på beregnet foderværdi.
Egcnskaber som en god <;tandfaSlhed har også octyd
ning i <;on~valgel. men da delte kraver det samme l
hele den maj..dyrkende verden. er næ'llen alle sorter,
som er nIkI frem til afprøv11lllg her, megel slandfa.. te.
En [or.. tofrrocenl p~ 25 eller mcre er cl andel vigtigt
krav vt;d maJ" lil cnsllering. Det har også noget med
"'urten~ tHJhghed at gMe.
El IHlJI udbytte af kolbeh1r:-owf. der er den !eUest
fordoJelige del af maJ..planlcn I fodrlllgen. \ il altid
være et vigllg[ mål i dyrkningcn. Det kan tillige være el
udi ryk for, om sorten kan bruge~ til kolbcllllX.
El højt udbytte af kolbctør.. tof har og..å indnydebe på,
hvor meget t0f1l[of der går 111 l foderenhed. Her \'il
foorter med 1.15 kg tør'lof og mindre III I f(Ktercnhed
være et udtryk for. at de kan være råmateriale til cl
passetl(le koncentreret grovfoder.
I figur I ...es anlal majsvarlllecnheder beregnel på
grundIng af målinger på de enkclte llleteorologl'lke
stationer. Sumlllcll af mujw:.Ifmcenheder har værel rel
høj i den ~ydlige og ')"llige dcl af landl.'[. meden!! den

1983 2448

NOfmal 2448

•••.....

nørdlige del af JyllamJ ..om normalt 'var ret ~nllg. J
gellncm .. ni[ for helc landet vur der lale Olll ell normal
"omIlH::r
Normalt regnc:-o med. at 2300 maJ:-.\armeellheder er
nok til at Ila 25 pct. l(lr"tof I maJ'" Iii cn"i1eflllg. TIl
I...olbeml.\ må regne.. med IllIfHht 25()O rnaJ.....arnlccnh<.·
der til ;:11 nå ca. 50 pct. t~lr"{(lf l ~erne . ",plIldel. og
delte 1I1Veau blev målt i Syd· og Vlstj) lland og på
øerne.

Majssorler lil kolbemix med udbyllemålillg
i samme mark
I de ~Id..lc 2 år er der foretage l ud b) 'le~tcmll1d~~'r1
bestående maj!..markcr. hvor udb}lICI <lf !..lJlber uden
sH,b blev be.. tcl1lL Ved håndarbejde blev I...olberne delt
i I-erne og "pinde!. :,-om med hen bh" på a[ frell1~lillc

prodUktet kolbcmix blev analy<;eret Iner for "Ig.
Dl.s~e undcrsogeber er og~å overfi,rl til fON~g med
maJ ..~rter til ensilermg. hvor der blc\ ålllld mulighed
for alladc I for~ogslcd af ..erierne med tidlige sorter :-otå
lil hO~1 i november. Det .. kete i IO lilfæld\:.'. Re'llllla
terne findes l label 63.
Udbyttet af kerne og 'pindel er hlevet ..li1et <;amlllen [il
el samlet udbYlIe. da de lUe blev ad .. klll med hånd l

den elle udbYllerntillllg.

TalJ(>/63. Udbytl('f1/lilillg i sorter II! "o/bcl/llx
GIII·. l\/i'der /983

pc!. leje' pcl. hlr:& pr. ha
fusarium \æd l"nl. grlml ",rst. rl1prol

lloree . ; l> 45 104 47,2 4,4
Froni(.'a 5 ; 36 1.\ 4.6 0.1
Sanora 5 .1 36 7 12.5 0,9
Joran. 5 4 4.1 l! 7.3 U,4
Ploneer .1\)95 60 7 4R 19 6.5 0.5

Da der klin er tale øm 2 for"og I l år" under~"gd..cr.
må rCl>ultaterne bcdomllll":'o meget for:-oigllgl. da dc
cnkelte 'lOrler kan opf(lfc "Ig meget fi)r .. kclligt fra år lil
år.
Dc over<;le 4 sorter har været oplag(·t på dcn d.trl~k('

sonslL..tc I nogle år ...om egnede til erl\Jlenng. meden..
PiOlleer .NY5 fOl' [iden er under nfprovlling. Denne
~id~lnæ\11le sort har I forhold Id de alldre haft en hUJ
angrebsgrad af fusariulll. en hoj telldcn~ til nooknæk
Iling. men den har også haft den hOJc",c wr..,ofprocCIlI.
noree ga\' de[ ... torste udbytte l tørstof.

Udbyttebestemmelser i silomajs,
1983
Efler I år... pau"e blev der igen bestemt udbyttc l 14
marker med :-od(lJ11aJ~.

Vejning af grønl lil ..ilomajs blev foretaget på 5 repræ
sentative steder. der fordele .. [iifæidIgt ad en diagonal.
På hvert pnwc:-Oled blev alle kolber brækket ar og vejet
fra 2 ræUcr a 5 111. Stængel og blade blev derefter
h(1'1tet og vejet hver for sig.
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Gns. 14 steder 25.9 8.J 22.J 9J.3 8.5 83.9

Kolber og stængler kunne Imdeles samlet eller hver for
sig. I beregningerne af foderværdi er brugt det samlede
udbylte af tørstof og dets Indhold af aske og træstof.
Bortset fra et sted med markvanding p~ .l>andjord I
Midtjylland, var resten af stederne i Oltjylland.
I gennemsnil af 14 steder ses resultatet i tabel 64

Torstofindholdet var 25.9 pet. med 20 som laveste og
31 som hojeste. Det må for området betragles som el
1l0rmah indhold.
MAlt I foden ærdi var udbyIlet 84 afgrodeenheder pr
ha i gennemsnit med 112 som hOjeste og 33 som lavesle
udbyne.
Der deltog 8 ...orter I undersøgelsen. Del \ ar derfor
ikke muligt al lave nogen oversigt 0\ er sonernes plaee·
ring, men der var heller Ikke nogen udprægel hOjty
dende sort blandt de Iidel kendte nye ')Orter

menpaklllng og lufttæt dækning. Der ..ker da en nor·
mal ensilering med n ælkcs)'fc og andre organiske
syrer.
Hvj", der kai ensileres koresilo. onsles Ikke et torst()
findhold på o\-er 60 pu.. da dette materiale Ikke kan
kores hårdl nok samm.:n I siloen. Dt.:t kan medføre. at
mugs"ampe og \'srnledannelse ødelægger hele behold·
ningen. Det moch Irkes ved under enSileringen at
blande vand i materiall:t, så del kommer ned på de ca.
50 pet. tørstof.
J tætle storsække og I ,tålsiloer med IOP eller bundud·
tagmug har et tørstofindhold på over ca. 60 ikke den
samme negative effekt på holdbarheden, men tenden·
sen er den SClmme.
KolbenU'< kan bruges som foder III ... Iagtcsvin. søer,
slagleryre og højtydende malkekoer.
I gennemsnit af 38 marker ble\ fundet de følgende
udbytter i label 65.

Af.mdttnhro« pr ha
l ~er 45 45·30 ~nder 30 Gn
L! leder 15 Sl~er II lede.- 18 leder

rahel 65. Udbyltemb inger i majs III kolbenlIx, /983
(208)

pct. pet af t0ntof hk, pr_ h. •. e
10r<iIOr rApr lræsl. 10f$1. fipr. pr_ ha

Udbyuebe'itemmelser Isilomajs /983 (209)

ilomaJs

Tabe/64.

Majs til kolbemix, udbytte
bestemmelser i forskellige marker
1981-83
I 1981 blev der for for... te gang m;'Ht udbytler af tørstof 1

kolber uden svøb. I 1982 blev udbyttet af kolben delll
kerne og spindel. Delle blev fort~al i 1983 med udbyl·
tcbestemmelser i kolbemix i 38 marker.
J hver mark høstcs på 5 repne'>entative steder fordel1
efter en diagonal. P h\'crt målesled brække~ alle
kolberne af majsplanterne I 2 nckker a 5 m. Svøbet
tag~ af kolberne. som tælles og \'eJes.
Efter vejning udlages 20 repra..""'ientutive kolber. hvor
kernerne skrabes af spindlerne De 2 fraktioner VCje«.
hver for sig og sendes III analysenng for mdhold af
torslof. rnprotelll og Ir-.estof.
Slængler. blade og kolbe'lVob bjærges for \Ig. \'ejcs. og
en gennemsnJlsprO\'c scndes til ana1}senng., ~ormalt

vil stængler nl.\'. blive findelt og nedpIojet, efter at
kolberne er blevet plub:ket og lærsket. Det er dog et
biprodukt. som med noget ~"ær I lOrt \'ejr kan
bjærges og efter ensilering brug~ !>Om kvægfoder ul
hier. overvintrende ammekøer, goldkocr o.lign. Når
indlejringen af tør\tof i muj!lkernerne er af~luttel. fin
de\ på kernens bug~lde lige under de ydersle cellelag en
sort plel (black Spol). Fra dette tIdspunkt kan ho~ten af
kolhemlx begynde, for nu er del kun afdampning af
vand. der ogcr lørslofprocenten.
Kolbemix, der er en blanding af kerne og ~pindel kan
bedst hostes og behandles fra ca. 50 pet. torstof.
Kolberne kan sladlg\'æk hO!:ltes og deles I kerner og
~pindel ved et indhold ~ 45 pet.. når den !>Orte plet kan
findes. men formalingen ,"II foregå 1 et meget nedsat
lempo.
Efter findeling kan blandingen ensllen~ f.eks_ l en
tætvægget koresilo. når der sker en omhyggehg sam-

pet. tor"tof . 51.1 42.3 3U 41.9
pet. af Hustof

Råprotcin 9.6 10.9 11.6 lOA
Tr:titof . J.J 8.0 10.2 8.3
Spmdel .. 16.0 lJ.~ 24.5 IJ.9

hkg tor'tof
Kerne 49.1 28.9 16.3 31.6
Spmdel 9.4 6.1 5.3 6.9

a.e. pr. ha 64.0 38.1 22.6 41.8

Indholdet på gennemsnitligt ca. 42 pet tørstof var ret
lav I voo host sidsl l oktotx-r. I gennelmmt var spindel·
procenten 18. Det ,"'ar ret hOjt. og det kan skyldes, at
der ofte blev scl en s, Igtende kemesællllng. pindleme
indeholdt i forhold td kernen mllldre ",rstof og råpro
lem. men bel) dellgt mere træslaf I tørstoffet
Det ..amlede udbytte Jftorstofpr. ha ble\ 39 hkg pr. ha
med en \'ariation fra 75 til 9. Del \ar efter året et ret
pænt gcnnemsnitsudbyue.
Kun i 11 forsøg ble"· bedømt andgreb af fusanum i
Mænge! og koiber. Ved det sene hO"ittldspunkt for
kolbemix kan delle angreb af fusarium i kolben antage
cl Slort omfang. Det vi!:lcr sig bl,a som en rodltg
belægning p& kolbesvobel. og det mørner kolbeslilken.
så kolben kan knække <If og gå tabt I bl~1. Dette
angreb af fusarium kan ikke bekæmpes med kemiske
midler, men kun ved al dyrke resistente sorter.
1 tabel 66 er udbyttemlUingerne ble\ct delt i over 45 og
under 45 pet. tørstof i kolberne.
Der var 15 steder mtd I gennemsnit 53 pet. IOrslof og
her findes især stoona\o'ne fra den Wdhge og ostlige del
af jylland og fra Øelne. l all 23 sleder nåede ikke op på
de onskede 45 pet. tørstof. Her finde<. Især "tedna\'T1e
fra 'ildt· og :'ol"ordJ) lIand, også steder med <,en mng
og sandjord uden mark\andmg findes her. medens
~ns\"alget havde n'IIldre betydnmg,
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ra!x" 66. Udbylfemal/ngeri maJS fllko/lx'I1l1x. /981

",1 ,..,.0(
over 45% under 45% GnI.
U weckr 2J \teder 38 1Icda-

pcl. "'r'tof 5.1,.1 34.5 4 1.9

)'ICt. af '''f..tor
R. prolelll 9.8 11.0 10.4
Tnc"lof . 7.0 10.1 8.3
SpllIdcl 14.1 21.7 17.9

hkg Wf'IOf
Kerne 41.9 24.9 31,6
SplIuld 6.9 6,9 6,9

a.e. pr. ha 53,9 33,9 41.8

Indholdet af tra.~()f var for højt. :.å der burde regne.
med Cl lav(','c udbytte. da der skulle kas.':lCrcs ('Il SLorre

andel afllopindlcrnc for al fa el foder III SVIIl r~ under 6
pcl InL..... tof l INsIOITer.
Ved den høje lorstofprocenl blev h~ICI 54 og ved lav
'orslnfprnccnl 34. l gennem!'>1ll1 42 beregnede afgrode
enheder pr. ha
For Ilden er p J ejendomme planlagl '\.:tmmenllgnende
fcxJnng'\fo,""ot med \...olbemu III 'll:lgtesvlII \-ed den
rullende afpnnnmg under Lalld~ud\lalget for svin. P
l af dl'M: ejendomme blev udbyttet af kolbemix I

marken målt 111 at Hen: 44,2 a c. pr ha.
UdbYllcbeslelllll1e1scrnc fonsæltcr.

Andre forsøg i græs og majs
I fon.og nr. 59108 blev målt udb)'llct I I. :o.læt efler
sligcndc mængder kVi-cJ:.,lof I tillæg fra O lil 150 kg N
pr. hil. Der blev ikke mål l merudbytter til mere elld 120
kg N pr. ha. og k"H'Cr~landellblev reducerct fra 70
III IO pct. Gc'IJnmgsudglften pr. tillagt JO kg N pr. ha
var pr. f.e. JO. 24. J8 og 88 øre for henholdsvis JO, 60.
90 og 120 kg N ellersa.'rdele-. rentabelt helt lil de 120 kg
N pr. ha.
Efler-.læt eflcr byg lil modenhed I foo.I'S nr. 59134 ble\'
hO<,lcI den 21 oktober I en række fnr-.kclhge froblan·
dInger Ulam.llllgcr med IIld hold af Ilahensk rajgræs.
hybndrajgnc:o. eller Wcsterwold rajgr:\."S ga\' de Sløf"ile
udbyttcr
I for..ug nr 58200 og 690J.\ blev pru\'et majssoner.
hvoraf Sanora og livia gav m("',t i den forsle. mooel1'o
Fronlca klarede "'g bedst I dcn anden <;ene.
I forsug nr. 61026 blev moo ~ammc 3 sorter ved sen
såning den 5. jUIll pnwcl med l) og 15 plan ler pr. ml.
Den tællCSte bc..osland p1\ 15 planter gav I Eta. Buras og
FlruIll~ henhullbvis 8. 2 og Il pet. lavere udbytte i
afgrødcenhcdcr pr. ha end afdelingen Illed llormall
plantclal.
I majs har der rUlIdt i landel I samarbejde med planle
avlskon .. ulclltcrne værel anlagl privale sortsulldersø·
gclser. hvor kulberne blev hll..tel med mejet.<t:rsker
forsyne! IIH..d maJsudslYr. Del drejer !tIg om følgende:
nr. 21172 0Jt 21171 11100 nere nye og ukendle ~rtcr I
forskellige planer.
Hvor det har været muligt, er sortenu..... udbyllc sam
menholdt med udbyllel af sorlen Florcc. der lIldiii

Videre m anses for egnet III kolbcml>; under \'orc
forhold.
Resultaterne er vist l label 67.

