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A

Forsøgsarbejde og vækstvilkår
Af Frank Bennetzen

A

for forsogwirk'>Oll1hedcn til "Iadighed al afpm\<c og
fure kontrol mcd plallfeaner. "'Oftef. d~ rknmg!'>rl1c1oo
der og hjælpemidler for al give den dan ... "c plillllCa\ ler
cl g(xJt bcslulnlllg~grulldlilg. Der l'r Igen l 1C)85 gen
nemfnrl Cl belydeligl anlal for\og: med Il) e afgmdcr og
Il)C mel oder. for al for...ogsllrhumhedctl "an \ ..crc
foran og dermed lære med III al \1\1:: nye lCjC for
planteul leren. Som IO af de lI)C afgmder. der har 1"lgCI
en del rCSMlurl'Cr i forsog"lir"\Onlh~en kali næ\llc<,

Irllu.:alc og hor.
Der er igen I 1985 i1rhcJdel med mange for.."dhgc
forsog\Opg;l\cr efter mere cnd 200 fo"ug~pliillcr I
label 2 er nst en 0\ I::r\lgt 0\ t'r fnr ...ngene-. fordeling pJ

Forsøgsarbejdets omfang
Forsogwirksolllhedcll med planteavl i de landøkono
mi"'kc forclllflgcr har i 1<)85 arbejdet med en række
aktuelle opgaver. For~ogcne nmfallcr primært mark
forsøg på landbrug\c)cndommc. men der er og..å gen·
ncmfnrl fOf'il..elligc andre undcr...ogcl~r med :lklUclle
..porgsm:l!. ..om feks. undcrsogel ..e af ærtero;. foderha·
lilel.
FOr'ioglOaroc)dcl er udfon af planlC3\ I,konsulenterne I
de lokale landbo- og hU'il11undsforcllIngcr. men plan·
læglllllg af arbejdet og samlmg af resultaterne ...ker på
Laluhl.:ontorcl for Plantea\ I under ledebe af Landsud
\algel for Pbnte:l\J. Forsngspbnlæglllllgen foretage<;
del .. 'iamnll:n med pbnlca\ Isl..CIIl'iulcllterne på el for
..ngsledermodc og dels af nogle leklll'il..e fOf'iogsudvalg.
<Icr \ arelager I...oordinenngcn med bia Staten~ Plante
01\ lsfor..ug. Landbohøjskolen og lledesclskahcl.
Omfangel af for..l)gsarbejdcl er \!'ot l 1,lbcl I !>lImmen
lignet med de forcg~cndc ~r. Der cr i 1985 genncmf<ll'l
2516 forsøg. h .... ilket er B~ flt~rrc end ;hd fM. Tllbageo

gangcn <;kyldcs i..a~r tab ar for"lg pli grund ar ~lorl'

ud\ 1111 ring\\kader.
Mange af (or\()g..~erjerne er (Ofh,clIl+,esopgaver, Idcl
dc ne\ll' (or..øg med p[;lnl('a\ 1~"'p'\rg"l1lål genncmfon....
Olcr nae Jr for at finde år\\im,l1iollcll'" bClydnlllg for
forsog ... rl.....ultalcrnc. D~uden er del en \ 19l1g <lpga\ c

Arla Qgwrrer
VlnlCr'i,t:ll
V~rsa_-d

lEner. hcsleoollner og lupin
Indu"lnafgrodcr
K"lftofler. roer, maj" og: græ'i

Antal
forwg pcl

.177 15,0
~62 18A
108 D
104 ~.I

124 4.()------
1175 ~6.7

laix'll Alltal forsøg_ Gvdlltfll?Vonog.

loU., Ilom· Afprm nmg af nen" nærmg..\lolTcr .16 lA

Jylland Sjælland F)-n Fal:sltf holm l.h ~,t:rh~e for\Og. ledmrende
K ... ælslOf .1~2 13.b

197\ 2262 863 505 255 77 3962 Fo...for O 0.0
1972 2261 811 ~SI 286 III 3950 Kalium O 0,0
1973 2213 7.16 4h7 263 11.1 3812 \1agne'llUm og nlll..ronænngS\lofTcr .1 0.1
1974 22.19 7~1 ~61 291 103 .'S35 Kall.. Illlll. 6 0..1
1975 2148 7.1~ ~56 281 91 .lilO .187 15A1976 2162 735 463 269 107 .1736
1977 2056 768 ~70 277 10~ .1675 ·lndr/,' fiJrw,g:
1978 219.1 802 483 284 12.1 3S85 Si.cd ... kiftc og afgrodcvalg 26 1.0
1979 2029 S.11 ~.lJ 257 \Ol .1651 Bekæmpelse af ukrudl 207 8.2
1980 1796 759 425 HO 70 3296 Bekæmp. af ...ygdomme og ~kadedyr 522 20.7
1981 17~5 648 H7 211 84 3035 Jordbehi.lndlmg. ~5 1.8
1982 1683 597 J.16 236 107 2959 S. 1I11lg og planlt'lal -lO 1.6
198.1 1592 595 .103 218 116 2824 V.c......lrcgulertllg 87 3.5
1984 1532 571 276 245 130 275~ FONkclltgl 27 1.0
1985 1.191 566 H7 199 113 2516 954 17.9
pcl 55.3 22.5 9.8 7.9 4.5 100 lait g.ennemforte for..og 2516 100
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forsøgsarbejde og vrekstvilkår

Delle lidt triste billede ufforsøg med Iriticul1!5orter var desværre ikke usæ{/I'anligl i /985. Billedet understreger imidlertid
vigtigheden af, (J/ nye plaJl1('(}rter afp"H'e~ grum/igr i fors"g, fo, de /{Jge.~ i brug i slor udstrækning i prah'is. Som del ses pb
billedet. er der meget stor forskel pO (nlicalesorreme.f o~'t'n'inlri"g:)('I'lIe.

de vigtigste hovedopgaver. AfprovllingcJl af aner og
sorter har S3mlcl beslaglagt kmlp 47 pct. af forsogsop
gaverne. Det er omtrent salllme omfang som de nær
mest foregående år. men der er ,kel en betydelig
forskydning i opgavernes arL idet der er gennemført
væsentlig ncre forsøg med vintersæd, ærter og indu
slriafgrøder på bekostning, af forsøg med vårsæd. Der
er igen i år sket en mllldre tilbagegang i antallct af
gooningsforsog til godt IS pet. af for~ogsopgavernc

Under gruppen »)andrc forsøg'( er gennemfort 954
forsøg ialt. svarende til ca. 38 pet. af samllige planer.
Del er en stigning i forhold til tidligere år. Det er især
forsøg med bekæmpel~eaf sygdomme og skadedyr, der
har met et stigende omfang de seneste år. Det skyldes
dels de nye typer planlcbeskyttclse..midler og dels. at

der lægges stærk vægt på at finde skadetærskler for de
enkelte skadegørere. sålede~ at bekæmpelse i Mørst
mulig omfang kan gennemføres efter et konstateret
behov eller eventuel efter varsling fra Statens Planle
værnscenter.
Sammen med Seatens Plantcværnscenter er der i 19R5
pl1beg)'lldl et større projekt om optimal plantebeskyt
telse. Projektet skal resultere i en model for bekæm
pelse af svampesygdomme og bladlus i \'!lrbyg efter
behov ud fra landmandens oplællinger på markerne.
Modellen indbygges i MARKSTYRING~-systcmet,

således at konsulem og landmand kan udnytte den
direkte.
I mange afforsøgsserierne er der udtaget jordprøver tIl
teksturanalyscr. hvorefter forsøgsarealerne er inddel I i
12 jordklasser efter den danske jordklassificering.
Grundlaget for denne opdeling ogjordtypernes benæv-

6

nelse kan der læses mere om i skemaet bag i oversigten.
Teksturanalyserne er udført af SlOfens Pla"tea>;/s-La·
/JoralOrium og jordlypebcstemmclsen sker på Land
brugsminisleriels ArealdatakolllOr.
Der er igen i 1985 modtaget en meget betydelig økOll(r
misk støtte til forsøgsarbejdet fra landbrugsministeriet
og energiministeriet genI/em Landbrugets Samråd for
Jorsknil/g og Forsøg.
Der er også modtaget en meget værdifuld stølle fra
private firmaer og fonds. dels ved direkte okonomisk
tibkud og dels ved, al der er ~tillet gødninger, kemika
lier, udsæd, frø og maskiner m.m. til rådighed for
forsøgsvirksomheden. Forsogsvirksomheden udtaler
herved en varm lak for den støtte, der således på
forskellig vi~ er ydet til r\rbcjdets gennemførelse.
Resultaterne af forsøgsarbejdet er omlalt i de følgende
afsnil af de respektive lands· og specialkonsulentcr. De
store hovedtabeller med enkeltforsøgenes resultater er
ikke medtaget her i oversigten, men er offentliggjort i
et særligt labelbilag. For~()gelles hovedresullater er her
j oversiglen anført i tabcller. der er nummeret forth,·
bende indenfor hvert afsnit. I overskriften lil disse
tabeller er der 1 parcntc."; anført nummeret på de
til~varende tabeller med cnkehforsog i tabclbilaget.
Til hjælp for en økonomisk \ mdering af forsogencs
rC~lIltaler er der fra i år i næsten alle fOl'søgsserier
beregnet et lIettomcrudbyuc, som anføn lil højre for
kolonnen med udbytter og merudbyller. Netlomerud
byllet er beregnet ved fra merudbyttet at trække de
omkostninger. der har været forbundet med frembrin
gel:o.e afmerudb)'ttct. Del vil f.eks. i et plulltebcskylte1
sesfon.øg være omkostninger Iii middel og udbring
Ulng.



Vejrforhold og vækstvilkår
Vejrforholdene er i ~tnr ud ..trækning bestemmende for
lldbYlId af planteavlen og har sålccll's og:-..' betydning
for vurdering af ,irCI~ forsugsresultater. I det folgendc
bringes en sUlJlll1an:o.J.. ovCr'iigl Over de generelle vejr·
forhold og væhl\'ilkftr i [485.

Dc enkelte llI<'incckr.. gCllllcrm;llltslcrnpcralurer fra no
vember 19R4 lil oklObcr 1985 er vi,,\ i tabel J ~lmmen

med al1l:11 ~olskllls[irncr. Grundlaget for tabellen er
Meteorologisk Institut'i m~lil1gcr vcd udv:llgct statio
ner i hele året.

rabl'! 3. Tempera/lirer og so/skil/Slimer.

Gns, temperatur Anlal solskinstimer
1984-S' normal 1983-8S normal

Novemhcr . ln4 5.8 4.9 49 42
DCl.:cmhcr 1984 2.6 2.1 25 28
Jalluar . 1985 5.5 0.1 58 41
Februar 1985 4.1 0.4 85 65
Marts 1985 1.2 1.6 60 127
April 1985 5.0 6.1 109 181
Maj 19X5 11.4 l I. 1 240 256
Juni 1985 1.\.2 14.4 212 257
Juli 1985 15.8 16.5 217 247
AUgll'i' 1985 15.6 16,2 202 221
September. 1985 12.0 13.0 125 166
Oklober .. 1985 10.0 8,6 102 98

VlIllcren 1984/R5 lllli hclegne... ~Olll meget kold. idet
den bkv den IO. Io.olde:-.te. der t.:r rn:'ilt i delle ilrhlllld
rede. Gellncm"nit:-.lempcr:l.Iul't.:n ~'ar l.re mod nor
makll ....om er o.li C. Dt.:r fnrcknm I"',cr 2 marknnte
kuldeperioder. hCIlhold,,\i ... fra den l. tIl deri IS. januar
og fra den 7. til den 19. fehruar. Foråret og "Olllllleren
bn kar'llo.tcriscrcs som Io.~llige og sOlfHltigc, Illcn:-. cfter
;\rel var Illildt med kUli he'lkcdllc forekomster af nalh>
fro"l.
November og dCl'cmbcr 1984 havde ovcrvejende mildt
\cjr med IClllpt:r:lI11rcr o\"er normal. Spredl nallcfro... t
forekom I :-.id:-.te halvdcl af l1ovcrnbt.:r, i cnkche dl~gn

midI Idecemher ...tlmt mcllcm jul og nytår. 11'01' n:jrcl
blev mcgel villIerlIgt.
Januarvcjrcl var "ta:rkl præget af kolde lut-""twmlllc
fra "!tI og nordø... l. M:'Illeden<; gt.:nllelll'ln1t<;tcmpcratur
blev mere cnd 5°e lavere end norIllalt for januar.
EgeIltlIgt Invejr forekom kun den 23 og vcd måned...
skiflcl. hvor der lIldtrådlc en kortvarig wvcJr...periode.
februar ~'ar ligcleclcs megct kold med fro"tgrader neel
til· 21°C I perioden fra den 7. Il! den IO. l den sid'lle
uge fik VI dog mcre normal, vejr llled Icmpcraturcr
omkring fry"epunktet. Vil1feren,; antal frosldøgn. det
vil ~ige døgn med temperaturer lIllder O·C, hlev 63
mod normal! 54.
For~r:.mllnedernc maris og april var og...å kohgc.
Marl~ havde lidt lavere lemperalurer end normalt. og
april havde klin mlune egenlllge ror~r'ldagc. I m:'Ine-

JI"r I'r ~'('(I (lI vende lilbage lil de dalls!..e IIlllr!..t>r. Ocr er ('I
heryt/('!rgl forsøR.forfxjde igallR for Uf filldl' dl' ballle f()r!('f

og dyrJ..llinKfflR'lof1cr. Jler /'TI f()rJog~par(l·1 med hørmrf!'''
FaS(u/.

dens "ld~le uge blc\ \ ejn:1 endog \ irllcrllgugl med
fro~tgrader nedtil - 3_4°C ved Iloglc ... t:ltioncr.
rvtaj llIiincd \ ar i bcgyndcben kold, og i«ær 1 de ~'st lige
kY~leglle var der p!ivlrkllllJg fra køligt ha\ v:Lnd. En
v.armere periode fra den 6. kUllne dog ... ikre. al 1ll~lle

dcm gCllnern... ni1'otcmperal ur blev nogcl over middel.
$0l1l111('rt.:1I blev som helhed knlig. Middcl!cl1lpt.:ralll
ren \ar ...åledeo; kUli 14.9 C mod normal, 15.7. Antallet
af~olllll1crdagemcd Icmpcralurcr o\"er 2S"C hlev 2.6.
medens del Ilormale t.:r 9,6. Varme"'l v;lr dL'l i hcgYlldd
"'en afJuni og i de for<o;le dage af Juli. liamt l Cl par dage
den 14. og JO. augu ... t. I seplember hlev dCIl f"r ... lc
nattefrost regi"'lrerel den 2.1. l'vIåIlCc!CIl'" midddtclI1pc
mlllr \ar nnge, under der nOrlnalc. meden:;, okloher lil
gcnga:ld havde usa:dvanlig mange lune dage lTled tem
peraturer langt over de' lIorm31c.

Soltimer
Medens vlllteren ..om hdhed havdc en del nere "'Oltl
mel' end normal!. blc~' fodrel lI ...ædvanligl ...olfHlligl
med iHt.: mindre end 155 rimer færre t.:nd norm;;lll.
Selvom ...olcn I maj skinIlede i mCfe I\(ll'rnal olllfllng.
blev fodrel del nteslfalligsh: på ..ol "iden regdmæ<o;<;igc
m~lingcr blcv påbegyndt 1 1920. For Ill.lrh og april er
der tale om en ab~()lul bundrekord med kun 169
...ollimcr. Ogs1l SOmll1t.:rCIl blev ,;olfultig med 631 ...oltl
mel' mod normalt 725. Septenlbcr måned fik pli ...amllle
ll1~de underskud af ...ol. Va:k"ts<csoncn 19H5 kan derfor
betegnc......om ekstremt ...olf:.1l(1g
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Forsøgsarbejde og vækstvilk~r

Tabel 4. O~'ersigl over nedbørsjorholdene 1984-85 (Meteorologisk Institut).

Amt
No.... ·mar. April Maj Juni Juli AUgusl Sepl Okl Apr.-okl
~85 /lorm, 1985 nonn. 1985 n.orm. 1985 !torm. 1985 norm. 1985 nomL 1985 norm. 1985 norm. 1984 norm.

Nordjylland 217 233 69 38 25 34 47 50 78 72 91 78 100 73 30 71 440 416
Yiborg 254 260 68 39 19 35 53 47 78 77 105 84 90 77 46 77 459 436
Arhus 220 236 54 38 36 35 38 49 68 72 75 80 81 69 36 66 388 409
Vejle 230 269 55 43 44 40 55 49 81 79 106 83 93 78 41 75 475 447
Ringkøbing 293 286 59 39 26 39 48 49 93 80 123 91 96 87 48 88 493 473
Ribe 274 278 61 41 29 42 46 48 92 82 127 89 102 87 48 84 505 473
Sønderjylland 233 267 53 45 43 45 81 48 92 80 104 92 79 78 42 75 494 463
Fyn 195 214 48 38 45 40 50 45 82 66 61 76 48 58 25 58 359 381
Vestsjælland 185 191 59 34 37 35 60 47 78 65 71 66 67 58 21 52 393 357
Frederiksborg 180 203 46 37 23 38 63 45 88 73 87 67 70 63 15 54 392 377
Storstrøm 188 209 64 34 34 40 58 47 77 68 89 70 41 59 20 56 383 377
Dornholm 211 236 39 33 55 34 33 43 52 60 68 61 63 63 19 63 329 357

Hele landet" 84-85 227 243 59 39 32 38 54 48 82 74 95 81 81 72 35 70 438 422
1983-84 279 19 34 80 37 43 104 110 447
1982-83 375 77 139 28 16 12 118 98 488
1981-82 373 17 60 68 33 103 56 91 428. Fraregnet Bornholm og ~me iKallegal

Nedbør og vandbalance
l tabel 4 er vist en oversigt over nedbørsforholdene i
1984/85. Over-.igten byggcr på m1l.linger udfor! af
Metcorologisk Institut. og resultatt=rne er her angivel
som gennemsnit for amter og for hele landet. Til
sammenligning er anfør! normal nedbør :-.amt nedbør
for hele landet i de 3 foregående år.
I efteråret 1984 indtraf dCI føI1>te egentlige snefald over
de sydlige landsdele den 18. november. Novemberncd·
børen faldt ellers overvejende som regn i månedens
sidste IO døgn. December havde om\kiftende vejr med
både regn og spredt sne. Gennemsnilsnedbøren blev
væsentligt mindre end normalt. og og:-.å januar og
februar fik nedbør under det normale. Vinteren kan
som helhed karakteriseres som nedbørsfauig med iall
IOS mm nedbør mod normalt 134 mm. Bornholm fik i
første del af januar kraftigt snefald - op til 3/4 TIl • og
snefygning. Over hele landel faldt der den 25. og 26.

januar store mængder sne. I febru.u måned var det
igen Bornholm, der fik mest sne. I det øvrige land var
snedækket i vinterens løb oftest ret kortvarigt p1l grund
af efterfølgende tøvejr. Snedækket i februar, som var
megel ulige fordelt landel over, fik afgørende betyd
ning for de overvintrende afgroder, som del er omtalt i
et efterfølgende afsnit.
VlI1terens beskedne nedbør blev afbalanceret af en stor
nedbør i marts og april. som tilsammen havde 36
nedborsdøgn og en nedbørsmængde på 114 mm, hvil
kct er meget over det normale. Maj måned bragte i
begynddsen sne og regn. men var ellers overvejende
tør med lidt under normal nedbør.
juni var prægel af ret ustadigl vejr med lokale regnby
ger. som gaven uens fordeling af nedbøren. Sønderjyl
land fik således mere end dobbelt så megen nedbør som
Århus amt. juli var i før<;lc halvdel ret tør, rnen~ sidste

Tabel 5. Oversigf o\'er ~'atldbalancell 1985 (Starens Planteavls!orsøg).