Jabel 67. Forsøg i /..o/bemu. /983

An'" pot ,..,.0( hk. l«$Iof' pr ha
r. ... ..., ms son fhl

I)orcc· . 100
Sanara· 2 54 55 27,8 1..1 105
P. 3994 2 54 58 27,8 8,4 70
P. 3995 2 54 61 27.8 7.5 7J
P. .1996 2 54 61 27,8 6,1 78
G 15 2 54 58 27,8 12.9 54
Cargllno.. 2 54 59 27,8 1.4 95
AIII.a I 52 61 15,8 .1.4 122
KX 852 . I 52 58 15.8 0,9 [06
KX 853 I 52 59 15.8 2,0 87

• D31l'.Lc ••(}fI~h~IC III ('ns.knug

Da det kUli er l år.. forsog m roult~tefllC bcdOllunc.:-.
mt.'d megd ..lur fur-.lgl1ghed
Arie de prmt."de sorler n t."de o"er 50 pet. I('rslof. Trc
sorh:r nåede op I faraonen fur en ..lIering I lang!,<lln.
nemlig o"er de 60 pet. lor-.lof
Enkehe af dc nye ~orler som A llza ga\ Im·ende rC!)ulta·
ter. mcn de \..endle ..urter fulgte og!\.", godt med. Andre
Il) C '-urter klan..'dc sig dårllgl

Forenklet grovfoderproduktion
Dc pianiagIe nerårige foo.øg og undersøgelser for
blandt andel al belyse 4 afgmders udbyuerelatloner på
forskellige jordtyper og under forskellige klimaforhold
er furt....1 på ca. 20 forsogs.steder. fordelt ulVer hele
landel. Afgrøderne I forsøgene er tx.-deroer. majs. hel
sæd og klovcrgræs.
Denne del afforsogsarbejdcl f<lfe'llå... af planteavlskon
sulenterne I området.
Dis.<;e forsog placero fortrlll ..... i!> på UK-brug (udVIdet
hælgbrug~registrenng), hvor der fores kOlllrol med
forbrugel af grovfoder m.v. Desuden findes der her
lekni..ke mulighedcr for vcd stlkprovekontrol at mel
mål for udbyllCI fra arealet med grovfooer ved at Veje
Cl antal læs på e1ektrolllsk vægt. Del opmålte udbytte I
cftcrårel I stakke. siloer. på lofler og i ladcr saml i
roekuler går over roderbudgel og fooerplall III fodnn
gen. hvor lIelloudbyttel af de forskellige grovfoderaf
grøder kan beregnes gennem dell udvidede fodrings
kOl1lrol. DClllle del af arbejdet foreslå.. af kvægbrugs
konsulenterne i området.
Ad dis.lOe veje vil del på sammc ejendom være muligl at
rn. et udlryk for:

I. Brulloudbytter i forseg
2. Brulloudbytlcr i mark
3. Opmålte udbylIer p lager
4. cttoudbytler i kf)'bben
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Det vil ikke være muligt at fl en detaljeret undersø
gelse af kilder til tab fra mark til stald, men gennem
supplerende undersøgelser tilstræbes at fl sA Stor klar
hed som muligt over årsagen til tabene.

Bruttoudbytte! I lor...g
Forsøgene anlægges som rækkeforsøg efter planen:

A. Bederoer, Kyros
B. Majs, Fronica
C. Helsæd med efterafgrøde, Idabyg - italiensk raj

græs, Ninak
D. Slætgræs, frøblanding or. IO eller nuværende I. års

græs.

Nyanlagte forsøg blev placeret i en I. års græsmark ved
at fræse og/eller pløje parcellerne A, B og C. Afdeling
B og C blev underopdeh i a, b og c til 3 kvælstofmæng
der.
Forsøg, der ligger på 2. år, blev forberedt ved at uds!
blanding nr. 10 i dæksæd i 1982, og den del kan ligge
som l. års græs i år i afdeling D, medem. den øvrige del
pløjes, og i forAret sAs afdeling A, B og C efter planen.
Gødskning. såning, pleje og pasning af afgrøderne l

forsøgene søges gjort bedst muligt efter de mest avan
cerede principper, der bl.a. er bekæmpelse af ukrudt.
sygdomme og skadedyr i tide med de bedst egnede
midler. Høst og bjærgning skal ske på afgrødernes
bedst mulige udviklingstrin.
I 1983 blev anlagt forsøg på 21 ejendomme, fordelt med
16 i Jylland, 2 på Fyn, 2 på Sjælland og l på Bornholm.
Desværre findes der kun brugelige resultater fra 18
forsøg, idet 3 forsøg måtte udgå af forskellige grunde,
fordelt med henholdsvis l i Jylland, I på Fyn og 1 på
Sjælland.
Afde 15 resterende jyske forsøg var 4 på jordtype JB 1
2, JO på J B 3·4 og l på JB 6. Del ene forsøg på Fyn var
på JO 3-4, medens det på Sjælland og Bornholm var på
JB 5·6.
I Jylland blev II forsøg markvandet ligesom I forsøg på
Fyn og Sjælland, medens der ikke blev markvandet på
Bornholm.
Der var 4 forsøg med Rt under 6,5, der på aBe
jordtyper må betragtes som det lavest ønskelige. hVIS
skader fra angreb af rodbrand skal kunne holdes på et
lavt niveau. Resten af forsøgene havde Rt p.A 6,6-7,6.
hvilket alt efter jordtype må skønnes al være huj t nok
til alle grovfoderarter.
Fosforsyretal \'ar - bortset fra I forsøg med Ft p.A 3,8
alle over 6.1. Det er Cl rimeligt højt niveau.
Kaliumtallet var i 8 forsøg under IO, 5 forsøg havde ID
20.. medens 5 havde Kt ovcr 20. I de 8 forsøg med Kt
under 10 vil der let opstå kahummangel på et højt
udbyttcniveau. og det vil især kunne rcducere udbyttet
i den grovfoderart, som er Virkelig storforbruger af
kalium, nemlig slætgræs. KL over 20 kan give et meget
højt indhold af kalium i tørstoffet i græs og roer. Det
kan igen give kaliumindicerct magnesiummange1 I

afgrøder og dyr.
Delle kan så meget mere være tilfældet her, da alle
forseg· undtagen I - med prøver for Jordens indhold af
magnesium havde Mgt p.A under 5.
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Grundgødskningen affoNlgsarealet \ar ved IO forsøg
på et ret pænt niveau fra 38 til 105 kg N. I gennemsnit
72 kg pr. ha i hus<J)rgødning, medens 6 fo~g i
gennemsnit fik 103 kg pr. ha i bandel!"ogoctmng. I
gennem..nit fik de 18 ca 75 kg N pr ha <;om grund
g0d.sknmg. hvilket må betegnes som rel bokedenl.
11983 kan kvælstof være vaskel ud i parceller med roer
og maJS på sandjord med lavere udb)'ucr til folge.

Bederoernes udvikling
Bederoer blev såct i tidcn 14. april ul 3. Juni medens
den gennemsnitlige sådato blev den 4. maj. Sjældent er
set så langt et spand i tid for roesAnmg. Roerne blev
taget op fra 12. oktober til den I. november med 22.
oktober som genncmsnll eller en vækstpenode på 171
dage.
Der var en del gengroet græs, som blev bekæmpet med
egnede midler og lidt håndhakning. Også korsblom·
~tret ukrudt som agerkål, hyrdetaske m.n. voldte i
nogle fOTS0g besvær, hvor der blev sprøjtet ret sent
med GOltlX og olie.
J nogle af forsøgene var der så stærke angreb af
rodbrand. at forsøgslederen skønnede, at der var miS·

væbt og kasserede fOl'ogelS roeandel.
Angreb af skadedyr som lus og lignende blev beklC:m·
pet efter forskrifterne. Bederoer har han et dArlJgt år i
forsøgene med et lavt mlddeludbyue.

Majsens udvikling
Majs blev sået fra 20. april til 20. maj med 7. maj som
gennemsnit. Høst af majs skete i tiden fra den 12.
oktober III 30. oktober med 18. oktober som gennem·
snit. Det gaven vækstperiode på 164 dage. Frost den l.
oktober standsede væksten i næsten alle forsøg, så i
virkeligheden var væk!..tperioden 146 dage og dermed
meget kort.
Manglende kemesætnmg blev også I år .set i mange
forsøg, men årsagen var I år Især vandmangel I blom
slringstiden, og ikke ma.ngel på pol1en, som det blev set
sidsle år i ensomt beliggende forsøg
Der var ingen angreb af frilfluer. og ukrudt blev
bekæmpet effektivt i alle forsøg.
I gennemsnit havde m I]S ee dArligt Ar

Helsæd og eflerafgrøtiers udvikling
Byg og efterafgrooer blev sået fra 14. apnl ul 14. JUni
med 27. april som gennemsnIl. Byg blev høstet som
helsæd fra 21. juli til 30. august med 29. juli som
gennemsnit. Det gaven vækstperiode på 93 dage.
Efterafgrøden blev sprojtct mod angreb affritnuer 8·10
dage efter helsædens høst.
Helsæd og efterafgrooe havde efter forholdene et ret
godt Ar.

Slætgræssets udvif..ling
Slætgræs var l. års græ') i 15 af 18 forsøg, meden!.. det i 3
forsøg var 2. års græs med en god bestand.
Der ble\ ikke noterel nogen vinterskade I forsøgene.



l. slæt bley hO<;td fra 22. maj 11I8.JUIll med I.JUIll <,om
g~nnem"IlJl. Sld~le slæl blcy hoslet ml..-d 20. oklober
som gennem\l1Itilg \Iældato.
Udby tlel af I ..Iæl var ~lOn. og udbytlel blc\ l gennem
"rul normal!
I label 68 se<; udbYlIer afde enkelte afgrodcr l gennem
snit for IH for.-.ng.

Tabel 68. Udbynel afgrovfixler Iii vi,,'erji}(lmlg (210).
G",. /8 forsøg /98J

Gro..fod~rnn og pcl_ pet hk. pr. ha II. e-
N goo§kning (0rslof riprotetn lørstof riprotc:in pr. ha

Roer, rod 16,5 6,9 76,5 5..1 69.5
Roer. 10P lU 16,8 3.1.6 5.7 22.4
MaJs 22.8 l.J,5 81 ..1 7.7 65..1
Hel~d 31.8 10.5 6.1..1 6,6 4~.7
Enarg. ON 16.2 15.5 20.6 3.2 16.2

100 N 15.0 17.0 .13.5 5.7 26.8
200 N 13.8 I~.~ 38.0 7.2 30.6

Gnt:S ON 16.9 14.4 94.4 !J.6 72.6
150 N 16.8 14.7 123.7 18.1 93,7
300 N 16.5 16.2 141.6 23,0 107.6

Fodenærdlcn er ble\'~1 beregnet erter formler. der
sætter alle grovfodcrarleme r Iigc fod
Med hell\)'1l til 11'f'>lofprocclltcn. Iiggt:r hel••æd l t:1I
kla........e for <;Ig ml..-d oyer 30 pet., fulgt af maJS med 23
pc!. Derefter f("lgcr gncloo lil .. lælog roer med 16-17 pct.,
cfterafgmcle med 14-15 pcL og UI"ld"l roctop med ca
12 pcl. t(1NOf.
I de våde cfter:lr..afgmder som kvæblorg"det græs og
roelop .... ker der uden tVIvl el .... IOrl lab ved -.artllnøb. Dd
er cl lab. 'tOm dCI nok var værd al ofre noge! arbejde på
al fil begrænset.
Delle kunne m. ske rn .... Iørre Inlere'>\C l rremllden. da
de nævnte crtcr!'r....argn'C.lcr og.J. er de mCSI proleinrlge.
Her si r hclsa_-d. maj .... og roer i den anden ende af
skalaen og slælgræs IIld lager en mcllelJl\lllhng.
I label 69 ses el -.ammendrag af de 18 fONIKS udb)'lIc:r
ved den ,>1""lc k\ælslofgudsklllllg her l for..."gene.

Tabel 69 Hrulluudbyuel i fOM"g IIll'd jOrt>nJ..h'l
grov/oderproduk lion
Gm. 18/o,-.;øg. IC)/JJ

PC' pc'. kglersl. hkg pr. ha a. e.
M,røde ...." "p. pr. f.e. arent t0~1. pr ha

Roer, 150 N 14.6 10.0 1.20 752 JlO 92
Majl., 150 N 22.H l.},5 1.24 JS4 ~I 65
IlcI.... '
cft .. 250 N 21.4 IJ.6 I.2H 414 101 79
Græs. 300 N 16,6 16.1 1..\1 ~56 142 J08

5ælle\ udbyllel l 1983 l forhold III gel1nem.... llll af IO
rors,,& l 1982 I de nævnte afgroder. gav rocr. maj .....
hel~ f cflerafgrode henholdwi.. 34. 43 og 21 pcl.
mindre og .... Iælgncs 3 pcl. mere
I rocr og maJs medgik ca. 1.20, l helSæd og \Iælgræsca.
1.30 kg tn('itor III l foderenhed

Det ..amlL-dc genlll::m .... nl1hge udh}IIC l argrooccnhcder
brU!lo l forwg var n. 65. 79 og 10M afgrodccnhcder pr
ha l henhold\\ IS rocr. maJ". helsa.-d + efterafgrode og
\Iætgnc..

Bruttoudbyttet malt i markelI
P& del enkelte UK-brug er tl\er mark d)rkel med
grovfoder ble\ct opm II.
Ved bJ<crgning eller ..Iæl "cJe<. 5 la:.. l Ind. på eleklro
IllSJ... vægl, idel man ..uger at ramme mIdI l arocJd....pm
l.:eM.CIl.

I cnsllcnng\afgnxlcrnc sli:l:lgra.~, hcbæd. efterargmde,
majs og rodOP lage;. 1·2 håndfulde ar hvert læs hø tel
malerlale. Pmvcrne lægge\ I en l.cl pla..UcpO\c om
opbevares I .. kygge. liver anen lage.. en gellncm nll .... -
pmvc. der holdCl> l dybfro .... t. lIldid cll"'lleringcn er
hlnet arSlUlle!. hvorener dl::r \t.:nde\ c:n '-<jOllet provct
III analy"tt: for mdhold af Hlr-IOf. r<lprolclIl. tr<cslof og
askt:.
Dercfter bcregn~ fodef'\'ærdl l foderenheder pr. ha for
dc enkelte marker efler de formler. 'l,()m hrug~ \ed
bcreglllJlg af udbyttet l fon.ogene. Dc enkelte marker-.
areal hruges wm \ægl, når gennem .... llltsudby ((el afden
enkelte afgrøde beregnes.
Del har \ ærel wært at la hcrcgnel udby Itet l marken
og del opmålte udbylIc. Del ....kyld(.~ bl.a.. at rocr hlc\
laget ....enl op for at udnYlle del gunslige vejr i efteråret.
'o(lm og'oå længe holdt dyrene ude på gr<C'>. Derfor
dækkt.:r den "Idste opsorehe af gn~markernl''' og
cfterafgmderne... udbytte Ikke ailI:: ejendomme.
Ilanel 70 s(.~ cn oversigt Over udhytter I lør.... lof og
afgrøekcnheder pr. ha måll I rorM'g. ved marken ... h,,~[

og opmåll ud hytte I roekule og stloer

!"abl'1 70. Forl'lIJ..ll't ?,rm!odl'rpr()(lul..llOlI 1983.
lJdbynf!l af grol'/oderarta I fimøg. i marI..
og opmåll e//er afgræ!iwl

G""
Bederon Map 11~tw:d I +

rod lop talt Wth d"ta. af&-

hlg I"Nnf pr h..
F(lf\(lg 'lO 32 122 6 '.1 44 142
Mar~·) R6 29 115 65 50 26 86
Orm. It 7R 20 98 42 41 22 75

i1fgnldct:nh~~r pr hol

For....'lg 69 21 'lO 70 4R 36 IO
Mark 78 22 100 53 3~ 22 68
Opm~11 10 15 85 14 33 18 60
Antal 1.1 9 9 9 6 12
ha lait 16H I IO 77 97 70 247

I alle grovfodc:rafgmder bic\- målt dc hOJC'iIC udb)'tter l
for",g undtagen l bederocr. De m. he udb)'t1er i mar
ken var us" på Cl rel lavl IllVC3U
Det opmålte udbytte er grundlag for planlægIlIng ar
\llllcrfodnngen De 'ilOrsle lah blcv malt \ (.'<1 ell\llenng
af roctop og hcl\3.-d.
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Tabel 71. Forenkler grovfoderprodukrioll (lll).
Forholdstal for udbytter i 1982 forsøg 100

iJ<d<_
O....

Rod Top

e Brutto 8NU') 0"'"0 j "","Ih I"","Ih SellO Qrmlh 'letto '"0
F0""81 M.'"

udb. udb Forsøs I \1arl •ob ""b Fol'S0I I 'fan. udb. udb.

666476107
53
19

56
1926

100
35

77
91

70
90

90
102

100 74 70 64 100 53 20 19 100 44 39 44
100 107 89 81 100 74 58 74 100 82 75 62
100 102 83 94 100 90 88 90 100 49 45 43
100 90 86 85 100 55 44 61 100 60 50 54
100 121 108 92 100 124 70 70 100 89 73 74
100 9 97 100 85 56 76
100 85 77 94 100 75 55 22 100 84 64 66

100 8 88 88
100
107..

Hohæd
M.o~

IIl}.-bohæd EJlerafJNl'k

~,- 0"'110 OpmJ!t Netlo Brutto OpmAh '1eno Brutto IOpmlh etto I

FCI""'I I Mari:: ""b 00b
F..... 1 Mari< ""b odb.

F""", I Mari J """ udb.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gns 3(

I 100 80 46 68 100 48 48 48 100 43 67
2
3 100 69 59 62 100 .11 11 21
4 100 69 54 49 100 30 10 30
5 100 96 67 90 100 41 12 25
6 100 115 92 97 100 118 105 93
7 100 106 79 100 36 16 36
8 100 34 42
9 100 80 62 55
Gns a.e. 70 62 44 50 37 16 14 12 122 99 65 74

Under det opmålte udbyne i græs er også blevet
mdregnet resultaterne af afgræsnmg p de enkclle
ejendomme. Dette afgnesningsudbyue er beregnet
som et nettoudbytte.
I løbet af næ!)te år vII ncuoudb)'nemc bhve beregnet
for 1983. [k vil blive offentliggjort I 1984.
I tabel 71 ses den ~mlede oversigt over forholdstal for
udbyuet i forsog. mark, opmålt og neno I afgrødccnhe·
der pr. ha for 1982.
Ejendommene er blevet 0p'itlllet I samme rækkefolge
fra nord til s)'d og ost. som har været anvendt hele
tiden I ho... edtabellerne.
Stort \et var nctloudbylleme på et pænt niveau I
forhold til det opm Ile udbytte. Enkelte steder var de
på samme niveau eller nettoudbyttet var størst. m sle
fordi ensilagebeholdnmgeme ved opmålingen er blevet
undervurderet
Det største 'VInd blev dog fundet fra mark til lager Især
ved afgrooer, der opbcvar~ som enSilage: roetop.
gr.es, maJs og helsæd. Ved efterafgrøder blev også
fundel en Slor nivcauforskel på udbyttet I forsøg og det

opm. lte udbylIe. Od tyder på, at der Ikke bltver passet
_ nøje på efterafgroden i år som I 1982 med en rigeltg
fon.)'nmg med grO\·foder.
De mJJte udbytter l græs SLamm~r Især fra malkekøc:r
og ~skiftegræ:s, da det på de fleste ejendomme har
"'æret muligt at holde ungdyr uden for regnskabet
enten på egen eller lejet jord.
Der blev fundet en meget stor vaoallon i nettoudbyttet
fra ejendom til ejendom og fra afgrooe lil afgrooe. hvor
helsæd, roer og græs gennemgående havde de mindste
tab I foderværdi fra mark til kT)bbe
FOf'S.('gene fortsæu,'r.

Specielle undersøgelser
Under Grovfoderudvalget blev der a.rbcjd(t med fol
gcnde undersøgelsu I 1983:

I. Halmkvahtet ved forskeUigt vandindhold uden og
med tilsætning .If nydende ammomak.
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Ir/hel 74. ",:\'(lIi1i'l I bygholm 1'(1 \'kor \/ml.. \ ('!Jer 4 IIlfl'I'

e/fl'r //0\1 f214J

~ untlt:r'o('!!l·l ......·r 1'1l'-.~

I ahC'! 73. llllll/Ulliaf.. fil hyg/willi hJwrger jonJ..t'1ltgC'
lula po dO~(,1I (213)

! Ul1Jl·r~I~t:(..,n It>, 'I l'!'" l

Der var en Ilormal og god drc~1 af den nydende
ammollla" h'ILlt= Olr.:d hen..) n III\uglllllg I niprntelllllHJ
holdct ng forbednng I enz)l1loplo..cllghed og 111I \ II Hl

(lplu<,chghed IldlIgere erfarlIIger \ I\r.:r ..It IIl'Htrorc...ul
latl.·r af ubl'hulldlcl halm er mr.:gel ll\lkrc
))cllnc \lr"lllllg \ar uanl:cnglg af \andlndholdel ......1
halm rn~d ~ pct. vandll1dlwld var lUe for lør Il! ~n

dTd.tiv arnmolllak\-Irknlllg

Illradellg1 al prC\"oC dug\ad halm pJ grund af del IUljc
\andmdhold. som kan forekomme "eh l cn meget
\ arm og tor hosqX"node.
I en anden oricnlerende ulldersøgcl"oC ble\- byglullIII
bja:rget med rumlballcprc..""Cr på 3 lId.. pun"ler af da·
gCII. De J parl1cr halm med el for~"dllg1 \ant!indhold
pa henhold"\ls 8. 13 og 22 pCI. blcv dcrefler tll..al 3 ret
nydende ammollla" med Cl 5-grent·t d<l'Cnngs..p}d
I Ilden og efter 6 uger. ophc\Omng under pla\ucdæUe
blc\ der laget pnwcr afdc ..amme partIer lil analy"'C fClr
rordujehghl.'d m \
t{e.. ultaterne ~ I t'lhel 7.'

-l5.1ol4-,1

JJ.7
5.6
2.7

1O-\lIrO M'I
eJI1)m· op1.o.~ Uernc-

pct ør" pet ar pr. ha
asl.e stof OfB I Gn~

J.J
JA

pct I l",""lof
pt:l. pcl pet

"'~IOf riprol. lfJ:'Stor

",. aftu~lof ln-VlIro
",. ri· ~z)'mopl optorB·!>t

.and J"U'~" 0 ....51 pct. af orJ,.-ll

•halm ub<h b<h, ub<h b<h 'b<h b<h

R 5,4 7,q ,lOA -l 1.2 5\,9 6.1.5
13

[
3A 7.6 2C).\ -lJA 4',' 69.9

22 -l.b M 29.7 40,4 39,4 65,5

" Q2.Q

HVo, 71<:.9
'"

Halmkvalitet ved forskellig tid på
skår uden og med tilsætning af
flydende ammoniak
Irfannger Ir,1 IldlIgere undt"r..ngcl..cr har \I\\. al halm.
der bic\- pre.....ct og hjærgel "I rak ... eftcl' IHhl ....ted...l."
h;n:de dell br.:J ... te foderva;:nh
For ,Il under uge. om del \ ar en fordel for ftxlen:cr·
dlt'll at pre r.: ng hjærge halmen "Irak-. efler hU"1 I
forhold Iii at lalle den ligge I kortere eller I..cngerc Ild
pa ..."ar. hle\ der 17marker lagel prmer af halmen lige
efter hU"1 (lg Igen 4 uger \ellere.
Rc:...ullalCl <,c.. I label 74

dnlO

",., tfftt. re!.
ditto to. \'8nd lu rU811g.hed

19 l /( høH m. 30 hl..R I..('rrl<' pr, 'lU
29-,lOn Ila( HH
JO/X 7,.10 26.2

12.00 IJ.2 65
17,UO 9.9
21.00 I H,O

,\0·,\1/' nat RR
.\I/H 7,.10 .l9.0

12.<X) I 1.6 6.\
17,UO ',7
21.00 15.7

31/~·1(9 lIal qJ

Til alllllildelig halleprL·......t·r \-ar halmcn for ..t pa ....enJc
lør hCII pa formiddagen ug re..tcn af dagen. JIlell fw "I
ca 21 var \".lIIdindholdel Igen for IHlj1.
Fuglighed ..mållllgerne er ble\CI forelagcl P'" Land...·
kOlllorel for Plante;" I I Vlhy Dc \I ..t~. al den relatl\e
luflfugllgh('(1 om lIaIlen \..11' gI{ rKt og faldl 11163'05
pel nlldl p;~ d3!!-en 'allen 1JI~l1clJI JO. ug .~I augu"l
faldl ell .....1 "rafllg dug. al \Ollldmdh<lldel I halmen den
følgcnde morgcII U 7.JO \';11" ca -lO pc!.. 1l\II"el er
Illc-get hnjl
Efta Ildhgcre erfanngcr \ar halmen på imc( Ildspun"t
for hlr. ll:'ir dell nydende ammoniak selv ..kai fordel c
"IS 1..lore .. Ia""e fra rn Idlcdnmg""lcder. ))Ctlc cr netop
forud ...;.clnll1gen for den mc-.l an\'endle Illelode.
Sehlll11 h"llmcn a fugug, "an den dog pn...... -.c...... med
rundballepre.....e I fugtig halm a det \an.. "e!lgt al fil
nydende alllmollla" hgdlgl fordelt. in i.. der I"ke bru
gI,'", ell "~\..'Id lekrll" Del \ il og..a \ærc \'an.."ehgt al rn
udluftet fugugl i!<.llm... ammOlllakllldhold IIH.len opftxl
nugen
Gellerell "'I ..a tllHll·r'llgcl"l·n .. rC\ul1aler. al del ik"e er

Halmkvalitet ved forskelligt vand
indhold uden og med tilsætning af
flydende ammoniak
Fra -..agk)ndlg "'Ide hlc" I bcg)'lIdd...en af h""'len ad\a·
ret Imod JI behandle den meget lurrc og line halm mro
nydende ammollli.l". da man frygtede CII for nnge
... irkl1l1lg. De( hk... anbefalel a( prelo."'c halm fugug,
f.ch.når uen var dug\åd.
DCI var haggrundell for 1,'/1 onentercnde under..."gcl ...e
ovcr vandIIldhold I II) lær.. kel byghalm p:'1 ..." r i Inbcl
af 2 lIIfæidIge dugn hge efler b)Sho;"t dcn -'O. augu"l
med folgende n..... UII:t1 I tabel 72.

2. Iialm""a!tlel H.·d forskellIg ud p ...kar uden og med
UI"kt:llIlIlg af nydende ammonl:l".

3. Oml~cgning af nerårigt græs ved direkte ning.
4. Fritnucrne<: forekom"'l i græ~marhr.

/Cllh'l 71. J a"dHulho!d I hYR/wlm 1'(1 ~J..(lr i lobd u/
dogllt'1

I UndCr"'llitl·I ......· I'hd
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Landskabsbil/('del prægedl's af usædvanllg/ mange Ol< Mare plas/·
dækkede ha/lnJ/(Jkkf!. Udfra forbrugf!t uf flydinde ummafJIul..
skøn"es del, al mindsl JOO.()(X) ron halm er blevet ammoniul..be·
handlet i efielbret /98J, hVlll..ell'r cu. 60 prr.J(·enl mefe end i fjor.
Af den Iy:k og gyldne halm, der I del r"rre høstvtlr ikke var
nedbrudi rller udl'Osket. b!el,/remsllfler elli/to/('"dr sldJfoder !tINI

en Ir_jl're fodf'rl'a'rdi end sætivonhgl.
lkl i'r Vigtigt for al opnA ('n I'Ori8 wltd afdæAmng. Ul fwkkene ,'r
afrundede el/er i 11 f't!rt fa/d. al jolien..';Om I'W pli bIlledel. ('f

.~tromml!t fA t11l'get lil. at biafmig undgå....

Indholdel af råprotc:in var uændret. , alle 7 prøver \-ar
der el tydeligt fald i askeindholdet. :-.ikkert på grund ar
udva.<;kning. Det medførte en tilsvarende sligning I

indholdet af træstor.
Fordøjeligheden faldt stærkt. især målt ved in-vitra
opløsclighed.
Delle tyder på, at der er meget at vinde ved al bjærge
halm til roder slrah efler høsl, inden de letopløselige

nærings... toITer endnu er blevet udva~ket eller nedbrudt
af mikroorganismer.
Reo;ultateme forklarer også en stor del arde betydelige,
»uforkl;uligc« variationer. der ~idell 1976 er blevet
fundet i hahnens foderværdi fra år III Ar
I år har halmen værel ar lilsvarende høj kvalitet med
hensyn til roderværdien som i 1976 og 1977, hvor det
også var tørt og solrigt. så halmen endnu ved høst var
upåvirket ar vejrliget... nedbrydende II1dflydelsc.
Når halmen i de mellemliggende r havde en lavere
foderværdi. kan det skyldes. at den både mden og efter
høst var udsal for regn og derfor blev udsat for
udva~kning og angreb af mikroorgamsmcr.
J tabel 75 ses resultatet fra det ~mme pani halm
behandlet med 3 pet. flydendc ammoJllak straks efter
høst og ener 4 uger på skår.

Tabe! 75. AmmoniaJ.. lil byghalm efier forskellige lider
pli sk6r (215)

] undl:r.I'gcl"C. ]Q8J

l 1"" af t0f'llIOf m'Yllro
1'" ,A cm:ym~lrl opl.org.sl

IØrst prol~,n org.'" pcl. af org.st

ubeh. ubeh. bell. ubth. b<h ubeh. b<h

26/8 87,0 3,1 6.9 27.0 36,6 48,2 58.1-
24/9 86,7 3,1 6.7 25.1 30.9 43,4 45, '*

Dt:t, der er tabl af h<llmcn~ roderværdi ved ophold på
skår. kan Ikke gcm indes igen ved behandling med
flydt:nde ammoniak, <;0111 det antydes både i enzym- og
iIl,\' II ro-opløse! ighedstallene.
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Del l'f 1'11-:1181, (lI plrwfohe"
holdt?} ,~iJ.J..ert p6 plads. og
ut dt?n h.·YUrI'! W.'I OK inluAI
under ammofllaJ.·
lx:huflJlmg(''''
Især und"r f'fil!rorsslormCm!
J.on delt" ...ære n~,.rt al
vpnli. FQr 1111,' uaAfanm'r
XreMt:r (1('1 derfur om ohid
al fosllroldl! p/as1{oh('n tal
lil huhm'" Dellt: kan f I"h
gø"'! IlIt'd ...ægtbelu....,edl,' ei
ler fU511pændlc nel. som d,'1
I!r viii pt) billedN.