April Maj Juni Juh AuguSl Seplember m.1ober ApriJ-
l.andsdel oklober

t985 norm. t985 norm_ 1985 norm. 1985 norm. 1985 Ilorm. 1985 /lorm. 1985110rm. 1985 norm,

Nordjylland 47 I 42~20 23 -27 ~21 32 32 19 55 24 IO 54 58 -21
Midt- og Vestjylland 21 O 56_25 29_34 ~13 36 29 29 33 28 8 62 7 34
Østjylland 29 3 37 26 ~30 39 ~24 40 16 33 38 16 15 47 7 78
Syd- og Sønderjylland 26 8 55 20 19 24 _I 26 3I /I 41 32 19 66 42 25
Fyn 29 2 16 /7 _16~33 4~32 10 26 18 14 7 44 36 48
Sjælland og LoU. Falster 23 6 56 30 18-42 28 42 2 34 8 2 5 28 78~/24

Bornholm I O 59 41 61 ~50 59 44 8 32 5 /4 IO 43 191 "I/O

Gennemsnit hele landd 25 O 46 26 -28 '36 .20-36 15 26 28 19 6 49 "20 56

Normalen er gennemsnit for årene 1964--8].
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Forsøgsarbejde og nekstvilk?tr

Klimatiske målinger på Forsøgsgår
den Godthåb
Den forcg~cnde omwle af vejrforholdene bygger på
gennem:.mtslal for hele landeL Dellc bCIYt.Jt:r, al $torc
lokale vanationer kan IjlsINe\. 50111 ehempcl på et
mere dClf1IJercl billede af va:k~lk:'irclle for en ellkeh
lokalilct vj.,cr figur 2 forhold cnc p~ Forsog."gårdcn
Godthåb 1 Skanderborg.
f"iguren't over~tc tredjedel VIser lemperaturen .,om
gellllcmo,nit for dc enkelte uger. men~ l1edbmcn og
vflndbalant;ell nedcnfor er <.,umll1l.'rel for henholcj.,vls
uge og m!ll1cd.

ForlJnmuned('rtre lil og med h('gYlldef~I'1/af muj l'fIr mef.W'
fllf.:lIgi!. og jiJrarsarht'jdN kom \('111 i f.:(lIIg. De HQrL' rt'Rn
mæl/gt/er gOl' adsAdJig(' sINler llllJed/llflg Id mllt/eros/flll
(FolU: Carl Augo' Pelerw'n).

dcn scne kornhøst. Nedboren faldt dog med ..lorc
geogafiske vanatloner. Fyn og Århu~ anli fik ~!IIedcs
under normal nedbør. menlol landet ...om helhed fik 14
mm over normalen.
I seplember fik Jylland væ...cnlhgt Illcre og Øcrne lidi
mere ncdbør end ..ædvanligl. Oktober ....ar derinllxl
usædvanlig lur Illed kun lidI over halvdelcn af normlli
nedbørsmængde.
Ilflocl 5 er der ,,'i~t vandbalancell. Mlm bercgnes vcd at

trække den måltc potellliclle fordampning fra lIcdoo
ren. O....er.. igtcll bygger pli målinger udfC1ft undcr le~

del~e af Staten .. PlanteavlsforsC)g, fOr~tlgs"latj(lIlCn ved
J)'ndevad. på 39 lokaliteter over hde landel. og er her
angivet for Slørre geografi .. ke områder. Til ...al11mcnlig
Illng med 1hcI\ målmgcr er anf~,rt normaler '>om gen
ncnl'~nit fra 1904 lil [983.
Til il1u~lra,ion af \andbalanccll gennem \a;hqxrio
den er der i figur l vi!!.t kurver for ncdb(,)f:.under~\..ud

pr. måncd i genncmsnil for lamIcl. '( il s<Lllllllcnlignlllg
er de til<:;\'arende kurver vi ..t for en nckkc lidIigere :'ir
salllt en 'lIlOrTnalkunca llx p<.'noden 1904 - 19lB
Vandbalallcen I va:k.,lpcnodcn 1985 minder l10get Olll
~iluatlont:lI i 1979. hvor der \ar nedbm"O\t:r"kud I den
forste del af v,-~blperioden og et mindre undcr..kud
frem lil cngang i augll'>l m;'ncd.

---.-:---.-

__ underskud

'-~~-'--._~..

--f----+--

--~_.

. ~ ---.
--+--......,r--~~

---;------T--- .~

, , ,
_... ·-----t------~------ :--_

--'~-~"-1·

• _. _ fordampning

__ nedbør

...- , :
--+--~ ---------'---+---t---+---j

\ ..... ---:....-.. :
...... ~ .. ( :

mm
=00-=----.----,--,------,----.------,

halvdel havde ustadigt vejr med byger fra :.ydvcst og
ve...!. 62 pct. af nedbøren falelt i de sidste IO døgn. I
gennemsnit for hele landel fikjuni og juli tilsammen 8
mm nedbør mere end sædvanligt.
Augu"'l var især i de forste 2/3 af måneden megcl
prægel af regn· og tordenbyger...om van ..keliggjorde
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Fip,. J. Nedhør og fordampning. Ilde lonrli!f 1976-85 og
gellfl('''I.I/lit /964-83. (Tal fra SlaI('n.{ ploll/earJsfor\ogJ.
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Forsøgsarbejde og vækstvilkår

l forbindel!>'e med den ~'QldS()mme storm fo!'Sl i september
forekom der ogsii h(Jg/~cjr j 1/og/f! egne af la/ldel. Billedet
illustrerer. al hagl kan slh Mde enkellkaner og hele aks (lf
byg og anrc'rte betydelig skade. (Foto JOII Birger Pedersen).

I
Omm nedbør
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60

40

O-'"':-=-'--::-::c--'--::::::--'--::;:---'--=--'--;:;;;;;--'---;;;;;-'apnl mal JUni Juli aug. sepl. okl

Flg. 2. Ugem/ige lempaalurgenncmslllt :itJttll nedbør og
l'Ondbalance. Fo,-sogsgdrden Godlhåb 1985.
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Vindforhold
Vinteren 1984 havde flere gange uroligt vcjr med
kraftig blæst fra sydøst. December og j'lIluar må også
betegnes som bla..--sende. Det er karakteristisk, at januar
var meget domincret af kold luft fra øst og Ilordø~t.

hvilket bidrog til dcnne måneds mange lave gcnl1cm
snitstcmperaturer. Fcbruar var mindrc blæscnde. men
vindrctninger fra nord og nordvest forekom noget
hyppigere end normalt.
Fordeling.en af \'indretninger var i for1\rct forholdsvis
normal. og uroligt \ejr med vindstyrke 8 eller derover
forekom kun kortvarigt og lokalt. Den 25. og 26. april
var der dog tilløb til jordfygning i VC!'ltjylland, hvor
cnkeltc marker med roer, raps og <encr måtte s.~~ om.
Vindforholdene i juni og juli var ogs.1 ret normale.
medens august mIined i usædvanlig grad var domincret
af sydlige og '\ydvestlige vindretningcr. Den 14. og 15.
passerede et kraftigt uvcjr med blæst, storm og :-lærke
vindstød fra sydvest henover landet. Den 6. september
og de følgende dage lIldtraf en rcgulær efledl.r!:-slOrm
rra vestlige retninger. Dc neste stcder blcv der registre
ret \'illdhasligheder fra 20-25 III pr. ~kllnd og i vind
stød lokalt op til 30 m pr. sekund. Dd kraftige storm
vejr medførte megct betydelige lab i del uho!iterle korn.

Arealanvendelsen
Landbrugsarealets anvendelse i 1985 er I label 6 vis! på
grundlag af en foreløbig opg~1felsc fra Danmarks Slati
stik. Fra 1()84 er omfangcl af stati:-tikkcn ændret.
~Iedes at der kun hvert andct år bliver foretaget cn
total tælling. I de mellemliggcnde &r indhentes alene
oplysninger fra ca. 1/4 af bedrifterne. Landbrugstæl
lingen i 1984 er den førstc stikprovctælling, der bl.a.
indcbærer cn mindre deta1jcrillgsgrad for nogle afgrø
der, som det kali ses af tabel 6.

Det samlede landbrugsareal er opgjOrt til 2.832.000 ha,
hvilket er 23.000 ha mindre end i 1984.
Kornarealet er faldet med 64.(X)() ha. hvilket bl.a.
skyldes udvintring af i..ær vinterbyg. Vinterbygarealet
er foreløbigt opgjort til 62.000 ha mod godt 200.000 hl!
sidste år. En opgørelsc fra planteav]<.;kollsulenlerne
tyder endda på. at vinterbygarealet i 1985 var endnu
mindre end den foreløbigc opgørelse viser. Oms<~ning

har også resulteret i en fremgang for arealet med
vårbyg.
Dt:1l ston.te procentvise ændring er sket for arealet
med bælg')æd. som hove<l'\agelig udgøres af markært.
For 4. år I træk cr der sket over en fordobling af
ærtearealet, som i 1985 udgjorde 125.000 ha. Det
"amlede rodfruglareal er gået 10.000 ha tilbage. pri
mært som følge af en nedgang i arealet med foderroer.
Arcalerne med gm..'S og grønfoder er faldet omkring 7
pet. og udgjorde i 1985 574.000 ha. Del bctydelige fald
i arcalt:t med grovfoder kunne forventes som følgc af
faldc! i malkckvægbestandcn. Indenfor frø- og specia
1afgroder er de :-torstc forskydninger "ket i arealerne
med industrifrø, som iall udgjorde 219.000 ha i 1985
mod knap 200.000 årct f,,,. Stigningen findes i raps,
hvor vinlcrrapsarealerne !\lår for en betydelig del af
stigningen. I den forelobige opgørelse cr der imidlertid
ikke foretaget en opdeling af industrifroarealerne på de
enkelte arter. Den foreløbige opgørelse viser endvidere
en mindre stigning i arealerne med gartllcriafgrooer.

Forbruget af
handelsgødninger
Forbruget af handclsgodning i dansk landbrug i 1984
(gødningsårct 1984/85) og de nærmest foregående år
Cl' vist i tabel 7.
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Rodfr. iall 581 2-11 245 243 234 237 227

Tabel 6. Lamlbrugsarcalel<: b(,flylfe!se, 1000 ha.

1000 I N 144 380 39-t 374 J7tl 3QI 412 398
Procelli:
Kalksalpeter 7J 2 2 I 1 I 1 l
Kalkarnl1l.~aJp. (, 7 8 8 8 S IO 14
F1. arl1l'noll1ak 13 .W 3R 43 -t I .13 26 24
NI'K-godn. J 50 SI 46 48 55 ol 58
Andre ;\'·godn. 2 l 2 2 3 2 J

Tabel 7. Godnil1g.gorbrllgt!f.

Tallenl: i tabel 7 :-lilllllller fra godning'>stiltl ... l ikkcll ....0111

\'l:-.er. al g(xlning~forhrllgel i forhold Id :irt:t for Eddt
med godt 3 pet. for kv:dqof. ca. 6 pet. f(ll' fo:.for og 4-5
pet. for kalium.
Nedgangen i g(1dnlllg~forbrugel ... kylde... Ul\ l\ I,>olllt
prillla:n, at ~lore arealer 111ed \lll1er~æd utl\'i11lredc og
blev er"tat lel af vår ...æd, <;Olll har et Ja\ erc godning...bc
ho ..... Men nedgangen ~k~llk~og(,~ \:ck~ll arealet mcd
rnarkærl. en bedre udnyttelse af IHl,::nllg\:-.toITerllc i
hu~dyrg()dlljllg og bcd re metodcr III planlæglllllS og
.. tyring af gudnlllg~rorbnlgt'lener bchlJ\CI del cll~elt('

:1r.
Ocr er \ket en \ 1\ for~~}dnillg l forhruget af de frtr.,~c1

lige godning>;lypcr. NPK-forbrugel faldt ...ålede... 7,5
pct.. mens forbrugel af p. og PK-godlllng <,ton ...ct \oaf

u:cndrt'l fra året ror. Forbrugel af kalkammou ...alpelCl'
... teg ikkc mllldrc cnd 58 pet. og udgJorde ca. 14. pet. af
kV<t=l .. lofforbrugcl. Ammoniaj."ulIvcndel(,cll faldt lil
gengæld mellem q og IO pct. til omkring 24 pet. i1f del
...amlede k\'æl ..tofforhrug.
Gl~rlllell1"'llilforbrugel af kv:ch,lOf bIc\' 139 kg pr. bOJ
eller 6 kg mindre end ~rcl for. Af fo... for hlc\' der
n!lvendl 17 kg og af kalium 44 kg pr. ha. hvtlkel er
hel1hold)\'I:' l og 2 kg mindre end I<)H3/S4.
Afmagnesium blev der brugt 4.S kg pr. ha. kobbl'r 9.1 g
og bor 80 g pr. ha.
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79
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.17
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32J
IO
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21H
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232
IO
77
96

1251
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)

1698

9 22 57 125

169
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1466
-1.1

4

176R

-I4

Igl6 1787

132 141
R 9

56 50
6 7

1571 15)4
-IO 42

4 4

9

.IR 59 70 71

402 252 2-16 2-1.1 2.16 22S

677 .156 .1-11 .126 )\7 )11

Vinlerhvede) 79
Vårhvcde
Vinlcrrug lJ I
Vinterbyg O
V~rbyg 562
Havre 262
Blandsæd 277

Korn iall 131 l

l1ælgsa..:d

Ilcl~cd.

lucerne og.
gronfodcr
Gra~ og
kløvcrgr. i
omdr.
Græs og
kl"vergr.
uden for
omdr.

Græ:-. og
gnmfl)(lcr
lall 1117 667 657 640 636 616 574

H\lllfrue:l.lreJit'1

Kanoner 104 34 36 35 30 3 l JO
Sukkerrncr
111 fabrik 66 i7 78 77 72 74 73
Bedcroer 111
foder 211 115 117 120 12l 124
K:11rocr. 124
turnlp~ ITl.\. 200 15 14 11 11 8

Kornarealet
1950-54 1980 1981 1982 1983 1984 1985"

15.1 14.1 1-12 liR 113 12.1 1.\0 124

25 2 2 J 5 5
71 44 4-1 45 42 .17

J 54 54 52 5:1 58

Rodfrugtfru
Græ:-.mar~... 
hælgpl.fm
Gr<esfm
Havefr"
Vlllterraps
V:1rrap'>
Valmue
Andel
Ganlleriprd.

-I

17
2R

I
12
I
O

19
9

o O O

4 4 2
4U .19 .17

2 2 2
5 7 IO

97 122 143
O O 2
2 2 2

25 26 27

o

.1 47
.19

2
17 B

146 IbH

i} 5

27 JO

-18

.15
IRI

.1

.lI

l(x)() t P

Prm:t!III:
Superfo,fal
l'K-g~ldll.

;\,PK-gndn.

1000 t K
Pmc('JJI:

Knhgodn.
PK-godll .
r"PK-gudn .

55 59

26 6
70 3q

.l 55

5 5
.l<) 40
56 55

4b 50 52 49

5 4 2 2
37 JJ 2~ 29
58 6) 70 69

4 )
32 35
64 62

Fm- og
spec. afgr.
lait 175 202 225 239 273 298 De enkelte afgrøder

Salllld lnnd-
brug~are'll· 3124 2Q05 2R97 2887 2~46 2855 2832

• Fra \qSJ t:r l~dnlll'r 1II1l.kr ~ h'l I~J..~ llwd I (ll'gord'-<'ll
•• Ford'lb1t:c lul.

••• For Iq~.\ 1l1~lu\l' arcakr der I[...~'· Ilk_ llk\cl

Ovrigc
arealer··· 12 2 2 17

V:cbten og sygdol1l~angreb111. \. l dc enkelte afgrøder l

19S5 omlaies I del følgeIlde p!1. grundlag af pl:llHeavl.
... kon\ulcnlernl'''' indberetninger, over..igler fra SIJIl:n\
Pb,llleva::rnsl'clllcr ,anlt nolater igenlll'rn ....a::k')lpcri()
den.
Udhytlctallcllc er modlagel fra Danmark" Stali ... lik .
~om velvilligt har ...tillet den foreløhlge opg~,rel ...e Ilt
rådighed.
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De vejrmæssige betingelser for afgrøderne er beskrevet
udførligt på de foregående sider. I korte træk kan
sammenfattes. at vinteren 84/85 var usædvanlig
streng, hvilket medførte store udvinlringsskadcr. For
året var vådt og koldt, og arbejdet kom sent igang.
Derefter fulgte en periode med vejrforhold varierende
fra lørke på de lette jorde til god vandforsyning på den
bedre jord. Høstpcriodell blev våd og bes\'ærlig, hvor
imod efteråret var gunstigt for bjærgning af grovfede
rafgrøderne.

Hovedstads 14 90 l 15 7 5 60
Vestsjæ\land 20 97 l 18 R 8 63
Storstrøm nord 25 70 O 12 95
Storstrom syd 2 12 O 6
Bornholm 2 20 35 O 15
Fyn 10 88 O Il 8 l 36
Sønderjylland 6 83 l 4 10 7 74
Ribe 7 73 O 6 19 Il 89
Vejle 4 74 O 10 15 15 46
'3-ingkøbing 8 73 O 16 16 9 74
Arhus 4 60 O 6 4 4 40
Viborg 6 78 O 20 9 6 68
Nordjylland 4 76 l 27 6 4 40

Hele landet 9 75 0.8 12 Il 7 63

12

Store skader efter vinteren.
Den hårde vinter 1984/85 medførte store skader i
overvintrende afgrøder og betydelige arealer måtte sås
om. Det var især to kuldeperioder, henholdsvis først i
januar og midt i februar. som fik mange afgrøder lil at
bukke under. De slørste skader skete ut\'ivlsol1lt under
kuldeperioden i februar. hvor landet kun delvist var
dækket af sne. l områder uden sncdække forekom der
stærk barfrosl. De størSte områder uden sncdække
forekom på Ve:-.tsjælland. Fyn, Sønderjylland og de
centrale dele af Jylland. Det var netop også i de
områder. de største udvintringsskader blcv konstate
rel.
Planleavlskollsulenterne foretog i forårel en samlet
vurdering af udvintringsskadernes omfang. og et sam
mendrag af resultaterne er vbt i label 8. Tallene viser.
at det gik, værst ud over vinterbyggen, hvoraf iah 75
pet. måtte sås om. Dcsuden blev der i genncmsnit
omsået 9 pc!. af hvedearealel, undcr I pct. af rugarea·
let. 12 pet. af vinterrapsarealet saml i nogle områder
betydelige arealer med græs. især italiensk rajgræs. lah
blev dcr skønsmæssigl omsll.et mere end 200.000 ha
som følge af vill!erskader.
Så store vinterskadcr maner nalllrligvis til en vis for
sigtighed ved valg af frostfølsomrne plantearter. men
man skal ikke lade et enkelt år være afgørcnde for
valget. idet så strenge vintre som 1984/85 sjæklt=1H
forekommcl'.

Tabel 8. Plallteovlskonsulememes vurderwg af beho
vet for oms6"illg efter vinteren /984/85.

ArnI

Procenl areal om~t
Vin- Vin- Sæd- Ved

H\'ede ter· Rug ter- skifte. v.
byg raps græs græs

Ilal.
ra.ig.

Kornafgrøderne
Såning af vintersæd var mange steder besværlig på
grund af del fugtige efterårsvejr. Meget af vintersæden
blev imidlertid sået imellem bygerne i septcmber, i
nogle tilfælde i en lidt lUng og ubekvem jord. og en del
blev først sliet i løbet af oktober. Det ret milde efterår
betød imidlertid. at vintersæden udviklede sig godt og
gik vlllteren i mode med veludviklede planter.
Som beskrevet i det foregående afsnit var der store
udvintrillgsskader i villte~æden, og især i vintcrbyg.
Årsagen var frost- og vand::.kade, hvorimod trådkolle
og snc~kimmcl~idste vinter må anses for al have været
sekundære skadegørere.

Sbing af vårsæd ~om !>ent igang på grund af kulde og
overskyet, fugtigt vejr i april. Den 15. april kom solen
igennem skyerne i nogle områder. og i dagene derefter
p",begyndtes S<lningen p~ sandjordene. Den kom imid·
lertid først rigtigt i gang efter den 20. april. men
såarbejdet var besværligt i det ustadige, meget kolde
vejr. Forårssåningen blev derfor først afsluttet ct
stykke ind i maj måned.
I-Ivor det havde været muligt at så i et acceptabelt
såbed. var fremspiringen tilfredsstillende. men på mar
kcr. hvor der var sået i lung. fugtig jord. var det
....anskeligt at metablerd en acceptabel plantebestand.

Væksten i kornmarkerne kom trods den sene såning
hurtigt igang i det varme ....ejr sidsl i maj måned.
Vårs<lxien udviklede sig herener gOdt, men fra midten
af juli begyndte der al opstå tørkeskader på de letteste
sandjorde. især I Jylland. På lerjordene udviklede
vårsæden sig derimod usædvanlig godt og opnåede en
god kernefyldning under den lange modningsproces i
det overskyede. kølige vejr mod host.
Vintersæden fOT\andt ikke skaderne fra vinteren, og
mange vintersædsmarker havde sommeren igenncm
for tynd plantebestand.

PlantesYg50mme i kornet var generelt på et endnu
lavere niveau end i 1984. I vårbyg forekom meIduK kun
med svage angreb i maj. men i løbet af juni og juli
forekom ret udbredte angreb. der dog som regel kun
var svage til middel af styrke. Angreb af skaldplet og
bladplet \'ar overvejende svage.
Smittemulighederne for knækkefodsyge i vinterhveden
var bedre end de nærmeSt foregående år, og der var
sprøjtebehov i omkr\ng halvdelen af hvedemarkerne.
Gulrust forekom næsten ikke i hveden, og meldugan·
grebene var svage fra foråret af, men bredte sig en del i
juni ogjuli. Angrebene var kraftigst i de meldugmodta
gelige sorter Kal12.ler og Disponent.
På grund af de gode smiltemuligheder optrådte der
knækkcfodsyge i rugen i en grad. så omkring 60 pet. af
markerne havde behov for sprøjtning. Angreb af mel
dug og andre svampe i rug var svage. I vinterbyg var
der i efteråret 84 udbredte. men svage angreb af
meldug, og i foråret 85 forekom også udbredte angreb.
men stadigvæk med svag ~tyrke. Andre svampe havde
kun ringe betydning i vintcrbyggen j 1985.

Skadedyr forekom kun i ringe omfang i kornmarkerne
i 1984. Der blev dog konstateret en del angreb afthrips
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.\·/IIr1/1("/1 og UI11rt'I/"n/l \('pltmh<'r,=u~' /II('.'WI \lor,' fub f dct Uht'\fld,' "om. I bl1: ni{ hl"c'd,' hh'l' dl'r lit/krei tuh po op til lO· HI""1: Åer/It' pr, hu ug I "<.I~r.' ""dIlU 1/11 r,'.

I rugell ollll-.rlllg ,>l..mlllll1g. Angrchcne af bladlus \ar
lImkr rtllddl.'L dog hlt:\ der \';011,>1.11('1"1.'1 bdjddigl'
'lIIgr~h l '\ordjylland og den 'l) d(\'>lbge del af landet.

Ukrudt ....ar ul ell del he,>"'ær j Hlllcr<;æd. 1<;:1.:1' fordi den
udt) Ildede be-.land F;I\ god plad ... for ul-.rudtel ha:r
<;Ieumnoer. fuglegr....... og l.amllk dOllllnerede. I forårel
'rurede l'n del Il) I li'" ruol frem, og P<J en n.c"'"e arealer
dul..kL'<k hanekro op \lg !1:a\ bchO\ fnr CIl ... upplcrcndc
,proJlnmg VIndaI.." og ellang rapgr~...... 'ar hgelcdc"
meget almlTldehgl' ukrud(<;planler I \1ll1cr\æden 11985.
p~ grund af dCII ~Ilt: ...all1ng. hlc\ ukrudlv;proJlllmgell
I \':ir"ædl.'ll fur"t gellllCmf(lrl hen l lllaJ pnlJllllllgCrIIC
\I ... le gCllIlclI1gacndl' god effekt. men llndcr dl' \armc.
gUII..tlgc \:ck'lhclIngd<;er \ld"ll Illal kUlllle der iagllil
gI.''' lidi nl're 'il'ldrllllgl'" pli afgruden end IlMI1l:1It,
Imlkel dog oftest var (IlJen helydnlllg for udbjllfL

Ko,.nhu"tcn ble\ mdkdl med hl"l "If \ llltcrh~ g ... id ... t I

Juh. men r~ grund af Ot"1 u"tadige \l'Jr hlc\ megel
\lI1lerhyg hO<;lel 1~'r"ll i.lll~U"'t. Ihl.. t..:n .If,,~rbyg ble\
pJbcgyndl 1 cn knrt l(lncJI"',periodl' omkring den lO.
augu"t. Illell kun cnlllle dd aflornel ble\ h""lel pa dl'l
tld ...punkl. Dl"rcftcr hh:\ \eJrel nH:get \ ..ldl og u..lahllt.
og hO"'lell ..kulle hh\\.· "ærdele-. \an ..kehg øg oml.o..l
IlIllg"'llIng. Ved afgrmJchech.lllll1l1d..cn dell 1J ...cplcm
her \,11"(,:1 ~5 pcl. aflamlcl'> kom.lreal h(1""I.".l11cn da
\:tr llleget "tore \arralltlller fra op mod HX1 pet. p!\.
Ocrne 0 .. 1 for Slorehælt 111 ca. 75 pct. l r-:ordjylland,
hvor der lokall kUli \<lr h"... tcl ol11"'rrng halvdelen. Den
27 ",cptcllltk=r "100 enonu' pcl. af kornare:1kl uhostel.
og den "'Id..le del hk\ hJ.crgcl med meget '>tort be..\ ær
(lg. "lore Umk(hlnlllgl.'r
Eli \old ..ul11 'torm fra 5 -7. ">t'plelllher medfune meget
'lhorllgc lah I del UIH'''!cdc korn Planle;t\I ... l..nn\u!cn
lerne "'~onnede. al af del "Jmlel1c korn udby Ile \ar
lahel linede 5 pcl .• l \ Illlerrug 2 pcl .. 1 \ IIllcrh) g I pct.,
I \ årby g b pcL og i IM\ r..: 10 pcl lait ble\ tabel ",kmlllcl
1l1-l,J mill hkg. Ij\arl'lIde td en \,erOI pa glXIt en hah
11lIlh:1rd kroner

\lIl1erbyg gm de Ile..te "leder .. kufTende re ... ullatcl,
IIIeII" \ IIltcrrug \ur tilfrcd"llllcnde. Dl'1 '>lore areal
med \'::irb) g g:1\ Igen l 1985 cl IHlJl udbj tic. men med
'tore \":1n:1t1oner 'Olll folge af lah l det u"'l:ldlgC h(l~l'

\ ejr
I l<1hel q er udbjllcl af kornafgroderne I 19~5 \I"t efla
en forcl(lhlg opgml"l"e fra Danmark Slall\llk Til '<1111

mcnh~l1lng er medl;l~el udby llclJ.tlene fra de n:c,.mC"1
foregående !\.r \allll gennenN\l1 for penoden 1950·54
Opgorel"cn for 1985 \ ...er l'1 ,allllel kerncudhYllc p.\
79.8 n\lll hl.g Det Cl" lJ 111111 hkg eller ca 14 pel
III II llJ re t"lId rekordudh)ltcl ... ld..IC ~r Men det er 5 pct
I!lere cnd gennenl""lllcl :1fdc "'Id'lc 5 ~r. I den nel!cr... te
hah del af !;lhcllCI1 Cl" gennenN1lI"'udln tier aflfurl I hkg

rap(!/9. L'dby1t(' af J...orna!grut/t".

MIIl hkg k~mt

"'0
-S< 1980 1981 1982 1983 1984 1985·

\'IllICrll\ede} "I q n.2 R.O 11.6 15.1 2-l,O IQ.5
\'arhvcdc -. II.' 0.4 0.5 O." 0.4 0.4
Vinh:rrug ~.I 2.0 2.1 2.J J,2 6.1 5.6
\'1I1(erbyg

}IQ.5 60.4 bO.4 6~.t) -l·U
12.1 2,8

\ .!rbyg .8.6 .9.R
Ila\ re R.5 1.6 1.8 1.8 0.9 1.6

1.6
lJIiI11J"'t:d 7.6 0,2 0.1 0.2 0.1 0.1

I alt .1.6 70.7 72.8 7q,9 63.R Q2,8 79.8

(iC'l1nenl<;IlJl~udh\Ht\ hl.g I.emc pr h.l

Vltltcrh\e(.k1~6 ~ 47A 56,5 68.) 64.q 74.2 58,5
\'MhH'd... _\.- n.7 -ll.l +-l.0 35,1 44,5 -l}.8
\'mlcrrug 2}.Q J5.b -l1,7 -I2,S -W.S 49A +-lA

\lIllcr.hyg l:q l lU l 192 -Il U n ~158'7 44. .1V.!rbYR _... o., _. _.0 - •. .9.3 4U

Havre 32.3 ]<1,7 41.2 -lO. Q 19.2 46' -lIA
Uland'ire<i 28, I 34.2 325 -lO"" 2-l,1 " -IlA

Udbyttet uf korl111f~rodcr-ncblev gCl1l:rclt ..cl 11Ifrcd~·

"'lillende. men 1 rc'ul!:llcrne Cl" der 'itore for'ikelle fra
egn III egn og fm cJcndom ul ejendom Vllllcrlnede og

(jns. for
alle arter 31.7 3R.9 .0.7 .5.2 "7.3 55.2 .9.4

IJ
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kerne pr. ha. Heraf kan ses. at det især er viirbyggen.
der har givet et højt udbytte i lighed med 1984. Det ~e!'.

også, al vinterhveden gav væsentlig dårligere rcsuhat
end i 1984. og i gennemsnit har alle arier opnået 49.4
hkg pr. ha moo 55.2 i 198...

Hostprognosen, der blc\ beregnet <,Om afslutnmg på
landskontorets og plantea\lskonsulentcmes afgrøde
vurdering den 13. septcmber. viste et samlet udbytte p
ca. 80 mil!. hkg kerne. Denne prognose var ret van..ke
lig at beregne på grund af meget store variationer i
høstresultaterne fra egn til egn. Variationer som ble\'
meget forstærket af det \oldsommc u\ejr forst I sep
tcmbe'r. Prognoscta!let "lemmer trods del meget nOJe
med den foreloblge opgorcl..e fra Danmarks $tati"tik.
Dcn fOf\te opgorelse fra Danmarks Statistlk vi~te

iO\figt et udb) Ile på ....6 ml1l. hI..g kerne.

Kornets kvalitet blev nogd s\ingende på grund af det
ustabile og vanskelige hO'tt\ejr. TornngsomkO'ltnin
gerne blev meget store. idet en bct)dehg del af komet
blev hostet mcd en vand procent p 20 og opefler.

Halmudb} ttet. der er mool.agel i label 13. Cl" forelobigt
opgjort til 8.1 mlll. afgrodcenheder mod 9.0 mill. I

1984. En del halm blev bjærget med en I' lvisom
kvalitet p grund uf det fuglige vcjr i h()~lell.

Rodfruglafgrøderne
Roesliningen kom på grund af det kolde. fuglige vejr l

april sent i gang. og de nesle rocr blev såel i forMe uge
af maj. Dcn 6. mllj var 80 pel. af sukkcrrocrne såt:! på
Fyn. mcns CIl noget mindre procentdel var sået læn
gere mod øsl i lande!. Jnrdtemperawren var hl', og
fremspiringen derfor langsom. og resultalet var ofte
svage plillHcr og tynd be"'l;md. i'itcr på lerjorden. DCI
varme vejr ~id.!ot i maj saltc imidlcrtid ...kub l væksten l

rocmarkeme. !>Om groede jævnt og godl til re~len af
s,:esonen. Den vold~mllle storm forst i 'icplembcr
medforte dog bclydeJig ..kade på roetoppcn. l"-ær i
VCSIj) Iland.

almmdellge i foderroer. men nælde. pileurt og hvidme
let gåsefod er stadig de mest besværlige ukrudtsarter.
Frobærende stokloberc fra tidligere års roernarker er
efterh nden blevet el stOrt problem og:' i foderroerne.
De flesle landmlCnd er opmærksomme på problemet
og sorger for lugmng for IO. august.

Betin~clscrne for roernes optagning har \æret særde
les gode i del lune og lørre vejr i "ido;te halvdel af
oktober. Rocoplagningen er derfor forlØbel let og
ubesqt:ret l det fine fore.

Kartonerne kom. 'tOm andre afgrooer. sent i jorden på
grund af det kolde. vAde forår. Spanngen ble' lang
strakl ~ grund af de lave jordtemperaturer. men det
milde vejr 'iidSI l maj salte gang i kartonerne. Sortben
'yge forckom i en del marker. men med sv'age angreb.
og kartonens rodfill<;"amp optrådte med svag til mid
del "it yrke. Angreb af karloffelsklmmel ,ar hen ~

s.'CSOnen mere udbredt end de foregående Ar. Årsagen
'ar den megen nedbor I august-september. som 'ao
..keligg,orde bekæmpelse. Der var dc<;;udcn mere ud
bredte angreb af \kurv og blooråd end normalt.
Der er Ikke rapporlerel om fund af coloradobl1ler i
kartoneme i 1985

Udbyttet af rod(ruglafgroderne er vi'il i tabel IO. Ud
byttet af bederoer lil foder er foreløbig opgjort ul 13.0
mill. afgrødeenheder eller god I 6 pct. mindre end sidsle
år, men udbyttet pr. ha er uf samme storrelsesorden
som årel før.
Nederst l label 10 kan ses. at der Cl" høstet et lidt lavere
udbylIe i fabrik"rocr og kartoner end årel før.

Græs- og grønfoderafgrøder
Som omtalt i ellldligere afsnit var vinteren h~rd ved
mange græsmarker. I mange tilfælde var en ompløj
Illllg nudvendig. men i langl de fleste tilfælde ble\
vinlcNkaden afltjulpel voo isåning af nyt fro.

Tabel IO. Udbyue af rodfrugr- og græsmarksafgrøder.

21.6 30.1 32.2 36.2 26.2 36.1 35.2
\9.9 8.4 10.5 12..1 8.5 11.2 10.7

Fabnk...-
roer
Karwner
~:-:c;---------'-

Bederoer
lil foder \4.5 8,5 9.7 11.6 9.7 13.9 13.0
KIroer \2.2 0.8 0.9 0.8 0.6

0.61Turnip... og 0,4
gulemdder 0.2 0.\ 0.1 0.1 0.\ 0.1
Roclop 3.5 H 4.5 ~.O 3.\ 3.7 3,4
G ræs-
mark~-

afgr,m,m. 42.9 .16.9 39.0 39.0 32.6 37.8 34.3

lah 7.1..1 50.7 5~.2 55.5 46.1 56.1 51.1

L'dt't\lle ar \. .. nllOer og rllbnL.sroer. mlll hk,
IQ~) !i-l IIl~O 11181 1')82 198] 19S" 19S5·

\1111. ll.e.
19~54 1980 19S11 t982 t983 1984 1985-Sygdomme og skadedyr optrådtc generelt med svage

eJler moderate angreb.
Ligesom i 1984 forekom der udbredte angreb af thrips l

bederoerne. Bedebladhl'i forekom overvejcnde m<:d
svag lil middel angrebs'il)"Tke. men især i landel<;
osthge egne ble\ der dog berettet um kraftige angreb.
Ferskenbladlu\Cne. som kan \ære van ...kelige at f3 OJC
på. må I nogle omr der have forekommel rel udbredt.
idet der l efteråret fremkom rel mange gule partier som
folge af angreb af virusgul"iol. is...-cr 1 J)lIand.

t.:krudtsbekæmpelsen hle' de flesle "Iooer gennemfort
..idsl l maj og I beg) ndd-.en af Juni. SIadig færre
landmænd benytter jordnHddel ,ed roernes s...limng. I
stedel 'projtes med bladmidler i roernes kimbladsll:l
dlUm og igen 7-10 dage senerc. Ocr amcndes law
doser. som 'ikåner roerne. og moo den korte afstand
Imellem sprojtlllngernc opnås tllslrækkelig ctrekl på
ukrudkl. Hejrenæb og "lorkena~bbli\ er mcre og mere
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Væksten i ~ræsmnrkcrnc 'ar I ...Iarlen meget lang~m
p:'l grund af del I..uldc \>l'jr. Varmt:n sld"'l I maj S.Hh:

gang I 'æksh~lI. og ngdig Ilt."dbor de nOle sleder
"::cI....I ..a.><.,Qllen igenncm. !.umrcnsert.'de næslcll fuldl
ud for det d. rligc resu1l:lt for"'l på lirt:L
Stallkclbcll~larver vur iUc s~ udbrt:dl 'iom I 1984. mel1
fOl'cl..om mcd betydelige angreb i \ i..SC' egnl::. Frilluer
optr:'kltc de nt:~le ~tcdcr. 1l1t:1l i mod~,-cllllllg lil 1984
()\ cf\'cjcndt: Illt:d ..vagt: angreb. Ocr forekom derimod
udbredlc. kraftige ,1I1grch af bladl'.lIldbdter l klmw
gr;c..markcrnc

lJdbyttet af ~r.esm:lrks:lf~rode...ne e ... mt.'(hagel l tabcl
10.0,0111 \ l'Cr. al dCI 'lll11lcdc udb}lle af gr..t."Smark ..af..
gruder foreløbig er op&Jort III 34.J l1ull afgmdccnhc
derd1cr godl9 pcllllmdrecnd :\rel for. Ved \llrdermg
af lallel ..kai der lageo; hCIl"}1l Id. al de ....unlcde arealcr
med gra.:.. - og gmnfodcr er faldet med kn~lp 7 pcl

TaIJ,,1 II. Areal og lu/bY/fe afgmllfQd(,rtlj,~roder.