(i""'\pIUrllf'r, da a llfRr<l'lk't dlcr ajhfl\/f'1 'm'I{('1 /frt uf I li,' {'t'r/lX"'r. h\IQf ffl/flm'fm' fll'~'f rundt ~ I((I{I.I" (('1.1, ,'r 11(('r uJUJI jur
lNl..J'l"fI,l{t'ndt· lannJIU:r.'h I d,' "I~' '",1{t'l "on.. ,J..ud
!'nt/lu,'n 11C1l~"f .IJI< \t ,/n, '(~ I~'J '''''d, n ru m. blud,' IX \,'n..r'Irnnl..v",,, .. /tJrI·{'f ""8t'r ""rmufl "t'd md"tljof "'ud,J..N/UI fil( «Jf'I'M(J(l'f
h,,'nf·lJ..udJ,tlt' \,t·d~"u\' !til" tII','r ø,,'I'\/t' J../M'

_~\·,,'''I...I\(·n U/J.'."I"\l·rn'·1 \"II...t 'm'd(ør,'r uflt" Ul I'j\,\{' uJ..rud/lurl,'r (m, n J,'I( ,~\(l "'fH~'fl fur hnJr" udlfl..lltll(l/t('lIf1l{riW'r

Omlægning af flerårigt græs ved
direkte såning
P!l grund af Me'" vejrlig ITll",lykhdt'~ fn:lIl"piringcn I
de[ hlrre augu:>.tvt'Jr I d,· 2 ullbglt' forll"g,
I de fors"g. der bkv ,,!lCI l augU'Lt 1ll.\Ilt:d for b5de 2 o~ J
• r "Iden, var ud,,~t:clen pra:gcl af 111lddeltldllgc og
... lIuI!tc ",orler af ran~r:t:",cr. ':10m m'I"!..IIlCn er bed..,
mOrellel Id at ...:1
Vt.-d bc'Ligllgcl'ic af dl";;c for'log I 'IUIIlIllercn 1983 var
h(l"cdll1dtr~·kh·1. al de: lundc klarcl "Ig u..a..dvanhgl
gO(Jt Igennem fugtige ....nd ..om lorrt' pcmxler og stod
lI11'd 1.'11 I,cl og cn'lartel pl..lnlctx....tand I ....·hel eng "'001

p.1 agcr.

Fritfluers forekomst i græsmarker
Unuer'l<lgehcl'llc (Hcr frllnua<, forekOlmt I græs blc\
lilr"':!1 1 198J mc(J fangbaHcr og kla:kkefi.dder ud<w1
p:i ell lokalllel \ l-d I.:hb} Samme Sted blc\ under-.ngel
-.er ng..a forelagel I ha\ rl: I nallen..k rajgræ'L. beregnct
III hcl....'\.--d
Umlcr-.ngel'LCll "laricde p,i IIIl1la(l\ .tf Landskonlorcl
for IJ lan te,l\,11 1979 vt.xl Cl ";Imarbejde mellem Zoolo
gi,,!.. LabomlOrtUll1 p.l Aarhu.. Unl'icNtct. PI,lIlle
"a:rll~fddlllgt'll, Godthnb, Skanderborg og Land..
kOlllorcl for Planlca\ I.
Un(Jcr"øgcbctl blev "tartel. fordi lllan I de senere ih i
gra:'Imarkt'l'llc havde bcmærkel. ilt gr:t.:'l ..ct I perioder
ble\ .. \ ....:kkct eller gik ud. llll-oen!l ukrudl It! geng~c1d

brc<lte Mg. Owe ..k:tdebillede VUf ofte meget udbredl.
og der blev' ofte iagllagel frilnuelarver i græ~"'ernes

hJCrlc... lo..ud, hær "yne" vxkstt.:11 I cftcrårllrajgra~ hyp
pigl al \;cre alvorllgl hæmmct erler angreb af fnlnuc
larver, der i'><cr oplra..'dcr ond.lrtct I rajgra..."'tScr.
FnHuc(\ forekom"l I græsmarker I slort omfang har
1110111 "<l:rel mcstcn upJagtcl. da frunuerncs laner I
bc'lkrl\d..eme kun har været regne I for at "'ære en af
k<.lrnmarkcmC'l ..kade<!) r.

For nærmere al ncly-.c frilnuer<, fmckom.., og udVIk
ling I græsmarker blev opslillet klækkefælder og el
... tort anlal fangbaHer m,V., som del er ~kre"el I de
foregående års berelllmger.
Indholdet af fangbakkerne er blevel optalt for al belyse
forekomsIen af for~kcl1ige arier og deres bIologI.
Udfra det foreløbige kendskab lil de vOk'llJe frilnuer..
O)vekurver er Ocr opbyggel planer for for""g med
"pnljtning lil den.... bekæmpelse, PI1 \Ide 94 er omtalt
re'Lultaler heraf. Fnlnucr indgår nu fasl I vaf'ihngstje
rll.... ten.
lagltagcbc:rne fra praksIs I 1983 peger p:. al der I
forhold lil de ny .. ekuf\-er. der ble... omtah I sldsle '"
beretmng. har fundel en forryktllllg og en farsmkeIse af
angrcb'Llidspunkterne ~ted, I~cr forekom udbredte an
greb efter mIdten af 'icptcmbcr på de ny'c ...kud, efter at
regnen salte md, Ligeledes har de ebtreml ..tore ned·
txlr-.mængder I maj og de deraf fnlgende megel ...enl
:-.iicde afgnxler givet unlednlllg [Jl ændnrlgcr I del
:-.ædvanligc angrebsbillede.
Dctte vII også frclllg~ af de følgende foreløbige ruppor·
tcr fra deltagere I arbcjd!.gruppcll
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Siden Sofie Rostrup omknng rhundredskiflet stude
rede fnlflueangreb I DanmarI... har ))partid h\ldak~)1

været aO\:endl som betegnelse for fritflue.angrebne

Figur l, IOQrJjly~ÅlJrwrQI'•.'rfmjlut'f' f N Mlmme '0/"011,..,. Jlrrrt
6r f'T megf'1 tyddigt opdrl/ i I.• l. og J g<.'nerollon Antallet af
fangne fluu NrforsmJ..I."IOK lort i!or.JrT/. hvarjorden ~OIr m"8t't våd
i hele mlJj mJnNi

Skjulte fritflueskoder i havreaks afhelsæd
Af Lise Brunberg .Vie/st·" . Zoologisk Laboratorium.
Aarhus Universilet.

havreaks. Delte IOjnefallJende fænomen afbildes ane I
lære- og håndbøger. og er - Især herhjemme - blevel
betragtet som et pålideligt symptom på fntflueangreb.
Antallet af hVIdaks I en havremark er derfor sImpelt
hen ble\et taget som udtryk for angrebsmtcnsitcten I
den pågældende mark.
Unde~gelser O\·er fritflueangreb i en havremark i
1983 sætter imidlertid spørgsmålstegn "ed værdien af
hvidaks som angrebssymptom.
Den pågældende mark, der er beliggende nær Sorring
ca. JO km "esl for Århus. har l årene 1980.1981 og 1982
været genstand for løbende fritflueundersogelser (Sc
ren Holm. Oversigt over Landsforsøgene, 1982. p. 215,
fig. 4). I alle 3 år har afgrøden været forårsudlagt
italiensk rajgræs. l 191$2 var antallet af fritfluer i
marken modemI, og i forAret 1983 klækkedes kun ca. 5
fritfluer af første generation pr. 01 2.

På grund af det regnfulde forår 1983 kunne jordbe
handling ikke foretages før omkring I jum. Et mindre
areal med forrige års afgrøde fik lov at 'itå. Herfra
mdsamledes nyk lækkede fritfluer. Den n)e afgrøde.
Selmahavre og italiensl.. rajgræs til helsæd. blev sAet
umiddelban efter. Havreplanleme ob\erveredes I sta
dium I (Feekes skala) den 13. juOI. I umiddelbar
nærhed af havremarken fandtes slætgræsmarker med
alm. rajgræs samt nere græsningsarealer Antallet af
fntnuer i dISse marker var på havrens ...piringstids
punkt moderat men ma simum indtraff3 dage senere.
Pli. trods heraf syntes den nysplrede havre kun i ringe
omfang at være angrebet af fmfluer. hUj..t 2 pet. af
huvreskuddene fremvisle det karaktenst1~ke angrebs
symptom: gult hjeneskud.
Anden generation af fntfluer klækkedes I havremar
ken fra ca. 29. juli og fra græsmarkerne ca. 6. august.
Først fra 8. august var antallet af æglæggende hUllner
~tort i områdel (mere end 100 fluer pr dag pr. fang
bakke). Den 5elltsåede havre skred den 27. juli, d.v.s.
omkring en uge for 2. generation af fntfluer havde
maksimum.
Når der ses bon fra de g,)lde småaks. der· ofte af andre
å.rsager - jævnligt forekommer ved al..sen~ basIS. var
antallet af hnde. gold~ småaks (~)hV1daks)~) meget
lavt. Dette målte umiddelban lede til den antagelse, at
fritOuerne kun i ringe omfang havde lagt æg I havreak
sene. Imidlenid klækkedes Slore mængder fritfluer fra
en ponton tilsyneladende sunde smAah indsamlet den
9. september. En nærmere unde~gel . omfattende
280 havreaks. blev derfor iværksat. Efter forudg ende
fOlogrufenng blev JO aks (1020 småaks) dissekeret for
direkte at konstatere angreb. 79 golde småaks placeret
ved basis llf aksene var næppe forårsaget af friOuelar
ver. og er derfor udtaget af regnskabet
I et meget stort anlal ,",erner vidnede fnlnucns efler
ladte puparium om ~r~agcn lil kernens odelæggeIse,
de~;uden frembød disse kerner et karaktenstisk udse
ende: indholdet var omdannet til en gr n. hård rest.
En del kerner var tomme uden pupaner. det kunne
derfor Ikke med ..ikkerhed fastslås. om frllflueiar\<er
var årsagen. Del er imidlertid nmeligt al antage. at en
del af disse kerner er ædt af fnlnuelaf\'er. der derefter
er \andreI videre til andre kerner. hvor de har forpup
pet sig.
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Ayvningen af 2. og 3. general ion viste ens forløb 1 1982
og 1983. Det varme og torre vejr i juli og augusl 1983
bevirkede. at ny,'eaktivilctcn midI i augusI (mellem 2.
og 3. generation) var sA stor. al skadelærskien var
overskredel i afgræsnings-og slælmarker. hvor gen
....æksten ikke var stoppet af vandmangel.

Unde~gelser over fritnuer i 1983 har bl.a. været
koncentreret om flyveaklivilctcn i perioden maj til
oktober måned. Flyvnmgen er fulgt I havre, græs og
for 3. generations vedkommende også i hvede.
Flyvningen startede ogs! i 1983 lil nonnal Ild. d.v.s.
midi i maj, men kulminationen blev forsinket ca. en
uge på grund af ekstrem megen Iledbor og temperatu
rer lidt under normal i samme periode.
Den 5.'tmJede pulje af I. generations nuer blev pli
størrelse med fangsten i 1982, men for begge års
vedkommende væsentligt mindre end i tidligere år. Se
landsfoNØg side 215. 1982. Forholdet viser, al for at
kunne forbedre vejledningsgrundlagct omknng I. ge
nerations nuer, må der tilvejebnnges sterre forhAnd
skendskab til populalionstæthed~n af overvintrede lar
ver eller pupper I april.

Fritfluernes aktivitet i vækstsæsonen 1983
Af S.ren Holm. Planteværnsafdelingen.
GodlhAb. Skanderborg.
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Tomme kerm-f .rrinede. kerMr
Havre. Selma

antal I pc! antal I petIqSJ Antal

Som del ...e~ l tabel 76, llIddu)ldl 1,>,tI pct af ~mtltgC'

kernel' (C'xd. hvidak'i ved baM" af ak'li..'IlC) cl dkr flere
fnll1ucpuparicr.

Tabe! 76. Tomme og JmJ'u(',\I..adede ham'r,\ (mdel aj
kalleollwl. Som ,1rillede" J..erner r('gl/l'f
Å/W de, Imm /ritjlul'ns efiu/adt(· pl/pamJlII
slOdlg [0Ildl('5

Prottnllsl an<kl Udbyllctab
.r kerneudb)'lIe p g.a. rntnu~ I

IIIIYK, Selma
aso· Ilom~ l»rnuedU min. l !RU1983

Ilml"dkcrnt:r 61 ~.9 20.6 20.6 15.5
Blkerner JI,l R,9 2,1 2.1 lUl

101;11 HKI IH 22,7 22.7 .16.5

/abd 77. tommI' og jritj]lIe.\!..cu/('dt' At'rIten undel uj
del fiJrJ'l'lIIede !..erltl'lIdbyrtl'. UdbY/lI.-'lah.
//lUl. rt'1aaa !..IUl ril!..aner. " "vn frl/j7unt\
(iter/adu' pupurwm flJlu/It',\. Udhyf/('/ab.
mu.\. m!..lurlerer sumtlf~W lOmme !..aller.
·Omri'gllet fra rufl Emden, /958: JIII1."PPi.
llIol.46

33,7
5.4

19,6.168

.117
51

8,0
22,7

15.4

75
214

2~l)

----

Ilo\<cd"'crncr . 941
Ihkcrncr 941

----
TOIal 1882

11U\c.:dkcrnCll var 3ngrdX=I hYPplgcrl' end hlkcrncl1
(hcnhold'l\ls 33.7 pc!. ug 5.4 1'1('1.). Onl\cndt fmhoJdl
del sig med dt:: lomme kerner uden pupJricr. 22.7 pet
af bl"'efllcrnc \':11' tomme. meden... "un S.O pet. af
hO"t'dkerncrnc \M uden mdhuld.
lfolge engeh.ke llndcr'"gelser udgør dc 'lurre ho\oo
kcrner genncm"llIlllg1 61 pet. af kerneudb)ltct, de
1ll1l1drc bl kerner kun 3q pcl Pa ba'" af dls~c lal kan
lldhyllelabcl I label 77 udregnc~. MlIld~1 22,7 pc!. af
d~l fOr\ClIlede kernem..lhyllc forsv<lndl \OlII følge af
fruOuer, angreb. Anl:lgl.~ del. al en dd af de tommc
kCl'llcl' Ilgt:lcdc, ~kyldc~ fnIOuelarvt:l', ";liger delte ud·
byllclah Id mak~lmall 36.5 pet. Selvolll {)\el1~15cndc

chcmpt.'] blot Cl' ba-.el'd pol lIId,amllllgcr I cn enkelt

mark med ud~;cdvanhgl <"clltslicl havre, Cl' konklu"'I(J
nell af almen inlerc.."S'iC:

Partiel h~'''da!..$ er ikke el pd/ide/igl mdicium for
/nljlu('sÅoder , hu\'reaJ..s. Angrtbes huvreaksel mdl'n
dier samtidig med skridningen, l·tI hwduÅs /ormentllg
/ureÅomme" top/X'" af uÅ.'>t'I. mIm angrt/ks havreukset
!),('flae. i5ær eft('r Ul Aertlt'udvl!..llngen er bf.'g;'lIdr. ku"
jrttjlueangrc.'b ~'(('rt' ~a godl som 1IIJIIIIlK(' ur opdaK(' pa
ydn' k('frdefl'gll

Efter al rlllJn er bcgYlldl al ~il havren lIdligt. Cl' hVlda~'
blcH:1 et rel 'ljxldenl ra:noUlI.-'n I Danmark Ol'l l'r
lnudlcrtld Cl sporg,rnåJ. om fTlIOucskadcr I havrc;tk, l



realiteten er af så nnge el omfang. s.om man hidtil har
troet. Der er mdske blot tale om. al havrens skndnings*
tidspunkl som følge af den tidligere såning nu falder
tidligere end 2. frilnuegeneratlons maksimum. Ker
nerne angribes derfor på et senere udviklingsstadium.
hvilket ifølge ovenstående lagtlagc1~gør. al kernean
grebet ikke bcmærk~.