1000 ha Mill. a.e.
1983 1984 1985· 1983 1984 1985·

Lucernl' -l -l 4 0.26 0.2R 0.33
t\1.lj!o 16 li 20 I.().l 1.62 1.66
Heh"l.'d t>O olq 51 3.17 3.61 3.67
Andre gWl1f afgr. -l 4 .1 O.lq 0.15 0.22
Ilal rUjgr. t:fterafgr 58 6.1 58 1.11 1.29 1.23
Slæt af udlæg o,hgn 110 108 108 0.52 0.60 0.5 I

lait 252 24q 245 6,29 7.65 7.62

• I ,lrdllhlgt' 1.11

Forsøgsarbejde og væk.slvilk11r

lid b) lIel ar gronrodcnlf~rod('rm.L t:r medregnt't un
der gr.~marl....afgrudcrne I label IO. ml'll l whel 11 er
art:al og lldb)llt." lIf de enkel I.: ;Ifgroder \l\l Arealel
med heha:J t:r g:\el hdt frem. h\lIl..ct bil .. I..ylde... al
hcls.'Cd~n ;I1l\Cndll"S "om cr"l:ltlllllg fur l. .. Iæt af de:
omplClJecle græsmarker. 1 de m nge gwnfoderafgrut.ler
er t1cr kun tale om mIIId re fn",k~dllillge:r

Frøafgrøder, industriplanter og
bælgsæd
~larkcrnc med froudlæg udnkk-dc "Ig godl I eflertlrel
Iq 4. Idet de eller.. kraftige d:dafgmder hurtlgl ble\
IHl\tel I det gun... llge H'jr Efler del1 harde "mier mollie
m.mge arealer med Itahell~k rajgr;l..... OInpluje... men
tlg..å nogle arealer med ~dnllnt.lehg rajgnc... ble ... mnpln
jC' v..cl..\len I de o\ernntrcndl' Jfgmda llldkdll"\
",eIlere end normalt, h\lll..el nok er en af år~agcrne td.
al lIdb~ tterne Illogie frogræ...<,er ble\ b\crc ('Ild del
ftJrq;:lcndc 5,.. [.11 anden :hsag er de .. lore \'all~l..cllghc

der med al hj:crge afgmdernc i del u"'lachge H·jr.
I rodlduvcr hle\ udbyul'l umkr normal. mell'" udb}llet
I h"idklover formcntlig ligger omkring 10-<.1'" gennem
... nllle!. Raj~ræsscrne h.lr gl\CI Illcgel fo"'kclhgc H'wl
tat.:r bia p.~ grund :lf 'Illh.'r..k..der. Rods,ingel ng
hundegr~cser Il(lrmalllldhg I 'le!..., ollllorare!. og dcl
I..olde. \elle fodr har pa\lrl..cI d,,,,,, afgmJer 1.'11 del. og
udb~ lierne .. l..ol1ne~ derfnr ,It ... ære lidt under mIddel. I
timuthe har udh) llel været normalt eller hdt UH.'r
Ul-ar.. gellllem ... llIl1el. men" en~!'ovin~cl og r1Ip~ra:..
sernc har gl\et udb)'lICf OH:r normal.

D.., fugl/gi' I't'jr gjordt' !tO\lI'II Åomplift'rt" I Immge uJ.~mda IÅÅI' mll/dll i /r"grrn. Billedet IJII/rt!l'r llugIL' af dl l1/{lfI~t'

l'o/HÅI'hg!tcder. dn IIpIUHJ /'(/ grlmd af lPIrIll~ og gt'IlIJt·/IIgrrmun:. lu'r i ,'II murÅ /lied (1/lIIilld('/I~ mJ~r({'\.



Forsøgsarbejde og vækstvilk r

1985 ~'(lr genereli el godt ar for blide 10r- og ~·inrerraps. li",
vinlerrops pd sAOr.

Vinterl"apscn blcv såel under gun~tige forhold I 1984.
Der forekom kraftIge angreb af snudebiller og skulpe
galmyg. Men trods delle og på trods af en tynd
plantebesland i mange marker blev det genncm"nitlige
vinterrapsudbylle 30.2 hkg pr. ha.
Vårraps, som i lighed med andre forårssåede afgroder,
blev sået sent, havde gode væksl\'ilk!h i 1985. Noglc
steder forekom der bct)'delige angrcb af knoldbæger
svamp, mens skadedyrsanJtrebene var moderatc. Vår
raps er cn god konkurrent overfor ukrudlct. men
kraftige ukrudlsangreb bør bekæmpes. Også vårrapscn
ydede et udbytte over det normale, l gennemsnit anslås
udbyIlet lil godt 25 hkg pr. ha. Del samlede udbytie er
foreløbig. som vist i tabel 12. opgjort lil 5.75 mil!. hkg
frø.

Tabel 12. UdbYIle af raps og ærter

MIII. hl.g
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985·

Raps .... 0,91 1,50 1.96 2.66 3.35 3.09 5,17 5,75
Ærtt:r og
anden
bælgsæd .0.150.140,13 0.15 0.40 0,78 2,85 5,22

Bælgsæd har værel dyrkel på ca. 12S.0ClQ ha. hvoraf
omkring 3.<XX) ha var hestebonner og resten marlært.
Der har desuden \æret enkelte arealer med lupm. Efter
den kolde Start voksede de nestc marker godt III, men
det fugtige \eJr. især i hostperioden. gav mange alvor
lige problemer for ærteavlerne. Svampeangrebene I

ærterne var megel udbredie. og desuden forekom del"
nogle steder skadedyrsangreb - bl.a. af bladrandbiller
og ærtebladlu~. Det megel u~ladlge hosl\cJr medførte
aJvorlige lab i mange ænemarker. Ænerne blcv ho"tet
med høje vandprocentcr med store lornngsomkostOln
ger Iii følge. Svampeangrebene ga' mange mi..farvede
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Del ~'t'dholdl'ntl(' reRIHV!jr I høsrperiodl'n gjorde mangl' ærle-
marf..er lil et IrISI .fyn po grund af sramfX'angreb po dbne
ha·lgl'. H05tresullalel hiel' de j1e.fle Meder Ikke heIl Sil rJIIge
som frygtel. men omko5lmng..rne lil me}('IU'Nknlng og rør
ring rar S/ore.

ærter, mcn en analy!>e viste heldigvis, at ærternes
kvalIIelog foderværdi ikke var påvirket af misfarvnin
gen. når blot ærtepartlct blev nedtorrel tillagerfasthed
umiddelbart efter host. Udbyltet af ærler og anden
bælgsæd er vist i tabel 12. hvoraf del fremgAr. al der er
hø~lel ikke mindre end 5.22 mil!. hkg, hvilket cr 83 pet.
mere end Arct for

Det samlede høstudbytte
Del samlede hostudbylIe i 1985 beregnet I afgrødeen
heder er cfter en foreløbig opgorcl~c fra Danmarks
$talislik ,i...t i tabe' \3.

TabelIJ. Del samlede høstudbytte.

Mil!. a.~.

1950--54 1980 1981 1981 1983 Iq84 1985·

Kerne"'-) 39,2 70.4 72.5 80.0 64.4 95.4 84.7
Halm 10.4 7.5 9,8 8,0 7.2 9.0 8.2
Rodfr---) 39.8 22.1 24.6 26.6 21,5 28.7 27.6
Gr~-

marls-
afgrooer 42.9 36.9 39.0 39.0 32.6 37.8 34.3

lait 132.3136.9145.9153.6125.7170.9154.8

.) I'orrl,lblge lal
U) Ind bælp..cd

••• ) Inel rabn1.sr~r og l.arloflt"r

Afgrodenes samlede udbyne er opgjol"t III 154,8 mlll
afgrodecnheder. h\'lIlel er godt 9 pet. mmdre end
1984. Del er Imldlenld knap 6 pet. mere end gennem·
sniltel af de SIdste 5 år Ved \ourdering af lallet skal del
tage" hensyn til. al landbrug~ealet er faldende. og al

det efterhånden betydelige rapsarealikke er medregnel
i det ,am lede hO'>ludhytle



B.

Sorter og arter af korn og
bælgsæd
Af Bent Ullerup

Forsøgenes antal og fordeling
I lalld~r()r""()gcllc med 'ioner ble\' d~r i 1985 afprøvet
lait IO~ korn..orler. h\llli.et \lar 22 færre end i \984.
Foro;og\alll<lllcl med korn"nflcr \'ar 4<)5 eller 2.48 færre
end !l.rcl før. Ar...agcll III tilbagegangen I del llfprovede
anlal af \Orll.'r .. li.al del-:. ,",Ogl", l, al der ble\- etableret
"''lmarbeJdc med StOllen ... Pblllca,l"for\<,g om ,-or! ..af
pro\ iling. ug dd.. !<oom fnlge ;If den 'ilrenge \ lIlIer. der
Illt.'dforlc. al mange af de anlagte for\ng med \lntcr<.æd
m;llIe udg<\

Tuhd /. Fonf}~!lU"lUl

Art Anlal soner Antal fOl'S0l

VllItcrll\cdc 15 80
VlIllt:rrug 7 28
VllllCrh}g II 24
Trlll!.:.. lc ........ 12 <)

V.lrh)g 45 J02
Ilavre <) 18
Vårh\C'lk ........ 6 5
Kornarler 29

lall I-tlrll 105 495

Ærtc'>()rtcr Ih 64
HC'-Ic.'Ix'llllC,tlrlcr 5 8
LUjllU,Orlcr 1 J

lall h.dg...ctl 26 75

Rt,'''ull,Hcrnc af dc cnJ..dtc fOr\llg find....... I planlciJ\l..hc
rdmngcn .. t.IOclbilag \4J6. I ma~lglt'1l er \or",f()~()·

gene l J..nfll 0lxJdt i gcogmfi .. J..c.' ~'Illradl'r. ....ær h(l\ed
omn'kkrne j) Iland og Oerne. lIh'n afct ... re..ultatl.'r er
dc..udell opdelt pa prll\ 111 .....'fIl ...' I n.cUefulgcll SJæl
land. F) II. I.~llland-Fal .. ter. Bnrnhohll. O ..tJYlland.
VC\lj}lbmj og Nordjylland,

Forsøgsarbejdets grundlag og be
tingelser i 1985
Med ...11l11lgCll af \lIlter...cd..ortcrnc lefleråret IqR4
ble\ der l.'tahlcret Cl lInarocJde om afpm1lling med
Staten... Pbnll',l\ I..for o~. Re..lIh.\le\ af '-'llllarbejdcl er
al fmdc b1.a I denut: Ocrct 11 mg, og. dt.'! har Ix.....l:'tet I
fnlgcmh: forhuld

il) Laflt/\fiJTlf,gel[C Il\\:d ktHll ...ortcr er fon ..at p1\ ... ;II11I1lC
1ll,1dc "'(1111 hidtil. rnt:n kun 1111:<1 afpnH'l1ing af ..orter,
..om l'f optaget på den dan .. l..t" ...ort .. h... tc...amt med
..erter, ...om tilmelde". p:1 grundlag af. at de er optaget
pli et <ludet EF-land....ort ...lI.. te
h) Dl.'r ;1I1Iægge~ p:1lnJ..al1tclcr gl'ografi .. 1.. j<C\ ni ferddt
landct o\cr ob\t'n'a(IO,,~pafY:(,/kr, tnor der h\l.'n ..ted
uds;\.. en parcel af alle ..ortcr...om ~lfprO\e.. I cnlcn
land..foNlg eller I Statcn<. Ptllllca\l ..for.."g.. ,Ifpro\·
iling. OI\"C ob~f\atl(lIl..parceller tll'>t..... og l:x.'dumml'\
fnl St:tlcns Plalltea\l ..for\Og l11..'r1..' g;lllg~' I \æk..",æ\o
nen. og de bc:handlC\ 1J..J..t" Illl.-'C! ... æhtregulcnng dia
med lIlIdier td beJ..æmpel">t.' <.Il' "\ilmlX"'~ gdomme Ocr
b!t'\ l 19X-J-85 anlagt ":"ldanne parceller pt. 6 arealer I
lumhlJ..ollonm.J..e forenlIIger. D "leda under Staten\
PlanIC;l\ Isfor.."g og cnd\ldel'C' for \ ar":l:d p~ 5 fnril'd
hng.... t.llloner.

Det l'wbh'rede mmarbejdj' ml'd Sratem PfQ1/ll'Q~/s/Qnøgom
wr(ia/prollllng mdl'bær('r, Ul landSÅolltorel anlægger ilJr(S·
/onog I J1'ffalld (xt po Fj'I/. /J(>t ('r ~J..r1l'1"('1 ml'd }fX'Clelt
!orsøgwduyr. ndr dt'! }Åuf trallSpor(erj'~ rundt I fandt". og
nar /Oro.J'l,l'flt' sÅaf an/æl{Rt'.f siU('T( o~ f(Q(Jt
Hil/cdl" I'Ht'r t'n ny parcd~ama~l..m(·.

(101(\ J SlInnm(.'ll)
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Sorter og arter af korn og b~lgsæd

c) Den officielle ~'ærdiaJpnml;ng. som gennemføres
under Statens l'lanteavlsforsog. ud\ides med 6 arealer
under landøkonomiske foreninger med det formål al
opnå en grundigere afpmvning af SOr1erne i det J. og
sidste afprovnmg r inden M)rlslisteoptagelscn.
Dc 6 arealer. som Landskontoret for Planteavl har
administreret summen med lokale plantea\'lskollsulen
ter. har været fordelt med J steder i Jylland. I rå Fyn
og 2 på Sjælland. Ved valget blev der I'\ge\ både
geografl3ke og Jordbundsm;t,."S3ige hensyn.
I beretningen her vil olllIalen afsonerne have grundlag
både fra landsforsog. bedømmelser afob:-.enationspar
celler og oplysmnger fra sortslisten

Årets vækstbetingelser er udforligt omtalt i det foregå
ende afsnil af o\'ersigten. men da i~r den strenge
\'inter lagde vanskeligheder I vejen for en forsogsmæs
sig god afprovnmg af \'inte~edsorterne,er det runeligt
al uddybe beskrivelsen med re!'oultater fra ob...erva
lionsparccllcrne. På grundlag af de bedommeiser, der i
foråret 1985 blev foretaget landet over, blcy der opnået
et godt billede af de forskellige forhold i landct:o. for
skellige egne. Resuhatet fremgår af fig. I.

Tallene af..lurer. at \ IIHeren &Jorde \æ~t indhug I

hvede og vintcrbyg over det m~te af Sjælland, Fyn og
store dele af Syd- og Midtjylland, medens især lol
land-Falster. Sydostsjælland. Østjylland og Store dele i
det nordlige Jylland slap tåleligt igennem.

Kornsorter og kornarter
Forsogsresultaterne fra de enkelte lorsogsseflcr er an
fort i tabeller med oplysnmg om udbytte. strll.længde,
rumvægt. lejetilbojelighed og angreb af meldug. Leje
tilboJelighcden er beskrevet med karakterer, ledes at
O betyder stilende, medens IO angi\er. at kornel har
v'æret i leje. og ved beregning af~riernesgennemsnits
kanlkterer for denne egenskab er medtaget alle forseg.
hvori bcdomme!sen er foretaget • og'i' dem. hvor
sorterne \ ar heil <;;lående.
I bedømmelsen af ob~crvulion<;;parcellerncer anvendt
en skala 1-9. således al karaklcren I betyder lav vinIer
fasthed, ingen tendens til lejesæd, str<'l.- og aksned
knækning saml ingen eller meget svag modilIgelighed
for sygdolllme.

H 7,9
V 7,2

H 6,8
V 6,8

V 3,1

H6.8

V 5.2

H 9.0
V 8,9

/ obs.-r\·(J/I(),uparCl'!h~r med kortlsorter /um/el o~'er, b/eli
der i fororel /985 gjort 1I00aler om udl'lnlrlngrn of
~'''nrerh~'ede- og I'lnlerbygwrter. Resultalet er H!)I pa
kortel her. hl'Or gennem:mmJ...araJ...lerer for ud~'ltllrIng I

al/e dl! ud50t'de SiJrler t!r anført.
1/ h~'('dl' og J' = Hntubyg.
KuraJ...(('Tt'tI ! = tOfU! udmltr<'f og

9 := I/lgen Udl'lntrl1l,tr.

H 7,2
V 4,4
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

Vinterhvedesorter
Dl.'r blcv afpnwct 15 vinh:rhvcdc!-oncr. IHoraf de 12 er
p:'\ dall"~ <o;orl"li"tc. Der er rc,ultaler af 80 ...ort"for..og.
Inoral' de 23 bIc\' gcnncmf<lrl ..om dobbcllfon.ug uden
og 1ll<xj ">\'ampebekæmpcl..c. Der blcv dog iall anlagt
162 (o....og med h\l'de-.l1rlcr. men udvlIllnngcn af \01'
ler mcdforlc den ,Inrt: reduidiOn. En~ehfor,",genc')

rc<.uhaler finde<> l lahclhJlagch tabeller liT. 1·6.

Landsforsøgene med vinterhvedesorter 1985
Rc..ul!alallc af for"('gcllc 'l', I tabel 2

.I den (lVCr..tt' lime l IHen tabclaf<mil er anrur!. hvor
mnngc f()r~"g der ligger lil grund for de opn!lclic
rc'ul!:llcr i hver land...dd dier proVlI1s. Delle gælder
både tabellen her og til""arcnde for de Senere omtalte
arier
I 'cll~tre hahdel af wbcllcrnc er udb)'tlel af målc~or

ten ;Infort med fremlHc\edc typer og derunder de
mcrudh}ltcr. <"0111 er opnået af de afpro\cdc '>Orlcr. I
tabellerne... hOJrc !lide er gennernsllluet af alle fO,,"lg

o\'cr hele landet ....I!ll for udb) tit:. ~t r3længde. holland",I...
qegl. karakter for lejC'æd og pet. angreb af meldug
Udh) tIet af vlIllerhvcde var lavere end i 1984, men I.-.:cr
p:' l.olland-FaJ'iiter bic\' I Ocrc forsag m~1t udhyller l

1ll!ile\OrlCIl på mcrc end 100 hkg kerne pr. ha D.cl

[)t.'T I'ar H'r/l'lig/onJ.dpa III'/?{I(;'(orta'h'\ {'ml.' til ul ow!n:",/r"
i I'in/er,'" 1984-85
Til j'('IH/n' po bilINIel .\'('s LOIllfhoM'-ItI'l'de. der l'Ur5/''II1I
medtag!'l l'fia I"mf('Tc/I. 11/edel/5 A·rd/.;,a-/u-"de fil 1"'jN' }/QI"t!e
I/ormal pla"telH!stullt!.

(Foto LcifTh} ....en)

..
Udb}llt' og me:rudb)I1e:. hkl kerne: pr ha Hele: bndet

Vinterhvede ~dbYll
IrAlgd Holl. Kar. rSJæl-

Fy"
loU.- Born· Ocmc "',. 'tsljyl- Nord·

J)l1und
hkg pet.

land F3.lsl. holm H'lland land Jylland kerne: con vælt,
Ic_

meldug
pr, ha pund

ra/}(,I ] Landtforsor: ml,d l'Imerhw:desoT(f!r (/-6)

Ser/f! Ol-Ol og 01-04
Am,11 fOl'I'1/. 8 .:!ll Il J1 'I " " "Krala 66.4 65.9 97.6 90.6 81.2 71.8 58.8 72.2 70.8 77.5 88 131 1.5 0.8
Vula 2.1 JA 2,..1. HA .1.0 5.5 8..1 11.8 8.b 5.0 85 1.11 1.8 1.0
Falle 7.1 2.2 .tI 5.0 U b.O 2.0 7,3 5,9 5.0 81 132 1.0 1.0
Rektor 8,4 S.l 7.4 lO.b .1 13.1 3.q lU Il,S 9.J 8.1 lJ4 2,0 1.0
Ko..ad 1.0 1.7 0,.1 I.h 0.-1 5.0 7.5 3,2 J, J U 91 1.15 0.8 0.1
Cailf lb. I 10.1 5.7 9,4 10,4 8,4 1.7 1J,2 10.0 10.2 80 1.1.1 1.9 2.0
ISO .. 6.N 2.6 6.U 2.9 J.7 7.7 4.-/ 2.4

St'r/l' 01-02 og 01-05
Anl;ll fnT'i1j,: , 111 l IO " 111 111 " " ,.
Kraka 9-1.2 99.-1 91.9 96.5 71.5 55.2 52.0 61.5 72.0 87 12R 1.6 0.9
fler! b.1 0.8 2.~ 1.5 S.R 2.7 U 3.5 2.9 7-1 126 U 0..1
Imh;l .1.8 1.9 0.1 O.l 7.b .tI .1.-1 5,4 .1.7 71 IB :U 2,0
Longlxm S,4 5,-1. S5 .1.0 9,4 1b..1 -1.1> 7.-1 -1..1 b5 122 1,4 0.6
N"orman , b.7 1.1 5..1 1.0 10.2 13.3 5,1 7.9 5.8 b6 119 U 1.0
Mdan 5,6 4.1 5.7 4,:-: b..1 9,5 5.2 5.<) S.b 89 127 1,4 2.0
LSI) 5,1 J.9 -/.9 .1.6 2,9 2.5

SeT/e' 01·03 og 0/-06
Anl .. l j'"r",,'~ " • " l" II " "
Krala 71.5 6ll.6 89.7 96.8 82.8 73,0 30.2 6-1.0 6-1.3 76.0 8-1 1.15 lA 1.0
K.m.rlcr J.I s.J 5.2 4.2 -1.5 2.7 Li ·L\ 2.5 .1.S 8-1 1.'5 1.6 13.0
I.onghow 4.7 11.1 -1.0 9.8 0..\ SAo 17.9 lL~ 9.1 J.l 6.1 12<) 0.8 1.0
Anja I.b J.I 1.9 2.4 2.1 4,-1 10.0 0.5 -1.1 2. 88 1.15 l.J 2.0
Di..ponC'nt 9.1 9,5 8.9 6.8 8.7 b.b 1.0 17,2 8.b 8.6 7.1 135 1.1 12.0
LSI) 8./ 8.0 -1.6 8.1 4,1
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Sorter og arter u.f korn og bælgsæd

Tabel J. Vinrerhvede/orsog med dar/ig o~'~n'i"tring i
een eller flere 50rter

Lidb)'ue og
merudb. Forholds-

hk.J~~ pr. ha <al

Ser;e 01-04 85
Antal fOf'50g 13

Kraka 67,9 100
Vuka .... 7,J 95
Falke ... 12,3 82
Rektor. .......... 14.3 79
Kosack 3.2 105
Calif 31.3 54

Serie 02-05 85
Antal fOl"'lOg 11

Kraka 69,4 100
Bert ... 21,9 68
Imba .. 22.1 68
Longbow .... 38.9 44
Norman 21.2 69
Milan 6. 90

Serie 03-06 85
Anlal rOf'50g ,
Kraka .... 66,7 100
Kamler . 4.5 9.1
Lollgbow .. 41,8 37
Anja .... . ......... 2,9 104
Disponent 9,4 86

høJcste udbytte blev opnået l et forsøg. hvor Longbow
hvedc gav 1I5,5 hkg pr. ha. 1 label 2 er kun vist
resultater fra forsøg. hvor alle sorter har overvintret
tilfredsstillende. Vurderingen af delle forhold er forc
tagcl grundigt \Om muligt efter forsogslcdernC'S

Tabel 4 Ege,,~kaber hos \'''lIerh~'edesorteme

opl) ...ning om forc;ogene og plantebestanden \'00 \æk·
stens beg) ndd-.e I fOf".lret. 1nogle tilfælde er afgorel~n
om det enkelte fON'g... k ... alilet mere sikker end I andre.
og det gælder gcnerelt. al rL"!'>ultaterne af dette års
",orl ...forsog med \ IIlterSi.ed. I\.'er vimerh\edc og ...inler
hyg. ikke er Itgt"\a \Ikre 'Om I tidligere år
I tabel 3 findt..... rt.......ultater fra ~ forsog. h\or en ellcr
nere af sorterne O\'CT\ mirede darligt.
Geografisk fordeler d",..c for...ng \ig med H~ fra Sjæl·
land. 2 Lolland-Fal<;tcr. q f}n. 6O\tj}l1and. 6 VestJYl
land og -1- fr<.l Nordj) Uand Af r~lIltatemefremgår det.
Jt sorterne KO"<Ick. AIIJa og målesorten Kraka har
gl\cl de bed!tIC rc~ult.llcr. og at og~å sorterne Vuka,
Milan. Kanlier og Di~poncn' klar~de "IS nogenlundc,
medens del i...a:r gik ud ovcr de enge1... ke ...orter Long·
bow. Imba og Norman ~mt den tyskc Calilll\ooe

VinlerhvedesOrleme.\ dyrkningsegenskaber
Den \ igtlg!lte opga\ c for land...forsogenc med sorter er
at fa\I\I.1i udb) tterelallonefllc mellem de ellkehe sortcr
I de for..kellige egne af landet og under fo~kC'lhge

dyrknmgsbcungel<.,er SJ.mIldig bli\er dcr foretaget
m{\,!lnger og bcdommel">Cr...0111 det fremgår af tabel 1.
Ved den officlclle afrnn nlllg under Stott'ns Plonteor!.\·
jorwg blt ... er nere egcn...kaber \ urderet I en J-arig
fUr".og..penode. og resuhaterne offentliggjort I sortsh
... tcn Sorter al'olldbrugsp'arat>r. lohsl'rmtiollsparceller
1'1\ 14 lokaltteler landet o\er blev der i 1985 foretaget
mållIlger og bcrI"mmd...er af "orternes egcn!tkaber Der
\ar hvert sted ud~et I parcel med h\er !>Drt. og der V3r
Ikke forelaget \ækstreglllerlllg eller \\umpebekæm
pelse. (tabel 4 er mange oplysninger <,amlct fra fon.og
og undersøgelser.
Dcr var i den kraftige stOrm i 'lCptcmbcr en del kerne·
"pild i mangc fo,-..og. og der ble... I nere fo~()g opl)""l
om "lorrel\Cn af delle "'plld I tabellen er diSse opl)'s-

LandJf(W·

i"'I 1985 Observalioospan:elJer 1985 Sort~hstel) tQS5

Vinterhvede Pn,. $<d,. Mod:1
Is.", Vinler. Drunrla tem· Met· me:n· Bn>d- nings-

K<rn<- L<je- ra!ol- Mel· Gul- ind· ud- lau· ... "dy
pild ,,",.de "'" b<d Blad IAls dUI "'" hold b)Ue om~. Juma> punkl

hk""" cm lo' J.' 1·9 1-9 J., J-, 1-' 1-' ,-. 1-' 1-'

Anlal 'tletkr , , 14 ,
" 14

Anja ........ 4.2 98 2.1 7.6 5.J 2,5 3,0 3 5 7 6 5 5
Ben ..... 4.J I 5 3 4 3 4
Calif 4.0 87 3.3 ;.5 5.9 2.6 4,9 4 5 7 5 6 4
Disponent J,2 84 2.6 8.0 5.6 4,2 6,0 I 5 7 4 5 4
Falke ........... 3,8 90 2,1 7.4 ;,6 3,6 3,7 I 5 7 6 5 4
Imbu ........... 4,3 74 3,0 4.4 5,3 3.4 J.8 I 5 3 2 2 4
Knnzler . 5,1 95 3.6 7.3 5,9 3,6 6,7
Kosack ..... 7.1 JOO J,5 R.5 5,0 2.6 J.4 5 8 5 5 6
Kraka 6,0 93 3,9 R.O 5,1 3.5 3.5 l j 7 6 5 5
Longbol,l, 3,7 70 1,5 4.' 5.7 3.8 3.4 4 .1 3 3 4
Milan .......... 10.3 5 R 6 4 4
Norman. 4.6 7J 2.1 5.7 6,1 3.7 3,0
Rektor 4.4 92 3.5 6.9 5.3 1.7 4.4
Vuka .1.4 93 6.3 7.5 4.1 1.q 4.4 6 6 6 , 6 5

Il I = lIIge:n le~. mg~n "sgdom-.angrcb. la\! lOdholJ. 1:)\ ~\aht('1 og IJdhg
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mnger omregnet 111 :);Jmmcnhgnellgc till Der er ll...h
rnarl...anl for'lkcl mellelll dc fleste ...urter, men Y/llan·
h\lxk har dog haft 'Itlrre splid end de m rige M Itll
gerne af stralællf.:d(' 'l",er.•11 KO\3l:Ul\ ede 'ar dcn
I;.t.:ng~te og Longlxl" dCll I...orteste. men J..araJ..ta(!11 for
It'}<'sæd fortæller. at ncgge dl!tse ...urter har hafl den
b"d... lc 'lråslyrl...e, rill(t'rfast},t'dell ef tldllgerc omlalt.
og tallcnc her bel...ræfter. l1\ud der Ildllgcrc hk, skre·
'el. BcdOlllmd ...cn af brtlllplewngrch i IQS5 '"er lUt'
... lore for:o.I...dk. meden ... m('/dllguIIRTt'ht'1 "ar 'ærn' 1

KallzJer og Dispollellt l'lld I de u\ rige. !1\or Ko..ad
\ l'lIC "'lg mest :)und Yder...tlll høJrc l tabellen cr anflHt
re...ul!atcr fra '>C.)r"ll"'lell 1985. Sorterne Vuka. Callf og
AIlJ" er mere modlagehgc for gll/ru:.t l:lld de O'nge
..orler Proh'lIIl11dlw/dt,t er la\'est l J.tlTlgbo\\. og ~lf

analyserne for mdlldb~·tft'. :'t.·dlnll'IIWtiollJnudi og
brO<!WJ/llmell frl'lIIg:'l.r del. al ...nrterne Bert. Imba ug
Longoo\\ IHe er bageegnede. Des\ <t:rrc finde'! der ll-I...l·
k\alill.'t ... under ...ogel...er....nlll ~allllllcnligtler Reklor·
h\cdc med de m nge. mcn båtlt: dan...ke og udcnland ... I...e
tJrltkr ...ugelscr forl:dkr. ul Reklor har godc bageeg,en·
... kaber

S,'ampebekæmpl!lse i viJ1lerlt~'ede.\Orler

En del af h\ooefor...ugene I dl' 3 'ener ble\ gennemfon
..om dobbeltfnr-.ng. l1\or den ene hahdel forble\ ub.:
handle!. medens der l dcn anden blc\ gennemfort cn
~\ampchekæmpcl<;c\(:<1 ...prnJlning med 0,5 kg Bayie
ton 25 \\lP I stadium 5·6 og. 2 gangt: med Tilt lurho I
'itmllunl 7-8 og 10.1. Rc...ul!alcrnc af de enkeltc for',,'g
er \'1'\1 I {abelbilagcl~ labeller. og hmctlrc.,ullalel af
fOl"'UgCllC I 1985 linde'i I label 5.
Angreb...proccnlcrne for meldug \I ...cr. al ~onenll'

VUl...ll. Calif. Imba. Milan og ",-cr Kan7lcr of!. Di::.po·
ncnl \ar kraftigere angrebet end Ill:.'lle...onen Kraka
Og..<'\ efter bcl...æmpclsen \ar mcldugangrebcl krafllgll
dl' 2 'ild ... lnæ\ nte \oner. Ydcf"'( Iii hUJrc l tabellen 'ot....

de npn1\ede mcrudhyllcr for den gCIl nem forte ... "ampc
bcl-æmpelse J ..ene 01-4 \ar mcrudb)lIerne mellem
3.2 hkg I...erne l Km.ld og 6.5 hI... g l hllkel1\ooe, I de Io
andre ..ener \ar \lrl-nlllgelllldl "'lorre. men for 31 h.nc
muhghl'der fur en <,amlllellhgl1lng mellem 'ionerne l
alle 3 'icnel'. cr tallelle nmregncI lil ,ammc "'!orrehe...·
grundlag :0.0111 I den f\'I't..: tabel. og rc~ullalernc \i:o.er
herefter. al der ble\ opn1\cl stor... l virl...nlllg \ed al
bcka:mpc meldug l Kan7Icrll\cde. Ocr blc\ og..1\ op
nået cn god \irl...ning I ))I~pollellt og i Normal!. men
del ...bl under'lrege.... at der med de :tll\cndle mIdler
og:.a er bckæmpl'1 ,lild re ... \-ampc...H~dol1l111e t:ntl mel·
dug, Ocr er blUl II-I...e <lpl~ ... t om angreb af .mdre
...~gdomll1c. :-'1cd de gæltlcmJc priser p ht-I...æmpclse...
midler. h\ede ug ...proJIlIlllg har udglflc-Il Iii den gCIl
nemforte behandling "'\')fCI III ca 7.5 hl...g h\ede. ()~

bcl...xlllpcl...cn har ....t1edt... I...un l de færre<;te ...arler
I...ullnel betale ....g (lI...nnOIll"I...

/ dt' dobbeJlfi>nog IId"n og nlt'd H'llI1/pt'ht'kæmpd~l',

som t'r gennemforl ImalIge (Jr, ('f der I/..ke alll'emll
samme mldkr "~·l.'rlllr, oJ.! reSUIWfl!rl/e kali derfor ikJ..t,
d,re"/e Wl1l1llt'n/igm'\·, me" dl!1 "all dogjosts/a:., ar der
lu",rt tir t'r opnåel /IIt'Tlldbyfti' for be/..{{'mpd~l!1I af

Sorler og arter :J( korn o~ bæl~æd

/ubt.'/5. S,·ompd.>ekæmp(,/{t' i /m·dnorter
'\ l"den ~\iunpd>t"".cmrcl'oC

Il o.~ 1.,. B.I~lel~ln~:'i \\1' - ~ g.lnge 1,01
1.11 lurtM.l

% meldug Udb}ue h"& Merudbylle ror
Byg pr ha svampe.

A I B A I bekæmpelse-)
B hkg pr hil

Sem' 0/-04-85
AnlJ.1 fn.....llZ 'I , 11 11

Kral....J. 1.6 0..1 69.6 75.4 5.g
\'uLI 5.7 0.6 JA 4A 4.8
ralke 1.1> OA 5.6 4.~ 6.5
Rel...lOr \.\ OA 9..\ t), 5 5.0
KO'iad OA 0.1 1.1 J.7 .\.2
Callf 4.7 OA 9.3 10.~ 4.2
LSD 3.H .1.5

Salt, Ol-05-R5
·\nl •• 11<lrwg , ,
Kraka l'II,b 0.5 66,3 74,2 7.9 (5,g)
Bert 5,4 0.5 Il..' 2.1 5.J ().~)

Imba II.g 0.5 2.2 1.9 K2 (O.{})
longl"xm A 0.5 7.0 4.~ 10.0 (7.\)
'\'nrmilll b ..' 0.5 9.R 5,~ 11.X ( ,7)
\111ml 12.6 lA U 5.7 6.9 (5.1l
LSD 5..\ {H

St.'rle O/·06·Ji5
AIII,ll f~'f"l"}l

Kral...a 4A 1.1 66,5 73.3 6.X (5,XI
Kan/lcr '0.2 5.R X,Z 2..1 11.7 (IO.XI
I ollglxm VI O.J 6,2 5,5 7.5 (0.4)
i\lIP 4.0 1.0 2.5 J.O 7,3 «>.l)
Dl\ptll1l'nt 29.6 lU> 11.2 R.I 9.9 (X.4)

" L.dlcl1<' 1( l tr l'l<:I~lo:nd ~.lk-dt~. Jl ~k ~,1I1 ~,lI1IOWlIllgnl" 1lIl'l1

r\....u1t.lIl'rn.·. "('(Il' Ol-l~

,m'!dug ~ rml pa "{(('II,:/er og hifJlil' \cunl H'Ulnpl·\I'~

dammt' i al.. \d, Dl' j1t'Hl' ur (I~ I m('{It'1I ul/t' \ort.'r hflr
dt'l opnået/e IIIl'rudhYlle J..lUl1lt't ht'w/t' fur ht.JlOlld/UI
,~t'II, ~sa \e/mm dcr kUf! fon·J..om moderate angreb.
11/('11 i tic \('IIerl' ur ('f der dog I{(f!r pu gru"d a) dt'
Hif?t'l1dt' oml..oSllllllga I'ed h,'/wndhllgl'l1 t'/.;wlllp/a pu,
at l1elloml'rudbl'llt't har \'({'rl'( //l'ga/a'f I de mr/a, lom
CllIgrlht'l· nIlI/d;l. / /985 mr .wrlt'T!U' home/.. ug /Jat
\/indere ('/Id dt' lJl'f1j{t'.

SeJl såning al h~'edesorler
I eflerJret 19t\4 \ ar forholdene for "'~l1llllg af !ne<1l' rCI
\all,hhgc. og der \,if grundlag. for at UndCf'l'ge.
Inurledes fM,I...dllge h\ede...orlcr I...unne I...lare 'lIg \cd
-.en 'i.lUng Dc-r hle\ fMuden de 2 \llIll'rh\ ..'dC\Orler
K ral...a og Longocl\\ og"'a -.aet den ...,",I...aldle \el-\ClI1\ ede
Ralle og den dan... l-e \- rhvede Villi .... der llge'>C.llll Ralle
har \I,t .... g ~II I...unne klare en m'en 1Illnng, DI.....e .,urter
I...an .,!llede,", :o.å ... elllen eflerår dkr forth End\ iderc bJe\
der sammenlIgnel med cn lld~jl1l11g af Longlxm i
r(lr~rct 1985. RC<;llltatcrne af4 fONlg. der heldlg\ i, alle
vaf placerel l omr~der. hvor O\enlfllflllgen ,Il' Incde
lyUedc.... <:e'l Ilahel 6.
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

l tabel 8 er resultaterne for forsøg siden 1982 Vist som
gennemsnit for udbytlcresultatcrne saml målinger og
bedømmelser af lejes..'ed. strålængde og rumvægt. Km·
kah\ede har været mlUeson i alle årene. og 7 sorter er
sammenlignet i 4 år. 4 soner I 3 år og 2 sorter i de sidste
Hr.