I England har man ...æret opmærksom på problemet. I

Sydengland blev f.eks. i Arene 1946-57 gennemsnitligt
10 pc!. af havrekernerne ødelagt af frilnuelarver. Stik
prøver fra danske havremarker i 1984 vil søge at
afsløre, hvor Mort det skjulte kerncangreb i Danmark I
virkeligheden er.

Græsmarkssektionens virk
somhed, 1983
I. Beseg hos medlemmerne blev gennemført med den

tidligere områdefordeling. idel landskonsulenterne
Aksel Jacobsen og B.R. Bentholm besegte medlem
merne i henholcL...... is den sydlige og nordlige del af
J)'lIand.

2. Arsmodet i 1983 blev afllOldt den 6. juni i Billund
med erterfølgende ekskursion 1 Grindsted·Varde*
området.
Til Græsudvalget blev valgt gårdejer Joh~. Michel*
sen. Mejlby. i stedet for proprietær Preben LiitL
hørt, der ønskede at udtræde ener 20 år I udvalget
Der var et beskedent antal del lagere p3 omknng
halvdelen af normalen. måske i nogen grad på
grund af, at den 6. og 7. juOl var de første dage med
tørvejr efter en langvarig regnperiode. Mange er
sikkert blevet hjemme for ul passe egne sager.
selvom der var nok InIeressante besogssteder po'
programmet.

3. Grbmooet I 1984 afholde-. efter planen den 12. og
13. juni i Skive-Viborgomr. del.
Græsudvalgct har besluttet. at der foreløbig ~kal

..,ke følgende ændnnger i græsmooets forløb m.v.
Græ-.mooet den I. dag ophører. og medlemmerne
modes kl. 13,00 ha.. den første bes0gs\;ært df to på
den I dag.
Dc faglige beretninger i 111..lutnmg ul modet aflæg
ges Ikke mere.
Formandens mundtlige beretnmg a.nægges lige ef·
ter mIddagen på 2. dagen, og de forretningsmæssige
sager afvikles ved ....mme lejlighoo.

4. Græ:-.markssektionens organisatlon..,forhold:

GræsmiJrkssektJonen havde 620 medlemmer pr. I.
augu..,t.
Sektionens arbejde ledes af græsmarksudvalget. der
har følgende sammcn'iætning:

Godsejer P.S.Olufsen. QUlstrup, Struer (ronnand).
Gårdejer Johs. ~ichdsen, Skindelshoj. \1ejlby, 9570
Arden.
Gårdejer Chr. Kaltof' Petersen, Rosendahlsvej 7, Vo
jens.
Græ~mJrkssektionen..,sekretær, chef\.onsulenl Frank
BennetJ.en. varetager sammen med kas...~rer Kent
Sommer sckretanatsf, rretningerne
Græ:smarkssektlonen... konsulenter er:

Landsknnsulent Aksel Jacobsen, GemersveJ 9. 8260
Viby. lif. (06) 149502.
Landskonsulent B.R Bentholm. Ca~tcn'iChioldsvej 8,
8270 Hojbjerg, lir. (06) 271964.
Gra.~m..trkssektlonen'i kontoradres...e er'

Kongsg rd,vej 28, 8:60 Viby J.. lif (06) 110888.
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Sentsåede afgrøder 1983.
Af B. Sloth Nielsen

Jabell Procel/t ulur~'al('1 f1l('d font..eIltgl) fvmn.w('de
afgrøder I helt' IUlld!'1 der 1J..t..(' \'(Ir 111\(/('/:

VArraps
Udlæg

.1
og Kltr· Roer ræs Ol

VAfSlcd æner toner og lnlU~ I,grles

OCIl l Illa) 15 J l .16 53 19
DCII 20, lllaJ 1.1 1.1 16 22 14
DCI1 6, JUll! 5 J 5 7 5

I/I'hol' for omWlllflg:

Den 6 JUIII J l l 5

lUl' ilbUd an'ul d. lO. nlUj

[urddl ru um/('r1!t'

O'I'J..c1lalld l J J 5 9
Vc...... I'jælland J 7 7 IO 4
Stor"lmm 8 14 50 14 ]J

i:lornholnl l l o IO 2
F) II 9 16 o 20 19
Arhu, 'I 9 5 19 15
SImderjylland 14 ](J l) J2 2J
Ribe 16 ]J 26 24 21
VCJIe Il l J 20 14 20
Ring!..ublllg, li 16 IO 2.1 lO
Viborg 24 20 15 28 26
Nord)) lland 17 23 25 29 22

Forsøg
Ocr \;lr hidiiI kun genllt.'mforl t'lI!..ellc fo ....ng med
'itilider for for~"c1hgc afgmclcr ind i Jum m311ed. For at
få Cl bedfl.' gruIldlag for afgmdc\:lIg. Ims en lignende
'illuallOll ..!"ullc op..lå igen, blev der genncmført tfe
ror ..øg ll1ed :-.:lnitlg af \'~rb)'g. y3rrap~ og v:'!.rryb.. I

dage Ile .lI. maj til 6. jUIll, og l for"{lg mled b)'g~orlcr

..:id dell~. Juni. h\on 1I1dgM IO mcget tidlige nord .. \cn

...ke, ...c!" ... mdede byg~orter.

Rc... ull:lll'fIle af de Io I"or...og med hyg, y:'\rrapO) og

v:\rryb, <"aml h~ g..orhfor...ugd. er :,~u~'f~,,~r~,~,~,~a~bc~'~l:l~.=_~====:::::;::;;;;:::;;;

Som ollllall p:i .. Ide 6-9 blc\ fonircl I'HD del vådc"le og.
ml.~1 IlC.. \'ærhgc l mand:. tlllJldc. :lTlIllgcn af var~a:d

."rakle ,tg fnl 1ll1dt~1I af m:.Jrh til midten af luni.
Af tabel l rrcmg:lr. al der d!,.'l! I maj .. ar mellem ell
tJenh:dd (\g halvdelen af de f(lrår~ ... iicdc afgmdcr, ~om
endnu Ikke Y(lr ..ilet. Den 20. maj manglede 13-22 pet.
at bh\l'''' cl. og den 6. jUIll manglede l'ndnu .J.ning og
omsilllltlg af 5·12 pet. af de planlagte an::<Ikr m<."(l
forårv..åcdc afgmdcr.
~(.-dc,",1 l label I er \lSI ~l1uallOIlCII l hUldet .. ~Imlcr den
20. maj. h\or '\åarbcJdet t~dchg\l'" 'ar læng" fremme
ru "cfIle og l mlJ) lIand.
Sporg... malt."' 0111 tid !x""(hlc afgmdc\alg 'ro ~lIing

"ld ..1 l 1Il....) og rØf'1 I JUllI blc\ 1\ ngl d ...kuh::rcl og g:1\
anlt"dlllllg 111 nogen USI},J.crht'd

/)t"1 d .. \ITt m, I't'jrll/uul,un. m,'d d, mt-":t'l II,m' ,.,-.:nm'l"lgdcr lJor<Jrl'l/~IU, lilr/wllt' ~('nn, mht,It' mUJ (If( md 'lunI .tIIMed Stort' p.1rlla,
",urJ...·r/lr .Irul..llt'dt' , rl)m/. l~ dt uft.:rWtr. d,'r Idr \<J,'{ hl." J..I"ol/r 8dl, dtl ./\. r \/lUU/III11, II I t'/ ,mrlld.. uf O\lh"."./, "ulld dt'n Il JUIII
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Udbyttemålinger
Som supplement til forsøgene er der udførl t:l storl
antal udbyttcmålingcr i for"lkellige afgrøder, s~cl efter
den 14. maj. Disse udbyllcl1I.lI.linger er for salgsafgrø
derne kom. raps. rybs, ærter og kartoner beregnel pli
hele marker efter opmåling 'If arealerne og vejnlll& af
de hoslede afgrøder. For raps og rybs er udbyttet
anført I standardkvalilet med 9 pet \oand. 40 pet. olie
og 98 pet. rent fro. I gro\'foderafgroderne majS, he1sa..-d
og roer er udbyllcm lingerne oftest udfort ved host
med \oejnmg af udbyttet i 5 parceller udtaget dIagonalt
i marken

Det tredje forsag. med \årrap.. og \1\rrybs er Ikke
medtaget. fordi afgrøderne blc\ '''l.1dagl af glnumer
høsseangreb i sl.;ulperne efler alblom ..tring.
1 forseg 69011 på lerjord ga\ Tnumphbyg del bedste
resultat med 34.3 hkg kcmt= pr ha. 1 forsøg 69012 p<1
hUlllusjord gav vårrybscn del bedstt= rt=sultat med 21.9
hkg frø pr. ha. Vårrapsen blev her \;kadel af glimmer
bøs~angreb i ..kulperne nogen Ild cftcr afblOln<:tring
men gav alligevel 18.8 hkg pr. ha.
I forsag 51038 med vårbygsorter. hvori indgår to
loo(I.;sradede. nords\o'cnske bys...orter Agneta og KajS<1.,
ga\' Monab)g det bedste resultat. Agnelabyg var ogs.å
med i for.."g 69011 og gav hcr betydeligt lavere udbytte
cnd Mona og Triumphb)'g. Agnetabyg og tildds Mo
nabyg ble\i tidligl angrebet af meldug. som ikl.;e kunne
bekæmpes ved to sprojtmnger med TIlt.
Resultaterne af disse fo"og lyder iHe på. at de tidlige
~ksradede. nords\enske b)~rter i 1983 kunne gl\e
hOjere udbytte end de traditionelt dyrked~ soner.
Erfaring.:r og forsøg I 1983 tyder på. at sygdomsresi
stens er vigtigere end tidlIghed ved \alg af byg'-Ort til
sen sånmg.

27.6-63,7
17,8-43,7
15,3 42.3
9.6--\0,2
8.7-28.9

4 ", !S/., 19.5 13.1 28,0

"- 14.5

1I1<. 2°/9 ) 1.9

Tærske· Kg frø·
dlllO pr, ha

7 ll~ ~ V, 1932 1471-2329
8 ~, 2% 2025 1250-2639
5 '" li/Q 1810 981-2597

4 ,,~ IO/Q 1717 127~2107

7 ,n 11'/9 1727 1242-2399,

27 11/ 2% 41.7
18 1-1; '% 30.8
23 II,., 11/y 26.0
22 lilli '"% 22.5

5 14/ , 2% 23.5

Ldbylter ufsent silede afgrøder (216).

~·årr)'bs

1/6- %
%_1'%

I arln'ede

robel J.

\1arkærr

.%_2fY:~
1~_J(y'~

'/~_ tl/(,

~/tI_uV"

II/b_lo/"

Hal'rl.

1/". %

Viirraps
lY~_211/~

11/
5
_ %

/6- 1%

• Sland,udhalllel

I opgørdserne er desuden medtaget udbytterne af det
normalt behandlede led for alle fOniØg. <;;.()m er et
efter 14. maj. Fra b)g!>Ortsforsogene er medtaget ud
byttet af måJepro\ien, der består af en blandmg af lige
dele Gunhild. Vega, Tron og Tnumph
Dc enkelte udbytter er anfort i tabd 216 I tabelbilag 111

landsfo"ogene. Tabellen .:>mfatter 96 udbyucmåhnger
I byg. 4 I havre. I i vArh\iede, l i markærter. 20 I
\oarraps. II vårrybs. 371 majs. 22 i fodersukkerroer. II
I.;ålroer. 18 fabriksroer )g 5 I kanoner
Opdelmgen af gennemsnItsudbytterne for de fOf\kel
lige afgroder ved forskclhge ..ll.tider er vist 1 label 3 og
4.

Hvis der regnes med salgspriser på 160 kr. for 100 kg
kom. 240 kr. for ærler ol:. 400 kr. for raps og rybs, og al
de variable omkoMninger er 450 kr. højere for raps og
rybs. viser gennem~nltsuJbytteme I tabel 3, al \'årraps i
Iq83 har gl\'el et bedre r ultat end kornafgrodeme og
\arrybsen ved alle s IIJer fra 15. maj III 10. juni.
Udb) Ilet af vårrybsen var 1-200 kg fro lavere end
\'årrapscn. men hertil sl.;al bemærkes. at .. årrybsen er
tærskel ca 2 ugcr for vi\rrapsen og i de ne;,le tilfælde
uden forudgllendc skarl.cgning.
Forskellen på højeste og laveste udbytter \000 de for·
\kellig~ såtider er stor f<,r alle afgrooer og forøges ved
udsættelse af såtidernc. UdbylIeforskellene er mmdst
for vårrap\ og v rrybs.
(jenncm~nitsudb) lierne af gro\ifoderafgmdcme maj\;
og roer l tubel4 vi'er. at der i 19831 gennem'lmt kunnc
avles 6-7.0ClQ foderenheder ved nmg i bcgyndeh.cn af
jUIII, Til udbytterne I fodersukkerrner I.;al lægge-.
\xrdlcn af top. Mim del ikk~ har \æret muligt al

18.8
21.9
36.2

11.5
12,3
18.3
31.8
34,3

22,1
29.9
25.7
28,5
26,4

25.0
10.3
20.6

11.6
9.2

20.0
19.7
20,8

Tabell. Forsog med sent Silede afgrøder.

Forsøg nr. 6901/. lerjord. JB 6.

Vårraps. Topas "l(~ lY9 !1j",

Vårrybs. Emma .Il/~ !Yg !/'J
Vdrbyg. Agneta 6ft, ~/'"

Vårbyg. Mona 'I(~ 1/<,1
V. rbyg, Tnumph 11/S 1/.1

Forsøg nr. 5/038. jinsonde{ jord JB. l.

Vårbyg. Ida IllIt, %
VArbyg. Mona 1lJ/6 7/'1

Vårbyg, Lanu 1% V<,I
Vårbyg. Agneta .. 1% J/.,
Vårbyg, Kajsa 101" %

Forsøg nr. 690/2. humusjord.

Vårraps. Topas. 1/(1 1%
Vårrybs. Emma 1/(1 14/tI
V rbyg. Triumph l/n
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SafllnllOI "f ~ .....r:d , /98J Åom r,1 Ul uræÅÅr: ~'I/' m\'T J mUflro.-r. Ufri dt' /tln,. InllrÅr:r hkv flb.J1'1 mldr I m'UH m.lIIni 1"1 dt' (Idu.· ..fia
mIdI. n ufJUnf I mll) 'V<lr du II/W"I mIndr.· .·n •~ uf 'FUM.wd"lu.ukf .~ huh./.I. n uf f1Jo...unrl,." (irllfldlondul( '<1r mdl.'m 5 'lE' .. pc f. uf
unYJ/an.' mal fimJf»<J/'f.k u!Nrot!er ('m/flu 11.1..· w..,. HrlJ.·d.'1 her jru '(lrdJ~llum/ mlf/rkr 011/ .'11 /,.r,;Mul!, m. n t'T lUll'" dt'n ,It lU'"
Bt·mtl·rl. Ul mr:.'rnr: t'r fu/dl udfprunrt"1

Jnl't1111gC I opgurel..en, Og Iler er der ... tor forskel
mellem h"Jc~le og laveste udbylIc.
Fabnb... ukkcrrocrne I opgørcl,el1 er alle sået i ugen fra
15.·22. maj og gav et gellllclmnil ...uclbyllc på 68,8 hkg
sukker pr. ha, Udbyllereduktloll ved ..ålider indtil 15,
nUIJ er bclY'i1 ; fors~,g i årene 1981-83. Rcsultatcrne
heraf finde:. p...ide 19~.