Hvede·
Udb. Ol
nlmKlb.

sorter Kar. for Slrilgd. hkg kerne F...b

Så.." le""'" cm pr ha. ..,

Tabel 6 SOlider for h~'ede gns 4 forsøg (lj)

Kraka nO\, 84 .1 78 53,4 100
Longbow. - 84 l 65 10.5 120
Ralle - 84 2 77 11,7 78
Vitu~ , . - 84 .l 73 lA 96
Vitus. forår 85 .1 78 3,0 94
Ralle - 85 2 74 10,6 80
Longbow. - 85 O 66 52,9 I

Omtale af de enkelte vinterhvedesorter
Sorterne. som er optaget i tabel 8. har været nfprovet i
mind.,·, IO forsøg i hele landet i hw!rC afforwJgslirene.
Endvidere har de været afprevet i mindst 5 forsøg i
henholdsvis Jylland og Oeme i hver! afforsøgsare"f!.
når udbyltercli;ultaterne er vist. I dCI felgende omtales
de enkelte sorter med en kon beskrivel~ i den rækkc
felge. hvori de er optaget i tabel 8.

Longbowhvede har i gennemsnit af disse foo."g givet
20 pet. højere udbytte end Krakahvede. men dellne
store forskel er dog især forårsagct af 1 forsøg. h\'or
kernespildet i Kraka var 21 pet.. mens det i Longbo\\
kun var 3.3 pet. løv rigt stemmer det med nere 13gua
gelser fra praksis og fra orientcrende forsog under
Slatens Planteavlsforsog. at Longbo..... klarede Iiig
bedre ved en ret 'ien sAlling end ved tidhg iling.
Rallehvede gav dårligt udbylIe. b de når den blevet
om efteråret og om foråret, medens Vitushvede S3\ et
udbytte på linie med Kmkah\'C~de \'ed begge sAtider. og
denne M>rt kan således være et godt emne til oms mng
af udvintrede vinterh .. edemarker. Derimod lykledC'>
Longbowhvede udsfict om forårct ",let ikke I 3 <.If de 4
forsøg. og i det 4. gav sorten et mcget lavl udbytte.
Forsogsopgaven er gentaget i efterårct 1985.

Oversigt over flere års sorts/orsøg i hvede
I tabellerne 7 og 8 cr resultater af nere års landsforsog
med vinterhvedesorter vist.
Resultaterne i tabel 7. der viscr udbytterelationerne
h\'ert llr i de sidste 4 år. fortæller. at der for nere af
sorterne er tale om ret store \ariationer. og end\idere
at der er forskelle i resultaterne fra henholds\is det
jyske område og Øerne.

Krakahvede fra PaJbJcrg!'o forædlingsvirksol1lhed er ho
v~sort i dansk hvcdedyrkning. og Krakahvede har
været målcsort i forsøgenc i de senest 6 år. Sorten har
\æret sikker l dyrkningen og gi.. et et hejt udbytte.
Krakah\ooe har middellangt. ikke særligl stivt sIr.
Kernerne er ret små med nUddclhoj rum\ægl. og
proteinindholdet er Imddelh"jt. Sortens o\crvintnngs
e\'ne bestod Sll1 Pco\C på en god m de i Hnteren 1985.
Krakah\ooes bagccgcn",laber er acceptable.

Imbahvede fm Mlln Master", i England har I gennem
snit af 4 års fON'g gl\'l~t 1.7 hkg kerne mere end
Krakah\ede. og rcsult.Hel har været bedre p:'i Oerne
end i Jylland. Sonens udbyueresuhat var bedst I 1983
og i 1984.
Imbahvede cr ret tidlig med meget kort og :-tivl str•.
Sonen har store kerner med lav rUIl1\'ægt og r~1 lavt
protcinindhold. Imhahvt.-des frostresi~tens cr ikke sær·
lig god, og M)r1cn er ikke egnet til mol1eriform:'l1.

Anjahvede kommer hgc!>om K raka fra Pajbjerg. og
,orten har i gennemsnit af 4 ars forsog givet et udbytte
på linie med måle.-.orten. Begge sorter er iøvrigt af
samme oprindelse og ltgner hmanden en dcl.
Anjah\'ede er middellidlig. og den har lidt længere og
lidt stivere sir end Krakah ..ede. Kernerne er nllddcl-

u , •
Jylland O<m< Hde bndet IVinterhvede

1982 I 83 I .. I " 1982 I 83 I .. I 1982 I 83 I .. I" "

~ bel 7. Overs 'glo V!T j1l're ars forsøg med villl('rhw?desorteT Forholdstal for kerneudbyue

Kraka 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Anja .......... 101 99 99 106 101 99 101 103 101 99 100 104
Imba 98 101 104 91 99 IIJ 105 100 99 109 105 95
Falke ' , , . . . . . . , . . . . . .. . 99 93 95 92 99 9J 96 94 99 98 96 94
Vub 100 94 94 88 100 94 96 96 100 95 95 94
Disponent 99 87 94 87 99 87 90 89 100 90 92 89
ealif 103 105 95 86 97 105 98 87 98 105 96 87
Kosack .. , ..... 94 96 100 101 100 99 98 98
Bert .... 94 107 100 98 106 100 96
Longbo\\ 109 88 116 108 103 114 108 94
Milan 99 90 96 96 95 95 97 92
Kallzlcr 98 96 94 95 96 95
Rektor 90 4 94 90 92 88
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Sorlcr o~ artcr af korn og bæl~æd

.. -
Ifek Ianckc Jylland Øm><

Kar. for Slrila:nadc l-IoU \'æat Udb)ue Ol mmKlb)'ue hkJ "mK pr. hak_
em ""nd

Vinterhvede c a c ..
I~ ~ 51 ~ 51 ~ ~

• • • • • • • • 'li • • J • •~ - ~

E
~

E
~ - ~ ~ - ~

Ef E f e f E æ f E f
~'" o. l< o. '" o. '" o. l< o. '" o.

l'abelS OW.'TWgl Ol'er 'iOrlfjorsog i "iulerloY!de 198)-85

Kraka - IOD 100 - IOD

FOr'iOgwlr /981-85

Imb'l 1.4 1.5 94 77 130 125 82.7 1.7 102 76.3 0.6 99 90.9 3.7 104
Anja 2.7 1.7 92 94 1.12 1.1.1 79.7 0,7 101 n.il 0,9 lUI 84.8 0.7 101
Falke 2.3 O.S 94 SS 131 131 84.1 2.7 97 78.6 4.1 95 S7.1 2.0 9X
Calif ......... 2.6 1.6 94 86 130 131 S1,4 2.S 97 75.2 2.2 97 S5.5 2.7 97
Vuka 2.6 2.2 94 91 129 12R 79.5 3,J '16 75.2 4.5 94 SJ.U 2.5 97
Dlsponenl :!.5 1.1 9.1 81 131 1.l2 79.:! 5.7 93 73.1 6.1 92 8.1.8 5.2 94

For<;og<;ar /98J~_~

LOllgbow 2.7 0.9 9.1 71 132 117 ]q,5 4.7 106 S5.8 6.8 IU8
Ben 2,7 0.8 94 80 130 1.10 7X.1 U.5 lUl 6.8 I.J 101
Kosad.. 2.7 1.0 94 95 132 1.1.1 81,4 1.1 99 ~3.3 0.0 IOD
Milan 2.7 I.S 94 96 130 1.10 78.1 J.9 95 86.X .1.6 96

f'arsog~ur /98-1-85

Kanzier I.~ 1.0 X8 H6 134 134 81.5 3.H 95 7.1.7 2.U 97 86.5 5.1 94
Reklor 2.0 1.4 90 X4 130 132 82.1 H.2 90 77.8 9.8 X7 H5.0 7.0 92

~!ore. og tllm ...a:glcll llllddcllHlj. Dl'l ..ammc gældt'r
rrolclllll1dholdcI Anj<.lhvc(lcn... hagt:cgrll"kaber er ;1\:'

t:eplabh:. D(,Il~ virltcrfa"lhcd er god. men den allgrihc...
!ellere af rm.l"'n~d(llnmeelld måh::"'<lr!ell.

dcllmj rUlllvægt og nmlddhujl prolcllllndhold. SortCII'"
\illlcrraqhed er rel god. og VllJ..ah"t~de har Irlfrcd ...... ld
l..:-nde hagcegellskaber, men dCIl angribc~ cn del al
gulru"l og meldug.

Falkch\'cde fra \(lll Locho\\-Petku.... Vl....tt~ ... kbnd g,n
i gCllnClIl ... nll af 4 !ir~ for...og 2.7 hJ..g J..crne lllllldre end
Krabh\cde, og ~rlcll'" rl....ullalcr \ar h\erkcll I IQ85
e1lcr l IQ~4 p.'l. hOJdc mcd Tllalt....ortcn
Falkch"ede har rcl J..orl ug mcgel ,)lIfl "'lr5. Dcn...
kerner er 1111ddd"tore med rel hl\ rUIl1\a:gl og middd
hOj! prolclIlIlldhnld. rIcn... frO'ilrc"I ... lcn... cr lilfrcd...
slIlIendc og pa hme med 11l;)ll·..Orlcn.... Dcn har rel
Illfred...... llllcnde bageegen ..k..tlll;'r.

Disponcnth\lcdc fra I.G Pflan/en/llChl. VC"'ilt~"k1:ll1d

har l gCllllcmMlil af -t .,.... for..og gn'et 5.7 hkg kcrnc
mllldre end Krakah\l~dc,og kun l 1QR2 var ..orterne på
lillie
Dlspollcnl cr rel Ildlig. og ...urlcn har korl ... tr med god
~ldl... l)rke. Kernerne cr "'111; med hOJ runl\'xgl og
midddhuJI prnlclIltndhold Fr()<,lr~lslensener rel god,
mcn "Irlcn.. bagccgen ..kabcr er 1\..J..e 11Ifred~~llllcllde,

og den angribe<: lel af meldug.

Califlt\'cdc fra T He~dcllreH:h. \l,"\tl) ... kland har 1
gcnnCIll"'lIlt af4 ii,.... ror..ng gl\CI 2,~ hkg kctlll' mindre
end m;'Ic"'Orlen. og i...ær var rcsll1tald dårligl I 1985.
Califll\cde cr rct Ildlig. og .-,orten har ct J..ort "'Irå med
god ~lr:'I"'lyrke. Kernerne er llliddd... lore med middel·
huj nllllvægl og rniddcJlwjl prolcinindholcl. Calif
hvede h:u gode hugccgcn... k;lhcr, l11en den.. \1I11('rf" ... I
h('d er lJ..kl' lilr,ed...... lillendc.

Longbo,", fra NSDO 1 England Cl" afpm\CI l 3 år og har
I gCllllclll ..nil giv..:-t 4.7 hkg kernc mere end IH Icsorlel\
Re<,ultalcme I 1983 og 1984 V;lr væ'ienthg\ bedre end 1

1985. h\or -.ortcn led under \IIlICrcn.
Longbow har megcl kon ~trå med "ærdck... god ... tra
~tyrke. KetllcrlIc er "lore med lav rUrIlv.r:gl og lavl
prolcllllndhold. Sorkll har I'llcget d:'l.rlig ovcrvintrlllg...
e"'ll', og dCll er ikke cgllcl lil I1lclfrelll'Iilllllg.

Vukah\lcdc fra PflalllCIl711dll, OIx·rllll1hurg. Vl":'olly...k
land hM "ærelI for..og l m~llIgC' {ir, og I genTlem<,mt rlf
de ~id... IC 4 ilr har ",orlen gl\el 3.3 hkg J..crne mIIld re end
KraJ..ahvcde. Udbyltel1læ...~igt har rc...ultalerne ikke
..æret heil 1I1fred~stlllende l de -.cne"'le J år
VubhHade er nllddcltidhg med mIddellanglog iUe
s.;crligl "11"1 .. lr;1. Kernerne er l1uddd<'lOr..:- lIled mid-

BerlInede fra ROlhwcl1 I FngJand har r gCllllem~111l ar
de J år. den er afprmcl. gl\CI cl lidi hOjerc udbyuc end
ml lc"Jrlcn og mcd dCI bedsle re.. ullat l 1983.
l3enh\cde er kortstrået og meget ...(I\,tr cl. Kcrncrue
er rcl ,m med lmdddhuj rUII1\ xgl og t111ddclhujl
protelllllldhold. Ikrt har d. rlig mcn IIllrmg"'C\llc. og
-.orlCIl er iklc egnct lil melfrcnNllhng.



Sorter og arter af korn o~ bæJgsæd

Kosackhvcde fra Welbull i Svenge har i genncm~nit af
3 års for~)g givet 1.1 hkg kerne mindre end målesorten.
Kosackhvecle har middellangt, men meget stivt strå.
Kernerne er små med hOJ rumvægt og middelhøjt
proteinindhold. Sorten er sildigere end de ovrige, og
den har vist sig at blive mindre angrebet af blad'iyg
domme end andre soner. Kosad er .,interfast og den
har gode egenskaber til melfremstilling.

l\1ilanhvede fra \'on Locho\\-Petkus. Vesttyskland ga\
i gennemsnit af 3 års forsog 3.9 hkg kerne mindre end
Krakah\'ede. og den har hven år gi\el la\ere udbytte,
Mllanh\ede er ret tidlig. og sonen har ret langt strå
med ret god str tyrke. Kernerne er middelstore med
middelhoj rumvægt og middelhojl protellllndhold. (1

lan hvede er bageegnet og har nogenlunde \ interfast·
hed.

Kan'l.lerhvcde fra w. Engcllen. Vc\ltyskland er lUe på
dansk M>rlsliste. I gennemsnit af 2 års forsog \ar
udb)'llet 3,8 hkg kerne lavere end målewrtens.
Kanzierhvede er rcl tidlig. og sonen har midddlangt
Mrå med ret god stråst)'rke. Sortens O\'ervmtnng\e\'ne
er ret god. men den angribes kraftigt af meldug. og
sonens bageevne er ikke god.

Rcklorhvede fra Firlbeck. Vesltyskland har i gennem·
snit afforsog i årene 1984 og 1985 gi\'el 8.2 hkg eller 10
pet. lavere udbytte end Krakah\'ede.
Rektorhvedc har rel kon strå med ret god strå~lyrke.

Sorten har vist sig al have særdeles gode cgen!)kaber III
mc1fremstilling. og den hur tilfredsstillende vinterfa\t
hed. Rektorhvede er ikke p§ dansk sortsliste.

Udover de nævnte har den engelske sort :\"ormunhvcdc
værel afprovct. Denne !'oorl er ikke på dansk sorl\liste.
Sorten overvintrede dårligt og gav i gellnemSnll af 30
forsøs 5.8 hkg kerne mindre end Krakah\-'ede.

Valg af vinterhvedesorl
Igennem flere or. hvor /o'edearealel har værel i stær/..
~'ækst, har den danj/..e sort Krakah)'ede ind[(lgel første
pladsen. Delle er gans/..e nalurligl. fordi sorlen. og
iøvrigl og.sii dens søslersorl Anja/n'ede. har gNel tilfreds
stillende udbYlIer. sell'om Kraka/n'ede har lidI for blodt
strd og Anjohl'ede angribes ret lel af blodsJ--gdomme. I
1985 visle de sig under de megel ugunstige owrvin
'rings/orhold at kunne klore en megel h/ud 1l/tller. Da
de desuden har gode egenskaber til bageri/ormiil. kan
de fonsat med sindsro anbefaler i dyrkningen. Andre
sorler pdkalder sig afforskellige årsager interesse. Den
s)'enske Kosoddnede hor l'iSl sig Ol I'ære megel sund.
ol'efl'inlrlngssikker og egnet til meljremflilllll.':. men
deslwrre lidI sildig. De C'nr.:elske sorler Langbow. Imba.
Ben bekræflede i vinIeren 1985. al deres I'interfaslhed
er meger ddrJig under strenge kuldeforhold. men disse
sorler. der ikke har bageel'ne. hor i lidIigere lir gil'el
særdeles høje udbYlIer. Del kan pd delle grundlag I'ære
lilrlideligt. at sorterne loges i dyrkning i el rimeligl
omfang, men næppe sd Slort. at de dominf!rer l'il/terM·e·
deorealet. Det kan slJlede.f anbefales. al den enkelIt'
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hl'edeallJer for at sprede risikoen deJer sonsanl'endelsen
feks. mellem en o/dr engelske sorter og en o/de mere
vinler/oste.

Nye vinterhvedesorter
Som nævnt i indlednmgen har landskonloret medvlr
kel vcd afpn)\"ning af nye hvedesoner på 6 arealer.
Andre tils\'arende fOl"'>Og er gennemført under Statens
Plullle3vlsforsog. og gennemsnitsresultaterne af den
samlt'de værdiafpm"ning med nye hvedesoner frem
går af label 9.

Tabel 9 J'ærdio/prøvning 1985 o/ nye hl'edesorter.

.D I ::t ~..,
o ]2 .. 1l ;;

Vinter· • -= ~ gc.
hvede ;o: ~ ~

~ §c ...~ E ~

~~
~ ;; il 'e .

..,~ .2 •
:>~ ;; ;;: il> '"

Anlal for"og S~l 101) , 6

Kraka .. 82,2 100 8,3 23/8 93 5,4
Longbow. 0.2 100 4,8 22/8 68 2,2
Citadel 1.5 102 8.6 24/8 81 2,7
RUflk 7,4 91 7.0 24/8 84 3.0
Sejel

7810.11 3.4 96 6.7 25/8 90 4,4
Sejet

793280 4,4 95 6,2 25/8 87 2,5
Slcipncr . 10.1 112 7,9 22/8 65 1,8

I) l lilie \ IIlterfaslhed. mgen h:Jesa:d
2) fnr<.oll uden \"inlel".l:llle
3) alk fOl"ol\1\ heraf S undt:r Landskontoret f(lr Planteavl

K r:tka og Longbow har været målesorter, og 5 nye
sorter har været i afprø\'ning. I udbytteopgøre1sen er
kun medtaget for ..og. hvor der ikke forekom vinter·
skade. CItadelhvede gav 2 pet. højere udbytte end
Kraka. men den nye s\enske sort, Sleipnerhvede fra
WClbul1. gav Ikke mindre end 12 pet. hojere udbytte.
Denne sort viste sig at have en god vintcrfasthed. og
den er tidlig, kort"trnet og megct slråsti\. så det er
for\tådigt. at der er stor interesse for Sleipnerhvede.
dcr forst !lkal p3 5.Ortsliste og opformeres. for den kan
tilbyde<; til :1\,1 i storre udstrækmng.

Vinterrugsorter
Der ble\ I 1985 gennemført iah 18 sortsfOl'~og med
\ interrug. h\'ori deltog 7 soner. Il forsag blev gennem
fart som dobbellforsog uden og med vækstreguleflng.
Resultater af enkehforsogene findes i tabel 7·8 i tabel
bilaget.
Pelku~rug II var m~l.Icsorl, og der blev l gennemsnit af
forwgene ho<itet ca IO pct. la\ere udbytte end i 1984.
Sorterne Merkalor og Dommator ga\ i gennemsnll af
nrCl!- fOr"-ug lidt hOjere udbytte end m31esorlen, og
Halorug pa lini~ med. medens Dankorug og især
,;orlcrnc Pnl1u:\ og Donar ikke nåede op på målC\Or·



Tabel IO Landsforsøg med rugsorrer /985 (7-8)

Sorter og arter af korn o).: bælgsæd

Udbytte og mcrudbyuc, hkg kerne pr. rul Hele landet

Rug Udbyu
l-tol1.hkg

Sjæl- LoU.· Born- Ø>I- Vestjyl- Nord- kerne tr!lgd. VlCI'l, Kør, f. pet.
land Fy" FalSI. holm -"' Jyllond land Jylland Jylland pr. ha om pund lej~ meldug

Serie 0/-07 og 0/-08-85
Anlal ror-.og l J I I to , b 18 " " "

Ob 11

Petku~ II 67.3 61.1 71.0 54.9 64.6 67,6 49.7 55,2 55.5 58,8 IOS 124 2.R U.O
Merbtor . 1.1 0.7 0..1 6.7 1.5 I.J 0.1 3.2 0.8 1.0 1(J.l 124 2.R 0.0
Dommator 2.1 0.2 2.U 5.2 1.7 1.5 0.9 1.9 0,7 1.1 1(J.l 124 2.7 0.0
lIalo I.J 1.9 0.4 R.6 2.1 2.6 0.2 2,j 0.4 0,5 103 124 2,8 0.0
Danko. 1.9 0.9 5.0 1.5 1.9 4A 2.5 0.8 1.8 1.8 114 124 1..1 0.0
I'ollux 2.R 2.6 2.0 .1.5 2.8 6.4 .1.4 1.1 3.3 3.1 102 12.1 2.8 0.0
Donar 2,8 1.9 .1 ..1 8,3 .1.2 4,9 1.8 0,0 1.9 2.4 lUO IH 2..l U.O
LSD .. 2.9 2.2 J.8 2.8 2.0 1.5

len'l udbyIle". I"vngt er SortCIl Dtmarrllg Irukl...cI til

bagc fra sort:-.liMel1. og den vil ~ålede" Ikke blive lilhudt
l handel.

Vin ferrugsonerlles dyrk nillg.'icgenskaber
I tabel II er rc:-.ultulcrne VI~t fra ob..crvatioll~pan:dlt:r i
1985, og dc.. udcn Oplyslllllgcr om kernel...valitcl fra
...ort'lli'l!cn.

Tabel/l Egemkaber hos rugwrreme

O~rvallonspøraUerl}1985 SorlSliste
\9%5

Vinterrug
SIr!· Leje- Skold- Orun- Kerne- Rum-
19d_ s,,", plel rust slor. ,,,,,I
om 1-' 1-' 1-' 1-' l·'

Anlal ,leder l to 10 •
Danl...o . 106 4.9 \7 .1.8 8 7
Domillator 101 7.7 ),) 4.7 6 7
Ilalo 105 7.2 4.0 .1.6 7 7
Mcrkator 10.1 8.0 .1.7 4.0 6 7
Petkll~ II .. 102 7.1 3.8 .1.2 7 7
Pollux 97 7.1 3.7 3.7 7 6

l) l llI!!cn ICJ(·,xd. lIll.!-cn ,)'gd"111111C. ~In~ kCTrlO;-I og Ia\ rum-
\"1.:1.(1

Dankorug hllr del I,Cl1g~ll' :-.Ir<l. men 'lanllidig den
bedste :-'lnhtyrkc, og Merl...alor er bedol11t ..om dcn
mest blot).,1 r~cdc. Ocr er fUlluct ..m5 forskelIc i "Offer·
IlCS angrcb 1..01':1' af brunl'ust. og Pctku"rllg I I har været

den 'tuntie"lc. DankOl'ug har slorrc I...crl1t:r cnd de
"\flgc ..orter.

Væksfregulering af rugsorter
Mange rugmarker hliver hvert ar wlcbgt af leJcsæd. og
i~"er n<'lr argmdcn g5r tidligt i leje. Derfor "'ync.. del
nærliggende at undcr..uge. om der er ..ærlige fordc1e
vcd al vækslrcgulcrc dler slrMorknr1C fugen. Spørg..
m:\lct har værcl undcr<;øgt l nogle af sort'lfOrsOgCIlC.
..om blev genllcmført dobbelt med en afdellllg. der Ikke
blev va,:b.trcgulcret og en anden, "om blev behandlet
med 1,0 ICerone. Re.. u1talcrnc af forsogcllc ..e'l i tabel
12.

I alle 'lOrler bc\ irkcdc behandl1l1gen el1 rorkortche p:'!.
10-13 l,:rn. og mest I den Iang·.tråcdc Dankorug. Ik
handllllgcl1 havde endvidere lTldnydcbc p5 IcJctilbnjc
Ilgb~del1. og karakteren for leje:-.æd blcv l all~ "urter
hcdt11l11 væsentligllavereefterbehandhngen. Yder'll til
højre i lUhellen ses det merudb)'lle for vækstrcgulenng,
der blev opn:\cL I måle'iortcl1 Petku ..rug II var der ikke
udbyttC'lligning, medens der i alle andre ...arter. og
mest i de sarier med det blode..tc 'ltrå, Halo, D(\mina
tor og Merkalor, blcv opnået højcre udby tIe. En be
handling med 1,0 J Cerone kO"lcr 325 kr. for midlet. og
hvis udbringningen !<ta:ltc'l td 120 kr. pr. ha, s\arer
udgincl1 lil 3,2 hkg rllg ved ('n pris Il;' 140 kr. pr. hkg.

Fil behandling af rug Illcd .\uaforkorfe/lde og \lråsr)'r
k('llde lIlidIer Iror Jw); en god virkning og medforr ('If

forbedriflg af IIdbYU€I. J forsøgt-ne Irar behaftdllllgl'tl
dog knapl kUl/llel bewles af de opnåede nu:rudbyuer.
/11('11 d('1/ oplaKfe mulighed fo,. at producere rug af el/
bedre I.. ~·a/lrer. "ar ofgrødell ikke går l If!je. er rilHræl..
kdigr gruIldlag for (Ir onbefale ~'(l.'l..slreNulerillgof \'11/

reNlige1/.

rabel ll. Fæl.. ,rreguh'flng af rug.mrla
A IId"II HI'/.. ~ffl'1</lkrw~
II J () f Ca/III/'

Udbyltc og M'rud-
SIrAlængde Kar. ror merudb, byuc

Vinterrug

k_
hkg kerne for

pr. ha vækst-

A I 11 A I 11 A I 11
regu·
lering

Serie 0/-08-85
AilI;!] rpr-'l~ 11 II II 11 II II

Pctku<; II 118 106 5,9 .1.4 62,2 61,9 0..1
McrkalOr 117 107 6,2 .1.5 0.0 2.7 2.4
Dominator 117 IU6 5.9 3.5 I,U 2.7 .1.4
Halo 116 105 5.6 .1.0 4.4 Q,2 4..1
D<lnko. 128 115 .1.6 1,5 1,9 0.4 1,2
Pollu:>. 117 100 5.5 2,5 H 1.0 IJ
Donar 114 10.1 ",5 2,5 -U 1.2 2,7
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

Oversigter over flere års forsøg i vinterrug
I tabellerne l3 og 14 er der vist resultater fra de sidste 5
års forsøg med rugsorter. Og i den følgende korte
omtale af de enkelte sorter vil rækkefølgen være som i
tabel 14.

Tabel JJ. 5 års jorsøg med rugsorter.

Vinterrug
1985

l'ctkus II . 100 100 100 100 100
I-Ialo 100 106 99 97 99
Danko. 98 104 96 94 97
Dominator 105 101 105 102
Merkator 104 98 100 102
Pollux 96 98 95
Donar 97 96 96

Tabel 14 Ol'er.~igt o\'er sortSjOTS"g i viflterrug /982-85

Kar. for SuAlgd. Udb,ogmer·

1'- ,m udb. hkg
kt:rn~ pr. ha

Vinterrug C C
~

..
:: ~ :: ~ :: ~; ~ ~ 'i ; " o
~ ~ ~ > -Eæ ~ " ~ Æ ~ o.. .. .. .. u.

Petkus Il .. - 100

Forsøgsår 1982.85

Dominator 3.9 3.6 117 114 58,3 1.8 10J
Merkator .1.2 J.J 114 114 57.4 0.6 101
Halo ... J.9 4.0 117 114 58.J ~O, I 100
Danko. J.2 1.6 114 120 57.4 .1,4 98

Forsøgsår 1983-85

PolJux J.9 2.9 116 109 59.7 0.1 100
Donar .1.1 2.0 113 107 58.4 2.6 96

Omtale af de enkelte vinterrugsorter
Petkusrug II fra F. von Lochow-Petkus i Vesttyskland
har i mange år været en højt skattet hovedson i
rugdyrkningen og i en lang årrække mll.leson i fors(~

gene.
Petkusrug II er højtydende og meget dyrkning~sikker.

Den har middellangl strå med ret god stråstyrke og
kerner af middelstørrelse med middelhøj rumvægt.

Dominatorrug fra P. H. Petersen. Vcsll)'~kland har i
gennemsnit af41\rs forsøg givet 1.8 hkg kerne Tllcreend
Petkusrllg II.
Dominutorrug har hdt kortere Mrå end Tllåle~oncn og
en lidt bedre "il råstyrke. Kernerne er ret små og rum
vægten middelhøj.

Merkutorrug kommer og,,5 fra P. ll. Petcr"en. og
sorten har i samme forsogsperiode givet 0.6 hkg nn'r
malesorten.
Merkalorrug har stdl af "amme længde og ~Iråstyrkc

som Petkusfug Il. Kernerne er "m;i med middellulJ
runl\'ægL
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Halorug fra F. von lochow-Petkus er udvalgt i Pet
kusrug II. Sorten har i gennemsnit af 5 års afprøvning
givet samme udbytte SOI11 modersorten.
Halorug har stråstyrke på linie med I11;'Uesortens. men
strået er lidi kortere. Kernerne er middelstore med
middelhøj rumvægt.

D:mkorug fra Rolimpe~. Polen har i gennemsnit af
forsøgene 1982·85 givet 1.4 hkg kerne 11l1lldre elld
målesorten.
DankorlIg udmærker sig ved en bedre SI råstyrke end
de øvrige rugsorter, selvom strået er længere end andre
sorters. Dankonlg er rt::l tidlig. og sorten har store
kerner med middelhoj rumvægt.

Polluxrug fra VED. Vesllyskland er mulant af Petkus
rllg. og sorten har l gennemsnit af 31\rs fon;'1g givet 0,1
hkg mindre end målesorten.
Polluxrug har et ret kort Strå med en god slråstyrke. og
kernerne er middelstore med ret lav rumvægt.

Valg af vinterrugsort
Pelkusrug har \'ll!rct og er fimsOl en god rl/gsort. som
med god saml'l'((ighed kan anbefales i dyrkningen. men
andre sorter har i de senere år gjort sig gældende i
sortsa!pnJllningen. og defortjeller alflJ del i arealet med
vinten·ug. Det gælder de to højtydende sorter Domina
tor og Merkator. og det gælder den tidlige og srråstil'e
Dankorl/g.

Nye vinterrugsorter
Under Statens Plantcavlsforsøg har der i værdiafpmv.
ningen deltage! 2 nye sorter, og resultaterne fra årets
forsøg kan ses i tabel 15.

Tabel15 Værdiforsøg /985 med nye rugsorrcr.

Udb.
og ""'- Vml~r- Kar. f.

Vinterbyg udb. fS!'>I- Mod- StrA- I~J~'

hkg pr, Forh.- hedi) nmgs.- Igd. """')
ha lal l·' dalO om 1-'

Anlal for--.ug , \O ) 6 8

Petklis II . 60,9 100 9.0 !I/
II 12J 6,9

Danko. 1.0 98 9.0 :lI/lo! 128 4.5
LP 8J/I04 1.1 102 8.9 !lI ~ 118 6.5
VSB 2546/72 J.2 105 9.0 21/R 130 5.5

'Il Ingen \inlerfa'OlhC'<1. ingen lejesæd.

Regge sorter, der endnu kun har nummerbctegnelse,
har givet højere udbytte end l'etkusrug II. Den ene har
karl strå og større tilbøjelighed lil lejesæd end den
anden sort. som endog har længere str1l end Dankorug.

Vinterbygsorter
Afprøvningen af vintcrbygsorler blev meget hårdl
ramt af den hårde vinter, og af de 88 sortsforsøg, som
bicvanlagt. var kun 24 egnel til optagelse i beretnin-



Sorrer og arier lIf korn og bælgsæd

•

VI/llerl~vggell led manKe H('(it'r lIoprr'fle/Jg sAm/e I den \/n'lIge frml i I'illferel/ /985. Bedn gd.. det. hl'ur der l'(1r SI/e/ti'g. ",em
bar/rush'lI l'af I'(("JI. Pa bil/edel fil \"t'l/S(rI' \l'.\' eJJel..tl'l1 a/ \1Ie ~amll'f red l'l Il/eheRI/. Dt!r \'(lT i flat' III/ældf' Irirl om
VI/w',bygmarJ..l'rlH'S ulWmd 'w IIIulIghed jvr 11/ I'(Jk~e. dujonlrl'f f."Olll. n/adt'l//' my l/o!:"lI!ul1de 15'''''''('. 1/1('/1 del I'/Ih.' .\i~, (lI
mdd/!rII{', mm del les pil bll/alel rI! Iw},e, I'I/r odelal!,f<' af)'rlJ\/('II. Ve jll'l/l' vlIIl<'rbygmarJ...a hlt'I' sti om~ilt·l. 11/('/1 offl' ','I \t'nl

(Foto J SmlOll~ef1)

gen. lnlt bic\' Il ~ortcr :.ammcnligncl. Som del var
tilfælde! for hvedesort~ror~(\gene,er kun de forsog med
vlllterbygsorter medtaget. hvor overvllltringen er lyk
kedes for alle saflerne.
RC'lull<tlcrnc af liret" ror:-.ug <;('') l [ancl 16 og en kell for
"ogene i label 9-10.
Igrninlerbyg. der er 2-rade[. har v;crCI målc...ort. og
der er arpmvct J l-radeuc "'Of[cr. Panda. Ka\kadc og
Diall<1. rncdcII~ de o\'rige 7 sorter er flcrradede. Der
blev opnået [J!rrcdssllllcndc udbYlIer....om l gcnnem
Slut var højere .11' de 6-nldedc end ar de 2-radede "orkl".

Tand 16 L(Jlldiforsog med l'illll'rbyg5urler (9 II)

Vill lerbygsonernes dyrk ning.w:gel1skaber
I tabel 17 Cl' nogle af re~lltlalernc fra ob...erv<lllon"'lxlr
cellerne 1985 an rørt r(Jf dc SOrler. som blcv arpnWCI l
lamhfor30gcnc. og i den IlCdcr':.le dd af tahellen ...e ...
oplysrllllger fra ...orts!tSICIl 1985 for de 5 ,orler. <;0111 er
oplagt.'! på li<;tclI.
Dc Oerradcde !>ortcr er gcnncmg!l.endc længen..: elld de
2-radede. idel dog Gerbeh IIllerbH~ Cl' en und[agcl ...c. I
begge typer hllr nogle ~()ner en god \·!r(/\"Iyrke. og nogle
har ret ... tor lilboJt'lighed Itl at g~ l kJC. nell midlt:r"lc.'
talkolOllllC er illlcre.....;tIlt. og dell a' .... lun:r. at dl' 2-ra-

Udbyue og merudbytte, hkg kenle pr ha Hele l:Lndet

Vinterbyg Udbytt
hkg 11011.

Sjæl- l.oll.- Born- Øsl- VeslJ)'I- Nord- kenle IrAlgd. Va:gl. Kar. f. pc'.
land Fyn Falsl. holm Øerne jylland land jylland Jylland pr. ha cm pund Itjesæd meldug

Serh' 01-09 og 0/-/1-85
Am;!1 f()f",g l O 7 , J 'I IO " IO Il "Ign 79,9 63,1 65,4 66,5 58,9 49.4 54,3 55,2 60.2 64 110 0,7 4..1
Gerhel 10.0 14.6 1.9 6.8 1.2 3.3 5.5 1.6 2.1 69 IU5 1.5 6.4
Panda 3.7 10.6 2.8 6,3 7.1 7.0 7.1 7.1 6,7 70 107 0.5 2.4
Mallllllut 10.5 13.6 0.0 7.4 3.1 .1.0 5.7 0.2 .1,3 75 103 1.9 2,8
Tapir 10,.\ 8.0 5,2 7.1 5,8 4.0 1.4 3,0 4.8 77 104 1.6 5.7
Ha...~o 6.4 1.1.9 5.2 9.1 1.4 8.7 .1.5 1.4 4.8 78 101 2.0 4.5
LSD. lU 5.8 7.0 7..1 4.7 4.1

Sl'rir 01·/0-85
1\f1I .. 1 iI1l'U1C Il l l l 8 ,

"
,

Ign 77,6 58.6 40.7 59.0 49.0 50.5 40.8 47,7 51.9 6.1 109 0,2 8.7
Corona id 1LI .1.4 0.9 6.2 0,2 7,2 5.2 5.8 76 10.1 1,2 2,7
Ka"kadl: 6.1 0.0 1.9 1.7 4.1 0.1 2.5 2.0 1.9 71 IO') 0.2 2,5
Ma<,lO .1.0 20,4 S..l 10.6 10,1 4.9 J..1 5.8 7.6 79 105 1,2 1.8
Enno. 4.1 10.2 .1.1 5.8 9.7 LU 2.8 6.6 6.3 80 105 1.6 2.4
Diana 3.8 1.0 5,2 2.7 5.0 5.3 4.2 4.0 4.1 68 105 0.2 2.2
LSD. 6.7 8.0 5.2
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

Tabel Il Egen~kaberhor villterbygsoneme

Obse:rv8tionsparcdler l ) 1985
Aks-

Vinter· 'YI" VinIer-
byg SirA· Leje· fast- Mcl- Skold·

Igd """ hed d"~ plel
1-' 1-' 1- 1-'

Antal steder 4 16 12 •
Diana 2-radet 71 2.8 4,4 3.9 3.3
Igri » 62 3,3 5,4 5.5 J.1
K,L'lkadc .. 74 3.8 4.0 4,6 2,2
Panda .. 75 5.3 2,9 3,4 2.1
Coron!! ncrradet 82 4,8 4,8 3,9 2.6
Ermo .. .. 87 6,5 5.5 3.1 3,4
Hasso .. 82 2,5 5.7 5.9 2,4
Gerbd. .. 69 4.8 3.9 5,2 J,4
Mammut .. 88 4,3 5.7 4.4 2.7
Masto .. 86 2,5 6.8 3.0 li
Tapir .. 87 2.8 6,5 6,5 1.7

Sonslistcn l ) 1985

Nedknæ.kning af Kerne· Resi-
Byg- SlØr- stens

ru" ah I slrå relJe mod
1-' 1-' l·' 1-' meldug

Igri 2 2 I 9 W,
lIasso 2 4 4 5 Sp lVe
Gerbel . J 4 3 5 \\le
Mammut 3 .1 4 4 Sp Wc
Tapir 2 2 3 7 lVe

I) I = lIlgen 1e)C'><cd. ingen .... interia'lht:d. Ingen ,ygdom"'lrIgreb
eller ncdknæknlllg. smil k..rner

dedc <;ortcr Panda og Kaskade, S;lmt den nen'adcde
Gerbelbyg var de soner. som overvintrede dårligl;t.
Bedst klarede sonerne Maslo og Tapir ~ig. Som det
fremgår af tabellen var meldllgallgrebe, af meget for
skellig styrke i de enkelte '>orler, og selvom der fort~al

er lovfæstet pligt til bekæmpelse af meldug i vinlcrbyg.
er del dog værd al notere dcnne for'ikel. Gerhel. Ermo
og Diana blev mere angrebet af skoldpier end d~ andre.
Oplysningerne om kerneslørrehcn afsl~lrer, at Igrinn
lerbyg har væsenlligl Slørre kerner end de n~tc 6-ra
dede sorter.