I byg. ærter og Westerwold rajgræ~ III hclsa.:d er der
gellllclIlf,'f! 10 rorsøg...om er sået i penodell fra 16. maj
til 14 JUIII Dl' enkelte udbytter er anrurt i labclbllagct

Fabc/4. Udby/ll!r af ~et'l S(J('d(' afgruder (216).

Ant.1 G... G... ~ tent UdbyllC
mAhn- d- hasl- ". LO

M.J~~ 1''' dalo ""o h.... ",ha Vuia.uon

lY~ :IY~ 17 l~~ .:'Yw 3.1.0 72.0 .B.3 QQ.9

! Ij~ 2Y~ R n/.. ~h/I" 14.6 7Ul «.R 119.9

'I, I ~I" l! 'I, 2lt/1n 26.1 67.2 !6.7 95.9

Nx}t'r\II/... /...('rrua:
h!'J: mt!
I"

,,,
IY~ II/~ Il 12/~ .>1l/

1U 512 .107 HOH
l/i> "I" Il 4~. 11VliI ~76 J25 635

Kil/roer: 'I, 1/11 11,4 591

h!.g
"; ",,!.!.er

Fabri/... ....\/lÅ /...ar/wr: "UU,CI P' ha

IY~ 22/.. IR 11/~ I '/lIt 17.5 6R.H 45.H 91.0

(labt:121b). men malcn<llel er for uel1'i<lnc! ul gellllelll
"Illhhcrcgnlllger. Udbytterne \;,lrIercr fm 44.4 til 73.0
a.C. pr ha
I sPI"clo.<lrtoflcr er In for""lt 1;\gl hcnhold....... 17. og J I
maj. Udhylternc V<tf henhold:.\ I'i JO) og 4X7 bkg
I..llolde pr. ha. Tre fONlg i irldu'ilrikarlOner lagl den
14. og.H maj samt IO. JUIII gav hl'nhold'i\ls 61.7. 86.5
og 43.9 hJ...g ..tl ...c1 ..e pr. ha
Re:.ultalcrnc af opgon,'hcl) ... "cr fOl alle de Il:\:\ nic
afgm(kr. al nogle rn da~es ud ..;,\:ltci-..c af ...3nlJlgclI l
hegyndd"l'1l af JUIll lUe har Illedfnfl \;,t.-....cnlhg ncd
g~lIlg I udbytlcflll' I 1983 Forklarlllgen herpå er flok. at
mange argroder er ...ae! I ubck\cm jord f0("<,1 I JUlIl
Keo;;ultalcfllc fra 198.1 undcNrcgcr derfor. al del ..cl\"
\c:d ...amug ">a -.ent ,om I. JUI1l l'r bedrc at ud..æUc
-..1nlllgcn nogle dage og dermt.'tI opna l'l godl ..:1.bctl
fremfor al ...a under ugunsllgc og \J.dl' forhold, t....or
lier er ..horlIg n'ilko for ()(Jclæggd'>(' afJnrdslruktun:n.
Erfanngerne har desudcn \ISI m, al der \ c:d l>e11 .. nlng
er ..tor n"lko ror tIdlige og olldarll"de angreb af ..yg
dmume og skadedyr. Man ,kai derror være mcget
opmærk"olll p1l. dl<;se forhold og 'i:clle 1I1l! nK'd hcl..æm·
Ileise hurtigst muligt.
Spør~:.tII~i1el. om udhyllcl klll1 dække dyrknlng"olll
l..o... tnlllgerne. n1l.r der .....~'" sent. kan llaturJig\'I" for,1
tx~\'arl"'. nIir del endelige hO\lre..ultat foreligger. I
)9S3 har S1l.1l111g md III Il1ldlell af JUIII v,cret rentabel
mangl' "'Ieder. men der ...ar og... mange ekt;Cmpler pIi,
al udbyUe! iUe kunnc dække omko... tllmgcrnc
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Planteavlsopgaver i den lokale
rådgivningstjeneste
Af Mads Fr. Madsen

Indberetmnger fra 122 afialt 125 konsulentan~llende

foreningsområder og enkeltforcnmger danner grund
lag for de efterfølgende oyersigtcr og for tabel 217 og
218 i tabelbilagel.
Tallene udtrykker de lokale planleavlskontorcrs aktivi·
teter og viser. hvilke hjælpemidler planleavlskonsulen
terne har laget i brug for at dække medlemskredsen')
behov for service og rådgIVning. De Indhentede oplys
ninger gIver ikke basis for at sætte tallene I relation III
medlemsunderlagct. som varierer meget fra del ene
konsulenlområde til det andet. både I anlal, ejendoms
struktur og produktionsform. Derfor giver tabellerne
heller Ikke grundlag for at 'Wlmmenllgne arbeJdslOlcn
..ileten 1de enkelte områder.
Foreningerne er opført amlsvis. og sammentællingerne
er gengivet i tabel log 2. SammenlællingshnJen for
hele landet kan sammenlignes med tilsvarende tal fra
del foregående år.

De enkelte opgaver
Efterfølgende kommenlarer peger overvejende på væ
sentlige afVigelser fra sid'ile lrs tal i tabellerne.
Forsøgsarbejdet er nærmere omtalt I afSnit A. Uover
ensstemmelser i an lallet af forsøg skyldes. at forsøgene
I Sydslesvig og pi Godthlb ikke er med l nærværende
optælling, og at der ikke har været lagt nogen fast linje
for, hvordan man rent statistisk tæller dobbchforsøg.

Jordbundsundersøgelserne. De sammenlignelige antal
af udtagne jordprøver er for landet som helhed 8 pct.
større end i 1982. lait 3105 nandre analy...er», som
Ikke er anføn I tabellen. omfatter:

1237 Fosfortal, Pt (heraf 894 i en enkelt forening),
24 Dortal, Bt,
1739 teksturanaJyscr, heraf l en forenmg 756 udtaget
for Arealdatakontoret,

Tabel J. Londso-..ers;gl over
L AlItal 1t. All'" prdP~I:f. -WfW'l'd ror (: MuU,,·nlroi.....

AmO

" .I
.I

" .. ]
~ J ;

Aa'" R. f· Ko Mnl C•• "o' j
~ -
I. NordJylll1nd~aml l41 lil 18878 17C)q7 18216 6 4547 4576 3461 7189
2. Viborg arni 229 207 10642 9412 9434 1644 1187 2042 6090
3. Arhus arni. 254 2J8 16771 14510 15J97 189 1874 2161 5916 7782
4. Vejle amt 241 227 11675 91(14 919J 19 46l 6J7 4928 9087
5. RingkøbIlIg arni. 222 206 16478 14726 14834 J80 2190 2217 1775 6495
6. Ribe aml .......... 155 14J 9815 9326 9122 565 746 755 4J6J
7. SøndcfJylland~ amt IHO 14J 11050 10767 10774 55 459 588 1462 10661
8. Fyns arni l25 JOJ 2540l 10194 10401 26 81 804 4545 6962
9. Vestsjællands arnI 37l l56 15002 106119 10978 20 IJO 1080 12M 595J

IO. Fm.. Roskilde og Kbhv... amter 95 90 5066 4945 4940 l2 244 l17 17J2 2740
II. Slorslr"m~let 344 320 108J8 10788 1079l )1 856 2J12 7178 6085
12. Bornholms aml 116 116 1935 1920 1920 2 2 1717 887

lIele landet 1983 . . 2875 2660 15J573 124668 126202 778 Il255 17027 44795 74294

Ilele landel 1982 2837 2747 144256 120lJ2 120J68 636 11979150274295980869
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7 Ledningstal. Ll.
4 blkbehovsbe.tcmmclser.
5 ncmatodundersøgclser. og
89 diverse andre Jordallllly:-.cr.

Murkkontrollcn. J en del foreninger vanerer arealt:rne
med fro og ~cdekorn under markkonlrolnogct fra de
libvarcnde «lIl 1982. For hele landet er de konlrolle
rede arealer med frø 5 pet. større og med korn ca, 5 lX::I.
mmdre end i fjor.

Udarbejdede planer, Antallet al" gødning..;· og mark pia·
nel' og sprojtcplaner er ... teget lidI. mcn& antallet af
vandingsplaner er endnu lavere cnd I fjor.
I ncre regioner har antallet af gennemførte tværfaglige
projekter været hetydeligt færre end i 1982, mens tallet
er ~{eget lidt i andre regioner. For hele landet er der
regl.,lrerel ca. 20 pcl. færre Iværfagllge projekter clld
Aret for.

Den kollektive rådgivnin~, I 1982 v'lr dehageranlallet i
marhandnngcr og udflugter pra:get af faren for
mund· og klov...ygcslTllllc. Derfor vi~r tallene I ko
lonne e en ..;lOr fremgang i 1983. Sammcnligner Illllll

imidlenid med deltagerantallet i 1981, er der ell tilba
gegang på ca. IO pet. Denmod visa 19RJ en markant
fremgang i ml~e- og kun~u"aktivilelcr.(Kolonne f og
g).

PlanteavJskonsulcntens telcfonavis er nu hlevel almln·
dellgl udbredt. Ser man på antallet i hver region, kan

p/aflil:al'h.opgaw'r a til" (2/7)

del nu hx\de'l, al ht:1c landet har dækning. med hen")'ll
tilmuhgheden for at drt:je en lokali redlgercl telefona
VI ...~erVICl· nu::d da~saktllcllc hClwl5nlllgcr III. hvad
pl'lnlcavleren bør skærpe ..;In opmærhomhcd om I

markhrugct,
Ordningcr med specialrådgivnin~mod ..a:rkolltlngent
har I Il)83 hafln;c.,tCIl 20 pet. ",'~'rrc omfang cnd 119M2

Grovfoderanalysernc. som er anfort l label 2. kolonnc
I. er llhyneladclldc vigende l ;lI11al. Dl'l er ilnldlert](j
kun plallteavbk()nslJlenlerne~alltjel. der er "Igende.
Landskollloret for Kvæg oply~er, al man forventer al
komIlIe op på C'1. 30.()()() amily...erede pnwer I 1983 eller
ca. 4.QOCJ flere end I 1982.
I plantcavlsarbejdcl er grovfodi,;ranaly~crllcnavnlig cl
hjælpcllllddel til al hcslcmme det lIlC." hi,;lI~igtsmæ..,
sigc slællldspunkl for cnsilcring\afgmder. Dc ncstc af
det ~arnlt:dc anlal analY!o.er er imidlertId uddukkcmJc
hj;dpcmidler i foderplan lægningen. Derfor er dt:l na·
turlig!. al der på .,Iatllg flere indberctJllllg...~kclllaer om
grovfodcranaly~cr ..;1<'1.1': Fore.,,:'!..'; af J... væghrugskon.,u
Jcnlen.

Andre anal}'ser og ultdcrs~~~clscr, lah 9 forclllllger,
heraf 8 på øerne. berelter om egen laboratorievirksolll·
hed. I S foreninger foretager man ~Iv hc...temmclse af
Rt I et "''''rre antal prover, i 3 foreninger og.,<'\ Ft og Kl.
I de fle:-.tc af disse laboratorier forelage'! og~ IIlr..;lofa·
nalyscr af grovfoder.
J Haderslev aml~ Landboforening har man dc~udcn

foretaget rt:llhed'iundcrsøgel'i,c i IS6 pn1Yer <lf korn III
fremavl og 198 31l31y...er for "pireevne.

d Udartlqdd _",aJ planer OSlig.n. c. Udntll1er, r M'- s. Kliner h. , j L
bedtifi~beli m_ pbmte- for bouddeode
l)R marh. lI"lsfored IftndmlaK!

I
'" lIeraf SlImmm med gIl; konslllml f{)l"

~~- i ~-
i ~~..~

H ~j,~
~ .. ~

"'5
~~

~~
,. ...l- jf - ~

- :15
l~ ~ ,.... .~

~ J J l l ~
,] ~. jH t ~ i • .. • P d il .! ~~ ~,: ti. ~ ~ ~ "i ..

~~ ~ L~ ~. ~" '"
3125 SJI S 107 11 S 141 7 98 nSI 70 535b 6 100 406 67 l21 415 8 t.
2889 539 4 14l 101 127 JO 94 l46l '4 4309 9 86 289 l ,.6 189 7 2.
230J 66l 8 I Xl) 111 165 6 100 7778 62 4519 18 141 826 .1 165 JSO 11 3.
1554 329 12 151 84 124 15 57 5050 41 4263 16 IlD 594 3 240 99 7 4.
2423 504 18 540 J3lJ 487 - 88 4764 98 4'82 21 102 716 l 161 1106 10 5.
207l 137 234 211 214 J7 60 4125 47 3410 9 46 264 14l '3 10 6.
2010 295 2 214 263 )20 101 5717 '" 4000 13 72 651 182 211 7 7.
2076 918 '"7 134 181 6 'J1 5005 55 3154 7 52 140 205 447 14 ,.
929 561 70 14 57 82 5212 48 .12.H 15 98 619 7 76 117 10 9.
l65 140 7 S 6 - 25 2200 9 960 6 72 211 17 42 l 10.
672 40' 67 16 60 62 ll98 60 51.12 10 86 llO SS 66 5 II.
255 28 26 5 l - IS '65 20 1345 2 J6 64 6 56 l 12.

20674 SlIl 49 1995 1398 1905 101 879 5544R 628 4456J 112 1027 5110 82 1817 l l"' 'Il

20199 l8l8 '7 242l) 1614 2040 130601 43200 571 l6645 104 720 3694 251 1916 2653 '2
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Tabel 2. Landsow'I'Sigr over ploflreolJ/soopgover. J ril fl. (218)

I. AnLlI fodalUl.t)'locr .r ... IldreaMl)'WT Cl U~bcf pl\ attUlI
~ved"'rmdt

hel'llf ved Inv af
~ I

t f
r~

~

iAml
~

0_ ~

~~; ~.

,~."
~

• ~ i~ li. li , j'"
_.:.

j ti h~ ~ •• ! ~8 ~ E' "5 ~
~j

,~ ~ . ~ ~- .H ~ ~ ~~ 'i~
].

~ • <:>~ :O "t • ~ ...~
'" <:> <~ '" s";:u ~ < <:>. '" z <

l. Nordjyllands amt 37 28 l 6 248 l 66 254 199 IO Il 4 - l2
2. Yiborg amt II II 764 7 58 840 417 4
3. Arhus amt. 15 15 278 4 89 l86 29l I - 19
4. Vejle all1l .... 40 12 28 686 5 68 799 768 9 7
5. Ringkøbing amt IO IO 600 4 7 621 l46 9 I
6. Ribe arni 5 5 5
7. S011dcrj. arni 2 2 IlD 4 Il6 9l 210 5 174
8. Fyns aml ... 9 9 - 201 14 224 m I 2 2
9. Vcstsjæll. amt l l l 8

Il. Slorstrøms aml 7 4 l 14 2 2 25 2l I

Hele landet 1983 ...... Il I 56 66 9 2929 25 l08 329l 2339 210 15 21\ \I 4 - 61

Hele landel 1982 ...... 2722 1\7 150 5 2811 71 1009 416l ll94 IO 13 l75 216 169 40 l8

Sprøjtevirksomhed
Tabel 3 viser, i hvilket omfang enkelte foreninger har
gennemført sprøjtning mod ukrudt, skadedyr og syg
domme. Der er 7 foreninger, som sprøjter et væsenlligt
areal med eget materiel, mens virksomheden iøvrigt
foregår i samarbejde med maskinstationer.

Tabel 3. Sprøjrevirksomhed.

~,~
Anlal ha

forening "
,>pr0Jlet mod

." c
ii~

~~ t ~Jgd.oa~.
ukrudt skadedUl.

I limmerlands samv. Lbof. X X 1264 494
Bjerr.. Lang/i. Hammershøj. X 660 100
Kjellerup L. & H. - X 880 330
Ka1ø-Knebelvig L. X - 1536 215
Silkeborg og O.L. - X 1500 500
Brædstr.-Tørring-Nr. Snede L X 653 134
Hjerm-Ginding 1-1 L. og H X 6013 2563
Nordfyns Lbof. ... - X 583 853
Odsherreds Lbof. ........ X
Vesl"ljæll. Lbof. X 268 83
Pl.avlsudv. f. Sydsj. og Møn - X 1340 690

I.U 1983 ............. 14697 5962

lait 1982 ......... 19852 4944

Muldvarpebekæmpelse
Der er ikke tilstræbt nogen egenllig statistik eller
oversigt over. hvordan bekæmpelse gennemføres. men
kun bedt om oplysninger om ændringer i forhold til
tidligere aftaJer.
lait 54 foreninger, dækkende adskilligt nere kommu
ner, har berettet om ændringer i forhold til tidligere
aOaler med kommunerne, og det er mere end dobbelt
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så manlte meldinger om ændringer end I de foregående
år.
I 17 tilfælde meldes om en forringelse af den hidtidige
kommunale bt;kæmpelse, mens der I 49 tilfælde meldes
om, at den kommunale ordning er ophørt. 142 afdisse
tilfælde er der etableret en ny ordIlIng for muldvarpe·
bekæmpelse, som foreningen admimstrerer. 14 fore
ninger gennemfører ~Iv bekæmpelsen. melis det i 20
foreningsområder er overladt til Jordbrugsvikarord·
ningen. I 8 tilfælde er der trufTet aftale med private
~)jægere)). 7 foreninger melder, at bekæmpelsen er
overladt til privatpeNOner.
De indhentede oplY'minger giver ikke basi~ for en
nøjagtig registrering af de forskellige ordninger, hvor·
for foranstående tal kun kan beskrive udviklingslen
denscn I muldvarpebekæmpelsen.

Læplantning
L.æplanlningsaklivitcterne er overvejende indberettet
for en region som helhed. samlel I label 4.

Tabel 4. LæpJanllling.

Anlal Plillnld km Ldl r!. m.
Region ko!lekti,'c .1·ræl..k.d ols.l.1 priv

planeT læll,-"Sn 81 /82 "'pl.(IOOO)

Nordjylland 5 104 208
Viborg. 4 58 28
Århu"l . ........ I 20 18
Vejle 4 103
Ringk"bing . 6 257 216
Ribe 6 145 25
Sønderjylland I 100
StoT'>lrom .. 3

Hele landet 1983 27 787 498

Hele landel 1982 21 596 475



Forsøgenes sikkerhed, beregningsnormer,
bedømmelsesskalaer, forkortelser, m.v.

FOf"(lg... 'cncrnc...... "1kkerhed er angl\Cl nederst l tabd
lerne ..cd en l5D-\xrdl. ,om står for ,>[a\t: ... le ..ikrc
dlffcrCllS«, Ved en slau ... I...." ..,ikker lIdh)'lIcfor~kcJ for
~t!I. ... en for..."'el. ..,0111 med 1)5 pct. ':iand ..ynlighcd er reel.
II .. 1'" en udbYllcfor<;kcl mellem de la forsogsled er lig
med eller ",lorre end LSD·\<crdien. er fon,kellcn ... lall

\11"1.. ~l"kcr I mod"i31 fald. h,i ... udb)'llcforskellcn er
mindre Clld LSD-",;cTChcll. er udb)'llcforskcllcn USik
ker
I h l' hele fOf'>()g\.scricn er u!>lkker. er der angl' cl en
'Meg efler LSD Ocr er kun beregne! en LSD-\ærdl for
fOr\ogssener mcd mllld... , 5 ro~og.

På cllkdtfor;ogcnc er der ogs..lI. beregnct en LSD-"ærdl.
'"lill er anvendt lil at udskyde fOf..Og Illt:d u..lkn:
n,·.,uhatcr. Dc USikre for..,,,!! er mærket med j,.

B~g III hel~æd

Græ'l og klu\crgr.\."\
Luccfllc"'). bladk:'!. lUpIlI. fodcr:crl.

he.. tch"nne). rug·). og havre til grønfoder
Maj\, staldfoder og cll'lilcring. hele plalllcn·)
"laj'l. \1aldfodcr og cnstlenng. !..olbt:
M..aj'" ..la Id foder og ensilenng.
"w:lIgcl- blade

:viaj", kolbcnllt og mod~llhcd. '-cmc
\faj'" kolbemL\ ng modenhed. '-olbe uden ..... ob
\taJ'~. !..olbeml\ og modenhed... \ob. <,pllldd.

.. tængd med blade
Roer. rod af lx"XIe- og kålroer
Roelop. bederOer
Ærter og byg III hcl..æd"')

1,1

1.2

1.5
1.2
LO

U
0,85
1.0

1.5
1.1
I,j

Vcd beregfllflg afafgroot'(',",,,der er der norma h regnd
med fnlgende mæl1gd~f III I a.c. (100 f.e.).

Udbyttet af korn·. frø- og IIIduslriafgrøder ..amt rod og
knolde er allgj\~t med 100 pel. renhed

Bcrcj.\nilll-:SllOrmCr

GCJdllutg~· og IIdwt?d~m({'"gdl'r ~r <ingi, et I kg pr. ha
Udh)tleog merudbylle I h!..g pr. ha. h...ormtcl andel er
anfuft.
l/db)'H('r af horn ug fro er angi, Cl med folgellde vand
procenler'

Korn og bælg'i..-ed
Gn\:">fro
KI",crfro
Splllal og radi..
Rap.....enn~p og ryh"
Valmue.

16 PC'
1.1 PC"
12 PC"
IO PC"
q pct.
6 pcl

Hvor r~m,lofanaly!ter ikke foreligger er regnel med
f(llgcnde mængdl'r III I il.e. (100 f.e.).

Fodc ..... uklermt'r 7.0 hkg rod
K~lrOt:r . 9.0 hkg rod
Ikdcroelop 12,0 hkg lap
K IroclOp 15.0 hkg IOP
GTa.." og Lucerne 6.0 h!..g grnnl

.) 'hor der er analyser af lor..tof. r prol. træstof og
a..kc. beregne.. a.t:. efl~r "p<.'C. formel.

I for..og m~d hlr.. tofbcSlcmmcb.er er a c beregnet på
grundlag af Im"lofudbYlle. l for..,)g med ..andbeslclll
1IIc1..e er :t.e. beregnet på grundlag :tf ..;lIldfnt torstof.

Jordt)'perne er 1x..,lcmt på grundlag aftchluranal) ..er.
og I..la!>slficerel efter neden ..t endt' .. '-cma fra Land
brug<;IllIllISteneh Ar~aldalakolllor.

Jordl>'pcbele~nelser i den danske jordklassificering

T~lurmW)~ "lqlproxnt

ur 5.11 Finsand 21). Sand. lait :zo. Humus
undc:r 2-20 '00 2000 58.7%

JO nr Symbol T~kslurddinilion ror jordl)'pc '.m .m .m .m C

1 URS, Grovsandet jorli
O 5 O 2U

0-50 75 100
2 F,S, Pirl ..alldet jord 50-IUU
J UR.L S. Gnl\ I~rbl. "'IIHjjord _

5-10 0-25
(HO

65-95
~ c.LS rlll lerb!. sandjord 40-95

-
5 URSL. Gro\ ~ndbL lerjord

10 IS o-JO
Q--l()

55 90 Under
ti FSL Fm ..andbl. lerjord 40-90 IO
7 L l.crJord 15 25 o-JS 40-85r---
X SV. L S\ær lerjord 25-45 0--45 10-75
'I MSV.L. Meget \Vær lerjord 45-IUU 0-50 O- 55

e--!!) SI. SlItjord O 50 20-100 o-RO
II HU, Ilulllus Over IO

12 SPEC. Spc(;icl jordlype
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BedpmmelsesskaJacr

Lejesædstilbøjelighed er bedømt efter skalaen. O = heil
stående. 10 = helt i leje.

Angreb af meldug og rust og andre bladsvampesyg.
domme er angivet som dækningsprocent, d. \' ,s. efter
skalaen 0-100, hvor O betyder inlet angreb og 100
betyder, at alle grønne plantedele er angrebet.

Blad",:.' på korn bedømmes efter skalaen:

O: Inlel angreb.
I: Enkelte - fortrins\is vingede - bladlus pr. slrål

aks.
2: På JO slrå mindre lnd 5 lus pr. ·Må/aks.
4: På mange strå mindre end 5 lus pr. ~må/aks, eller

ft strå med 5-25 lus i kolonier pr. str laks.
6: På mange slrå 5-25 lus pr. strå/aks eller fl strå

med 5-125 lus i kolonier pr. strå/aks.
8: På mange strå mere end 25 lus pr. strå/aks.

IO: Stærkt udbredt angreb.
Få = 10% eJler mindre. Mange over 10%

0,1% 0,5% ,% 5% 10"10 25"10 SO"lo 75"10

• l

ombylnlngskapacitet
fosfor
milliontedel
milliardedel
Fosfortal
reaktionstal
superfosfat (7.8 pet. P)
sået den
selen
skårlagl
sprøjtet
staldgødning
svovls.ammon. (21 pet. N)
svovlsur kahgodlllng
Ions
tærsket
thomasfosfal
udbytte
udstrøet
virksomt ~tof

diploid
tetraplold
forsøget usikker, Ikke
med i gns

Antal æg og larver af
havrenematod pr. kg jord

Nal
nema
tOOlal

k
Kar.
kas.
ks
KI
I.
L
merudb
Mg
mgo.
mgs
Mgl
Mn
mno
mns ..
Mnt.
MOl.
N ...
Na-ka~

FØlgende forkortelser er benyttet:

a.e. afgrødeenheder a 100 f.e.
anI anlagt
B bor
bl . blåsIen
Bt bartal
c chilesalpeter (16 pet. N)
Cat calciumtal
Cu kobber
Cut kobbertal
cuo kobberoxychlorid
e ener
f. fællesparceller
f. før
f.e. foderenheder
f1 a flydende ammoniak
fs. forsøg
FI fosforsyrclul
gns. gennemsnit
g Ol gødet med
h høstel den
JB. Jordbunds nr.
K. kalium

Kornets og rapsens udviklingsstadier gennem vækst
perioden er angi\'et med tal som \'Ist på oversigtens
sidste side.

Modelblade for bedømmelser af meldugangreb på korn. Af Sten Steller.

Forsøgenes nummerering.
Ved henvisning til el enkelt forsøg er anvendt et todelt
nr. f.eks. 38027, læs: 38. beretning,jorsøg nr. ll.
Beretningens nr. er anført øverst på h"er side i den
pågældende lokalberetning.

6Opct.kaligødn.(49pct. K) omb.
karakler P
kalkamm.salp. (26 peL N) ppm.
kalksalpc,er (15.5 pct. N) ppb
kaliumtal Pt
lagt RI
landsforsøg s
merudbytte s
magne,lUm Se
magnesiumoxyd skI
magnesiumsulfat spr .
magnesiumtal sIg
mangan sv a
mangano:<.yd sv k
mangansulfat t .
mangantal l. ..

molybdænlal tlu,f
kvælstof udb.
n3lriumkalkammon- ud..tr
Slllpeter v !-ot
natriumlal 2 n .

4 n ..
il ..
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STIKORDSREGISTER

1102
21. 45

15. 37
207

15, Sb. 64

Urube1 2(1)
Urullplc:l ]9, 74, RQ
Brunru'l på h\edc: .N,7fl
IJrutloudb}IIC l gro\ foder 226
IIrulus 222. 22S, l S18
RrNholumen 1 h\ctk ]6. 3Q. 57
Bura' 222. ns, lxiII
UurrC\ncrre 120, 1.1~

Uuman S 173.174. IX]
Byg. "C \'lIltcrtJ}'g og \arb}g
Bygrust.
B.dgplal1ler I gr;c'pnx1
n.c1!1>;oo. d}rknlllg af

I)

Dacoml 500 1 14.99. 196
Dalapon ISJ
Danl.o 42,46
Dantn! 109. 111. 113
Dan\'a 19()
Dem 94.99. 17lt 184
[)el'\Cne 75 wp 74, 99
Delta. karioner 1805
Ddt N III karloner 194
Delt N III korn 56.61, 156
Ddt N III :,>uH~rwcr 150
DeJt N III \lIlu:rrap\ 170
IXrb). maJ~ 1215
IXrosal n 56. 67. 71. 88. 99
Del J)d~I.e Gmn.....g:;ud\-alg 1470
lX\nnolSUJ>('rl 179.18.\
Diana h~tdxmnc 1102. 1899
Dmnella 190
Olcaton IOS. 141
Olcamba 109

C
C-2S. h~lel:xlllne

Ca 14 . J·P.1Q. ]oI6~ ..l7Q06
Ca-\årh}gl1ummcr·

..ofler HI.' I. 1183. I H J. 15J<1
ClJa 20. 25..'0. 44
C;,Ihf JS,41.45
Cah,m 85, MS. qq
Camrogan lC 69. Ql.)

Carbofuran t)5. qq
Carglmo ns
Cargl \tnntallJ. 1215
Cargl .... dl 1110
CCC 50.96. 100. 156, 166, IS4
C(M,koIIxIl1IX 22.1
CDA·"proJlmng I.N
Cendor. 107. 110. 141
Cerhe 19.25.31. 44
Cemne 61. %, IIXl
Chlormcqu.u <lo
Cl PC 172. lin
('ito.... ctl 101. 129. 141
ColorJ.doblllcr 191
COllloLlor 173, 179. 18.1
OllllpleseuJ.. [019. 1050
Cort>cl M3. 85. SIL 99
Corl);:1 Duo. 71. 74, 99
Cort>cl St:lr 74. SJ. 99
Cornelle ]6. 45
CONllre J7.45
Cllralcrr :n 95
Cut. kobbl:rtal 16~

C}oo[t 91.99. 17R. 184
C\CllCeJ ek ..tr'l

.(CCC) 56. 96. 100, 156. 166, 184
C)'mbu\h 94. 99

40, IllO
66. 99

1M. 141
10R, 141

180. IIU
1(0)

100. 141
167
241

'lI
241
95
66

16l) 177.
70

6!!, 70
221

A\'aLle.\ UW
,.\\'alun. h\ede
Aq~nge SI'
A\l og om\.:ctnlllg afmuHfll
.H'. beregmng .lf

"DAS 07900 W
UA~ 3MQ()1 I
BAS 44<)()), 46300. 46706 H.
BASF Dlcamha/\1CI'A
BASF OP/D. DP/\!CI'A,

MP/D lIl). 141
Bagttgen,I..I~r af ll\eLle .\6. W
Bamon Plu:,> 100. 141
Uasagran 4bO 123. 141, 173, IS)
Ba....gran DI' 105. III, 112. 141
Ba.c;agran MCI'A I(l(). III. 141
Ba-\fapon 101. 141
8a-.... lllk 21t)
RtlHcal. 8.... ~S, ~~

Oa}lctun 26,56.67. SS. 99.162
Oa} Idon CM og D" 72, t)t)
Od} tan-mllUer 66. lN
Oedelu~ 13M
Ikderoc:r. '>C foder- og :'>ul.I.errocr
lJcdeugler
Bedommcl\C'iskalaer
Bcjd l1lng af bedcrocfro.
Rejd l1lng af korn
Bcjd,mug af v1\rrilp,
Bejd~mng af ærter
Uejdsnmg mod mddug
Ikke
Bekæmpet ....c af ....}gdommc.

.... kadedyr og ul.rudt 66. 170. 195
Belinda. 48, 168
Bellona . 22. 44
Uenupol 129
Iknasalox. ]7·t 178, IMJ
Benedicte. 12. B. 44
Benta'e.. 80. M8. 99
Bcreglllllgl'1l0rmcr 241
Bcrol1l1a 192
Betanal 119. IJS. 141
Bln~ 191
BIOfix 101
Blrl.a 21. :!S. J I. 44
Birte. 48
Bp;:rglllllg~lid af halm. 229
Blilde.. 107. IH. 141. 17S, 111.1
O1adg''1hklllllg ;tf h\t:dc: 1bl
Bladlu, I kOfll 91
Oladlus'ikala 242
DJadpkt l b}g 19.26.69. HO. tl9
Ulads\am{X' 72.68. 171. 1116
UJads\ampcskala 242
UlandlOg af sorter I S. 26. .14. Jti
U1andmger af græo.fm 214
13Iand<;.'\.-d. areal II
Bleg pileurt II J. 120. 135. Ul2
B1lzzard !22
Bodil 48. 117
Bondl 48
Bonu". \J.rtJ}g 1~91l

Aor til I.lmcr H~l

Roree 21C)
Aon l 206. l l'
Brethlbl.ær IfJ77
Dnlla 20]
Uromumf 106. 110, 116. 141
Uromolon lUS. 141

""21. 44
1368
1370
212

12Q. HI
167
.:!IQ

1414
110. 141

"241

141
112. 141

11~

IO<>.

101
III

14. 45
.'It 41, 45. 57

211

IOS. 114.

til. <N
113. Il". 11S. 178

121. 12.1
17.\. I7tl. Ib.:!
120. IJS, ISJ

lilL DS
2.\6
102

IOS2
j4

1474
74

lO. 15. JO. 44
1115
225

Ih. 1.'!1, Ihb, 171
104, 206, 21 J

1t)6

21. 25..' l. 44
2U

94. 95. 'N. 172. 1M4
44

191
154

1 )lI
21.44

lU-t 141

""70. Q9

10, 15.'0. 44 . .:!OK
t,6. Q9

IO
lIl. 120. 141

116, 120. 12.\. 141. 1l:,;,1
llQ

.1M, 41, 45
133

17
.:!26
.:!Jo
121

A
A 656.1 A
Abet! 6043. 70117. 8456
Abe<! ror;t..dllng~!>lallull
Ab«! nummcr..oner
Accord
ACllpron
ACIl\

Adour2%
ADS II. LanolTe1
AE 1565,'"2t\
Afgnx.lebed(lrnmt'!"Cf
Afgrudecnheder (il c.)
Af.. \umpnHlg, \.e Ixjd"OlUg
Afugan
»AgcrUI"
Agcrræ\dlilk
Agcr'\Cnncp
Agcr<;tcdm,x1cr
Agcrll(l\C!
Agnela
Agnlllono
Agn'rx lll

Agrodan rullt',".~r

AliS 16. 1...1rIoll"c1
AIo..'i!-')gdolllmc I h\cdc
Alhcr.
Allet'. maj"
Aili..,
Alm rilJgræ...
Alrn r.IJgfa:., 111 .. Ia:l
A1rha
AlvlI
Amba
Ambu...h
AmdI
Alma
AnmH.. \xhlOf 152.
AmmolllaL. "C Ihdendc ammnm.aL
Ammnnlurn'lllt3i
Am\lllc"i..
Andel'
Anja
An)llU

Ank(l
AnlllLd
Anlcrgon JO
Antracol "'I:'\.
Apron ,15 SD
Aram'f
Arbo<':1Il
Areilbll\Cl1lkl"l'
Arclon 11 L
AfCIl!

An,
Amunda
Arfat
Art"fOl'llg l Lorn
An,(, m grO\ foderaJgmdcr
An,f\ m 'C1l1';kdc planh::ulcf
,.\"
t\'uluA
Atrallll
Augu't..

Sidetal Ol'", I()()() hl'nI'iser fil
Befe/mn,ll m~'r Plal/tea\lr,ar~')d(·I.

("Dol {10r,' ht'fdfl/nR'.j
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Goolhll.h, fors0g."Bård 9, J906
G~lldfO(hyge. 51. 6J, 71
Golf. 21,25, JJ. 44
Golux 129, 135. 141
G(lfm 20. 25, JO, 44
GrJmoxone 141
GranulaTer 100
Gremie 214
Gnl 22,44
Gr,)\·fOl.lerafgrooerne 198-' 16
Gr,)Vfoderunaly~er. omfang 239
Gmvfoderarler . 226
Gr'lVfodcrproduktion 198
GrlJbnillg. 1174, 1805
Gl~ og hd~cd ItI emilcrtlIg 217
GI..e5, bek, af fntnuer 94. 231
Gr:es. forsog med 15, 204
Græs, hikbekæmpelse før slæ\ 10J
Græs, kvæl"lofgødsknmg 211
GI e5. omlægning 231
Gr eo>arler efter h<:l....ed 204
GI esfr""vl . 166
Grct.:sfrøblllndingt'r. 2U. 226
Gr..t."Sm(lrk~klionen~ \'Irksomhcd 2J4
Græsudlæg efter korn 114,225
Græsukrudt i korn 121
Gl.mbyg. 216
Ghm~kud i hvede 116
Grå!>kllnme! i ærter 89
Gul ok.se"J~ . 105. II J, 182
Gula. IQ 25, JI, 44. 208
Gulm~der. 15
Gulliver 167
Gulrust l hvede 40, 77
GunhIld 20, 25. JO, 44
Gldll1ar. 19. 25. 29, 44
G~lIe. 147.163.21\
GNlning~forbruget1Q8.l II
G(\UllIngsforsog. 142, l6\). 194,207

..
Halm. nmmoniakbehandling af. 229
Halm, bjærgningstid 229
Halm, nedbringIlIng af 50
Hulm. udbyue af 13. 64
lIalmkvalllel 229
Ilalo. 42. 46
Handelsgødninger. forbrug af Il
Hanekro. 106,113,120,135, 182
Hanna 167
Hansa. 197, 222
Harelll:ld 113
H..my. 202527.44
Hdrvning af hvede 1005
H.JS.'iO... 37,39,45
H,tvila .. 21 25. JO, 44
H..lvre. frilnueskade .. 233
HdVn:nematodruce. r~i<,tens. 25. J4
I-Idvresorter . . . .• 33
II ..vresorlsblanding 34
Hedvig, 34, 45
Ht'"Jrenæb 135
Hela 193
Helge. 38,41,45
Helsæd. . 15, 205. 226
Hdsa,'d. byg - ~rteblanding 217
HcI'>æd. b}'gsorter 208
Hd.sa..d, hosHid 216
Hdsæd. sen såning 235
Hd~, udsædsmængde 217
Hd~'ed. Westerwold 215
Hcrba·Ballvcl M 750. 109, 141
HerbaIOlI 620. 120, 141, 184
Ht'rbasol 375. 141. 184

229
170
152

1205
100. 180

240
226
95

163
95

ISO
202
203
200

15
125
201
229

61::. 7\, 89
11

187

G
G 5, maJs. 1215
G 15 225
Gallant. 126. 141. 180, 184
Gdda 192
Genelisk monogerme hcderocr 201
Grorgie 20 25. 30, +t
Gerbel 37, J~. 45. 80
Germander . 168
Gero 21J
GLG IJ9 219
GLG 577, 755, maJs 1215
Glean 20 DF. 107. lU. 120. 14J
Glimmeroosser i raps 177
Gluco..inolat. 168

- III halm
- III raps
, lil \iJllerJwedc
FlYVl;;a~k~

Fly\'~hll\'rl;':. bekæmpelse
Foderanuly::.er, omfang af
Fodersukkerroer i artsfors~'g

- bejd..ning
- gylle.
· JordboclIde skadcd} r
· k\ælslOf .
- oplaglllrlg51ider
· som mOJlokuhur
· såtider
- udbytter 1983
- ukrudl i
Fodersukkerroesoner
Fodernerdi af halm
Fodsyge I korn, 51
Forbrugel af handd"godning
FordampllIng .
Forfruglvirkning af

veksel3fgrøder . 6O.6J. 142. 199
Forglemmigej. IIJ. 120
Forkortel~er . 241
For!:1 222
Fon.kningsprojekt. kvælstof 145
Forsugenes sikkerhed og ber 241
Fo~)gsarbejdels omfang. 5
Forsøgsgården Godthåb 9
For"øgsopgaverne. oversigt over. 5
Fonsat hvedcdyrknll1g 6J
Forædlerafgift 47
Fora,·dlere. 46
Fosfor· og kaliumgodnlllgcr 159
Fosforgodning. forbrug af II
Fosforsyn:taJ. FI 160, 164
FR 999·I/WP 70,99
Freya r. 39, 45
Frigalc. 102, 141
Frila 192
Fritnuer 94, 231
Fronic'l. :!19.226
Fro~tresisteJls i vinter"æd 37,39
Frx:.er. jordbehandling med 50
Froafgroder. 15,166
Froavl 166
Froblandinger til slæt 213
Frogræ<i. høst metoder 172
Ff(lgr:~. "pildkorn 172
FroukruJI i bederoer. 127, 136
FS 101 . 121, 1087
Fl. fo:.fo ....yrctal. 160, 164
Fuglcgræ" It.:\. 120. 129. 1J5, 182
Fungal..i1 TBZ . 68. 99
I--ungal.ll-bejdse . 68. 99
Furudlln 5 G 100
FU~llade 12:'i. 141. 1"5. 180. 184

129

222
204.126

194
156
112
52

IOS. 141, 183
106. 113. 141

168
236

123. 166. 171.
172.213

SO. 63
217

107. 141
112.123. 135

87
222
239

168. 169
225, \818

21. 25. 33. 44
222

E
Edo.
Enerafgroder e. hd'kcd
Eftergodskmng af klirtoner .
Eftergodskmng af vlirbyg
Eftervirkmng af alraZlll .
EfterårspløjnIng .
EK 181. 183
EK 480. 580 .
Emil
Emma.
Engrapgr;~

EngsvIngel .
Ensidigt korndyrkning
Ensilagestak dækket med net
Envoy.
En~rig rnpgræs ..
EpIdan
Epona.
Erstalningssager. antal
Erucasyre.
Eta.
Europa .
Euros
EXlru"on

Dichlorprop . 113
Dlco·Banve! M 75. 107,141
DicOlox-M 75 113
Din~b. 106,114.124.141
Dinolerb 250 114.141
Direkte såning. 53
Direkte tærskning af ru~ 1R87
Di"ponent 38,42.45.57
Dlthane LF . 99.176.184
DLG D·prop·combl 67. \09.141
DLG D-propmi ... 67 . 110, 141
DLG Dicamba-MCPA. 106.141
DM 68. 109. 111. 113, 120. 141
ONOe-midler. 120, 183
Dominator . 42. 46
Donar. 42.46
Doral 168
OP 11-15, 19-29, IQ-31/7R 167
OPM·mldler 113
DPX W 4189 M3 115. 141
Dråbl.--størrelse ved marhpr 139
Dula. 34.45
Dyrcnc . 74.99. 196

F
Fabnkskarloner. se kartoner
Fabnksroer. se sukkcrrU('r
Fakse-skær. . . 54
Faldlal i hvede. 57
Falke. 38. 4\. 45
Faneron .. 105, 113. I,H
Fastae. 91. 99. 184
FOQ-vArbygnummeroortcr 1017
Fe<:uva (Vandel ØF J) . 190
Feekes Large Senle 249
FenilrothiOJl . 9J
Fello", S 109. II I
Ferskenlus. resistente 1365
Fer\·in. 125.141, 173, 180, 184
Fe"·mal. 125. 14\, 175, 184
Felrilon combl. 161
Fevinol. 126, 129, 14\, 184
Fido .. 167
Fimbul, vinterbyg . 1015,1802
Finale. . . . . . . . . . . 48
Flydende ammoniak, cOergødsk. 156
- nedfældning. 54
. til fabrikskarloflcr . 195
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I
I V Hllpurely \allle It)S
lUll. 20. 2\ JI.4J. W:s.217
Igran 500 FW 121. 141
Ign ]7. ,*5. 80
1111;\ 37.45
1I1falllgJnrd. 155
Imha. JR. 41. 45
Impurcl)" vaiul' IQl:!
In-\'llro 22'1
Inuu~lnafgn)(kr. 15, 167
Illdlhlnkart(lfkr I'JU
Inga 25, -'J . .g
Ingen ploJn1l1g 52
InIerIaiC" Chlnnncqu<l1 lIo, 100
Irln 219
boa 1246
Itlll rUJgra." \Olll u~rudl 121.
Italll'mk raJgr:c~ 20·t 213. 226
l VP.v1l.rbygnul11l1len.urll·r 15]0

Ilcrb.llll\ C<llllhl _I. 110.1'*1
Ilcrbll::ichuklllJlg og u~rlldl\·

MIa 11.1. 12U. 123. 1,15. Ilt'
'k~I\·bmHle. loNlg med 1102. Hl.Q9
1111 222
lIue 16410 IlD 12!. l-H
IInlger . 38. '*2. 45
11011 \.cgl 19..q. _n. 42. 57
!Io11m F 1·l)
Ilorrnon-MI\ MR, ')1).110. I.N. 141
Ilonnonskilde I lIvedl' 116
Ilonnclfl\I<.,lde I rllcr 1W. I.HH
lIugln 201
Ilumu~ 51
Ilumkgra..... 1M. 21.'\
IlLhdyrgodllillg I·P. 16.'1, 211
l-hede. 1.\. Sb. %. llh. 1,*7
Ihl'lok. bkllJlu~ 41
Iheue. O"dcntle ,lIllrllOlll:l~ IS?
1hede. hornlol1~~;.(k 116
Ihedc. I<.\,d~lpfmænglkr 147
II\ede, ml~roll.l'nng\\\IlfTcr 101
Ihedc. \nl"'~Hl1md 71
lIwdc. s!llldel" b]

Ihcde. u~rlldl~Ill'LI:rnpcl'l'. 115. 121
Ihede. ure;l 152
HH'de, \;l,+,ll"cgukrlllg 'J6
lIwlkab med bladhl~ 9J
I h'c(kdyr~nllllj 56, 6..'1
11n-(k-..orter 38
Ihldld(l\cr. 1M. 173
I1\ Idkl\)\"crgl,c~ 21.'\
l-hidrm:1l:1 g,l\cfod I !J. 1.l5. IB2
Ily bndraJgr.l..... 2()..1
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