Vækslregu/erillg i villterbygsorter
Af sortsforsøgene med vinlerbyg ble" 3 gcnnemforl
som dobbeltforsog uden og med vækMregulenng, og
behandlingen blcv foretagel med 1,0 I Ceranc pr. ha.
Forsøgene5. hovedresultat ses i label 18.
Behandlingen med Ccrone havde god VIrkning på
slrålængden, men da der ikke forekom lejesæd, kunne
forsøgene ikke give oplysninger om virkningen af den
gennemførte behandling. Ydersl lil højre i tabellcn er
anrørt de menldbytter, som blev opnået i de enkehe
sorter ved behandlingen. Vid,ningen var generelt la
vere end i lilsvarende forsøg i 1984. og de opnåede
merudbYller har ikke været i stand til at belale udgif
ten til behandlingen, som var ca. 3,2 hkg vinlerbyg pr.
ha.
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TabeJ J8. Vækstregulering afvillterbygsorter.
A Uden \ækSlregulcnllg
U -= 1O ICerone

Udbytte og

Vinterbyg
Slrl1æ:ngde merudb. hkg Mer-

kcme pr. ha udbytte

A I A I for væksI-
B B regulering

Serie 0/·JI·84
Antal fo""",!!; J J J ]

Ign 65 55 61,9 63,6 1,7
Gcrbel .. 69 57 " 1,4 -2,9 0.2
Panda 74 61 10,6 10.2 2,1
Mammul 79 64 1.3 2,7 .1,1
Tapir 84 71 6.1 6.3 1.9
Hasso 84 70 6..1 3,7 0,9

Mede1l!>/orsog i 1984 med vækstreguleriflg afvinterbyg
sorter gav grundlag for at anbefale en behandling med
Cerone, især af6-radede I.itlferbygsorter, har et ganske
vist beskedelll af/tal resultater afforsøg i 1985 ikke givet
gnwdlog for en tils~'Qrende anbefaling. Det må derfor
fortsat liJr!ldes Ol rurdere sortens str&egellskaber, afgro·
dens vækst og vcekstbetingeJseme iovrig,. fl,r ell beslut·
IIilIg om rækstregulering af vinrerbyg træffes.

Såtider for villlerbygsorter
I 1984 blev gennemført 4 forsog, hvor en 2-radel (Igri)
og en 6·radet (Mammut) vinterbyg blev sammenlignet
vcd forskellige såtidcr og uden og med vækstregule
ring.
I 1985 er der resullater fra I forsøg, og i label 19 ses
rcsultaler fra alle 5 gcnnemrørle rorsag i 2 år.

TabeJ 19 Så,itJer for vitlrerbygrorrer.

A uden vækstreg. B 2,0 I Terpal
Merudb.

Udbytte Suj Udbytte for
IrA Igd. hkg pr Igd, hkg pr \'æbl.

,m ha ,m h, reg. hkg

5 forsøg (4 1984 øg 1 1985)

I.\·åtid

19ri, 2-r .. 68 57.0 62 58,6 1,6
MammUT 6·r. 79 64.0 7J 67,4 J,4

2. såtid

Igd 65 56.2 61 56,J 0,1
\rtammul . 77 60.6 73 61.9 1,3

JlerullbYfll' hÅg for /. sJud

19ri 0.8 2.3
Mammut. 3.4 5,5

l lal kolonnen ydeN.t til højre ses, al der for begge sorter
var større virkning af en vækstregulering ved den
førsle såtid end ved senere såning og større virkning i
Mammutbyg end i Igribyg. Nederst i tabellen er det
vi<;t. at de bedste rcsultaler er opnåel ved første såtid og
vækslregulering.
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Det har med re.lu/raterne affii forsøg \'iH J/g, al der har
~'(f'/'et cf/forde/ ar sti \'I1I1t>rhyggell ridligt. og ar forddcn
ml' .\/Urrl/ i 6-rodel villlubyg {'nd I l-ruder. m('1/ praktl
JAe er/amr.!!.er fra \'ifl/erbygdyrkllillgen / \'(I..'k.\tarel
1984-85 har ol/lydel. al rimabyg. wm b/el' s/it'l lit/ligt
iAkl' m't'rI'ill/recil' \0 godl m/1/ de" I'wrerhyg, der iJ.),e
ml' ~(J kraftig i IIdnk!lfIgell Iwl vi/llrrt'/H hegy"delse.

O~'enigl oper flere ån· forsog med
vin terbygsorter
11abellerne lOog 21 er re\ul!:lIertIC \'1\( for de 'elle:'>ll' 5
år" ~Ifprm Iling af \ lnterbyg"orter 1 Danm"r~. Sorterne
Igri. ManllllUt og Gahel har alle delIagel 15 :'I.r. Ilas"o
l 4 ~r. Tapir og Panda i 2 :'Ir. meden, dl' ovnge ...orter,
...om deltog I afpnHningcll I IlJS4-85 \ar llll'd for f"f"!t.:
g'lng.

:\1nmmutvintcrbYI-: komlller fra W. von IJOrrll'S·[:,c

~el1dnrf. Ve"'lIy~~land. ('g M)rlcn har I gcnllCllhllit af
forwg ICJ81·l:l5 givel 2.1 h~g. ~t'rne mere end Ignbyg.
Mall1111Ulbyg er b-wtlel. og <"orlen har hlllgl "Id med
nogC'nlundt' god ...trå<;lyr~e. Kl'rnernl' er ret :-.mii med
ret Ja\ rUl1hægl. Sorten har fn""rc<.,l.-.lcn'o; på Imil' med
målt:<;nrlcll ....

Gcrbch'interbyg fra Flonmom!lJl'<;prC7. Frankng har
I gClltlemsll1t af 5 :'1.1". ftH'\øg glvcl 1..1 h~g kcrne mcre
t:nd Ignhyg. Gc-rbclbyg har genllt'll1 årelle været dyrke!
i r('1 <;Ior lId:'>tr:c~llIng

Gerbdbyg l'r b-rade!. og ..onell har middellangl '>lr5
med rcl god sln'\.<;tyrke. Kernerne er ret <;,ton.' Illed r('1
lav fllllH':cgl og i 1985 O\l'fvirllrede <;orten ikke <;ærltg
god!.

Vinterbyg

robel20. 5 (ir~ lonog //lild ~·/f/(('rbygl'orter.

Ny vinterbygsort
Den otlidcJle \'<~rdiafpro\'nlngaf vinterbygsoner har
ikke hidtil værd ...ærligl omfattende. og i 1985 deltog.

De m rige S(lrter. som er afpf()\,et I land.. fnr~ogellc. er
ikke allmeldl ttl d:msk v:crdlafprO\ iling. og er derfnr
Ikke optage! på dansk ""lf!"iliste. Der foreligger 'iålede...
ikke diJll<;Ke oplY\11lngcr om flere af 'iorhcgell<;K,lbernc
De 2:-radcde <;oner Diana. Kaskade og Panda har ikke
vi.., \ig allul\c ulfrcd<;<;tillcndc \inlerf.'lMhcd. Dc har I
tldbylle~arnme-llligningen ikke kunnel m:'l.le ...ig med di:
6-raded~ ...orll.'r Ermo og 1\la510. Ermobyg har rcl hlodt
...td. l11edcn" Mastobyg Cl' "lIv"'r5cl. og blandl de
afllfO\t'UI.' har denne <;on haft ..w~, \'irllcrra~lhcd.

Tllpirvintcrb}'g fra R J. Mall<;hoh. lIolland har i de 2
år. dl.'ll har dellagl,'c i lil/ld<;fnr\øg. giVe! 3.0 hkg kernc
mere end Igrihyg.
Tapirbyg Cl' o-r,ldet. og 'l.orlcn h"r et lan~tl ... 1rå med god
<;{n"'tyr~e Kernerne er <;lore Ill~d lav rumvægl, og
sortel1 er r~l modtagelig fllr meld11gangreb. men angri
bt:<; Ikke meget af ...~oldplct Soncn har visl <;ig al have
ell rel god fro ... tresl<;{en ....

I-Iasso\'intcrbn: ~nlllm~r fra von L(k:how-Pd~ll"',og i
gcnllclll,nil af \nrl\foNlg IQ82-S5 har I-Ia.....oh)'g givct
2.1 hkg l.a'fllL' mere elld Igri.
I-ial,<;obyg. der er Oerwdl'1. h.lr langt <;In'l med nogen
lundt: 'ilr<'l. ... tyrkc. Kernt:rne er <;m5 med 1l1lddclJlIlJ
flll1l\ægl. Vmtcffa\thcden er ret god.

Valg af vInterbygsort
hller dr megel \'o//\krlige (H'rn'illlrillgsbetinge/1a i
19)j4-85. som/II/gIe efter ell rll'kh år IIc/CII \'{JIIskeIiRhe
der I wi hefHet'lIde. kali det I'ært' l'ofHkt'ligt ar gil'e gode
unhlfalifl~er om rolg al vll/terbyg..orr. Er/lIrillger fra
wJrrmfprfJvfllng og prahi<; fortæller dog samstem
mellde. ol j7ere af de 6-l'(uledl' vlnlerhygmrte/'. wm
/lasso. .\lammll!. raplr og ,11o<;to, kom bedre igellllem
W!l/at'f/ ef/d de "vrige sorter. Del kan derfor gm' CII

større slkkahcd i dyrklllllgen al nelge siJl/ol/fIt> mrler.

.Hdl' om de 2·roelede sorter har ell bedre kernekmlitet
('nd de jlerradede.

.
Kar. for SlrAlgd. Udb.ognlet"-
lejesæd om udb. hkg

kerne pr. ha

For-
VintcrbYR holds-

" " " "I
~ So ~

~ ~ ",'C E ~ l- ." E
~ .. ~ ..

Tobl!! '1 O~'erslgl m'er somjo/'sog i 1'I'lIll'1'bl'g 1981-85

Ign 100

FOr.HJg~tir 198/-85

Mammut J.7 3,2 71 x. 65,1 L! 103
G~:rbd J.7 3.2 7J 7" 65.1 I.J 102

Fvnl'gwr 191'12-85
11<1<;<;0 J.4 3.b 72 X9 65.7 2. J 10J

F{)rwg~(lr /984-85

nlPlr J.O 1.9 66 XO 62,9 3.0 105
Panda I.{, I.J DR 75 64.2 3.6 ".

1981

Ign 100 100 100 100 100
Mammut "8 108 10J 105 105
Gerbel "" 106 "6 106 103
11a<;<;o 103 10J 102 IO~

Tapir \{I2 108
Panda "" 89

Omtale af de enkelte vinterbygsorter
12rivintcrbyg fra J, Ackermulln. Vt:'<;lIys~landhar hid
111 \æret !love(bOrl 1 dansk dyrkning af vlIlterhyg og
salllIIdig mnlc...ort I <;ort\for~ogenc.

Igrib}g har kOrlerc ~trå end de andre ~ortcr og \3l11li
dig en god "lrå\lyr~e SOrlen er l-radel, og. ~crnerne er
\tore med hOJ runna:gl. Sorten har rCl god ~lllderc\i

~l('n<;
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Tabel 22 Værdiafprol'nillg /985 af ny ~interbygsort

kun l sorl - Marinkavintcrbyg - i 3. og sidsle års
afprøvning. Resultaterne af denne afprøvning ses i
tabel 22.

~db .•O' Vin·
m«' ,.... Kar.f.

Vintel"byg udb. fast- Mod- leje.
hkg pr. Forh. hedi) nings Strl- """)

h. ,,' '-9 dato 19d. cm '-9

Vinterbygsorlcn ~'Iarinka, der er 2-radet. pilkalder sig
særdeles stor interesse. både p.g.a. det huje udbyue og
isa~r fordi 'ionen har vist sig ut være mere vinterfast
end andre vinlerbygsoner. Mllrinkavinlcrbyg er :-ildi·
gere end de øvrige sorter. Den er ret langstrået og ikke
særlig stn'istiv.

og andre var slemt 'iKadct af vinteren. Resultaterne af
disse for~ug findes i tabel 12 i oversigtens tabel bilag.
Resultaterne af de gennemførte 9 forsøg er vist i tabel
23.
Dag de udbytter og merudbytter, som er vist i tabellens
første kolollne, skjuler sig ret ~Iore variationer. Der
bIc\" i adskillige forsøg høstel høje udby Iler, og i
gennemsnit næ::sten 60 hkg kerue af mlllc:-orten Lasko.
Dette forhold gør triticaie interessant i dyrkningen.
Sorterne Local og Dagro har gIvet næsten sammc
udbylIe, og der blcv ligeledes opnliet pæne resultater i
sorterne lukas. Aquarius. Newton og sorten 8005 rra
Svaløf. Yders! til højre i labellen er resultaterne fra
observationl)parccllerne i 1985 visl. Målinger af strå·
længden vi'icr, at 2 soner skiller sig stærkt ud fra de
øvrige ved <tt være meget lange. Del gældcr Aquarius
og OAC·Wintry. Samtidig var disse sorter væsentligt
mcre blod:-lråcde end de øvrige. 2 andre sortcr, Local
og Bokolo. repr~entercr dcn andcn yderlighed ved at
være kort- og stiv~ld.edc. Blandt de øvrigc med strå
længdc omkring C)O cm er der også forskellige lyper.
men den .. wrste dyrkningsmæssige forskcl kommer til
udtryk i vinterfaslheden. Karaktererne i tabellcn afslø
rer, at sOrterne C1ercal, Grace, Newton og især Torrs
ikke har gode overvintring~evncr.Bedst i så henseende
var de 2 langslrll.ede sorter efterfulgl af Loca1. Endnu
foreligger ikke mange oplY~l1ingereller erfaringer om
Irilicalesoncrncs modlagelighed for sygdomme, men i
tabellen er dog vi~t resultater afbedommeber 6 steder
for angreb af brunplet, og lallene afslører nogen ror·
l)kel. Disse forhold vil naturligvi~ blive undersogl nær·
mere i de kommende års forsøg, og det kan iovrigl
bemærkes. al der kun deltager 3 ..arter i landsforsø
gcne. som blev anlagt i eftcr<'iret 1985 og 5 sorter i
værdiafprøvning. Fremtidige forsøg vil endviderc
kunne fortælle mcre om triticaiesorterncs egnethed
~mmenlignct med undre kornarter under forskellige
dyrkningsforhold. I 1985 blev dCI højeste udbyue op
nået i et forsag på Lollund-Fal:o.ter, 83 hkg pr. hu P' JR
6, medens det næ'ilhøje:-te udbytte. 71 hkg pr. ha blev
opnået I Vestjylland på en J8 3.

6.3
6.5
7,0

71
79
83

8')

6.8 '/~

7,9 JI/~

8.4 7/8

4~)

54,1 100
5,9 111
6,0 111

Triticaiesorter
11983 blev triticale, som er en krydsning mellem hvede
og rug. introduceret i Danmark, og der bll::v gcnnem
ført ganske rn. fo~ogssammenligninger ;11' de l)orter,
som vur til rådighed. I 1984 voksede illler~sell, og der
blev i erteråret 1984 anlagt 21 fon.og, hvori 12 Irilicale·
sorter blev afprøvct. Rcsulti.l\Crtlt af afprøvningen af
denne n)' kornart blev vcntet med nogl::r1 spænding.
mcn den strcnge \'lIl1er gjorde ~it tll, at nogle af
sorterne ikke Huede ~ig særlig godt.
Der blev gennemført ia!t 9 fo~og, hvor alle sorterne
overlcvede, stiledes at dcr blev forcu.lgd for:-øgshø~t·

ning. I 12 andre rOr'i~lg udgik en cllcr nere af "iorterne.

I) I = lille \·inlerfllsth~1. ingen lejesæd
~) forsulr, ude11 VI\)\el'.kade
l) alle for..og

Anlal forsøg

Igri 2-r
Hasso 6-r
Marinka 2·r

Tabel23 Laf/dr/orsøg med triticaiesorter (/2)

:;:~ Obsc:rvalionsparcellerl) 198~
~-

TritieaJe- <IO.~
~~~ u StrA· Leje. Vinu~r· Brun·

sorter
~~E -E 19d. "'" fasthed plet
::JE~ ti: om 1-9 1-9 1-9

Antal forsøg 9 ; • " •
La~ko 59,8 100 93 3.8 4.4 4.2
C1crcal 12.6 79 87 2.5 2.1 4.7
Grace 15.8 74 94 5.0 2A 4.0
Aquarius. 6.3 89 132 8.0 7.5 5.0
Torrs 27.3 54 l.7
lJokoln -12.7 79 67 1.0 4.4 5.7
Loc31. 1.0 IU2 76 1.0 5.2 5.5
Sv 8005 7.5 87 91 1.8 4.5 4..1
Ne\"'ton 6.7 89 89 2.0 3,5 6.0
OAC-Wlllll") 15.0 75 140 6.8 7.6 4.3
Dagro 1.0 98 98 JJ 6.1 5.0
Lut:as 3,4 94 94 4.3 4.2 4.3.

') l = 111gen lejna.·d. \ IIHCrf.I,lI1l'd dIer 'H!:d'lmm('
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Valg af triticaiesort
Resultaterne af som!orsøgene med Iriticafe i 1984-85
har gh'et grundlag for al fortsætte med afprovningen af
sarier, og gruudlag for at Gnbefale. al triticaledyrknin·
gen tage.~ op i praksis. Der blev endvidere opl/liet det
l'æ~e!lIJige resulwr, at nogle afde afprMede sorter ikke
le~'ede op lil/on'enmingerne, og flere sorter må derfor
belegnes som uinteressanie /lnder danske dyrknings/or
hold. Der gælde i før"'l!! række de sorter, som ikke
"'JIllIt! ol'ervllllre ri/fred.ulillende og de sorter. som gav
et utilfredsslillende /ldbyue. De to sorter. Aquarius og
OAC·Wintry. som (H'eTl'imrede bedst, er der dog klin
beherskel imerf!.He jor som [ølge afderes meget lal/ge og
blode sIm. der oj1esl medforer kraftig fe)e.wed. I flere
}i:mog er der de\/ulel/ gjort iaguagelser om spiring i
akser /Ilden hoslog væm i OAC-Willtry. Efter ar disse
forbelwld er /agN. mmler illteresse"~lgfor den ry.\·ke
mrl. Loca/. der bode er "orlstraet. srir~trliel og ho)ty-
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del/{/e. men ogsil de poJ.~k(' .mr/er. Laska og Dagro
pakalder sif.[ 1fI/('TI'.'ise. Ilgeml1/ ~or/(!me /Yewroff og SI'U
hif /J()()5 bor ajprrm's yder/igen>.

Vårbygsorter
Der blcv i 1985 nfpmvel -l5 \'~rbyg~()rtcr i ]02 for:-.og.
Del var 32 :-.orter f:l'rre end :'i.rct for. og lorsog~antnllcl

blev reducerel med 115 for..og. Ån.agcl1 til denne
nedgang i antallel af ...ortcr og for'i<lg "kyldes 'i(lI11arbej
del med Statens PI:llltc;lvJsfor:-.øg, dcr Illclcba:Tcr, al

kun :-.orter, :-.om er optaget p:'l. dan~k :,>ort:-.ri.. ,c dIa
tilmeldt fm andre EF-lande:'> ~rt~h.;tc <Jfpro\lc:'> I [alld ..
for:-."genc.

Landsforsøgene med vårbygsorter

Forsøgsre.\·u/IQler /985
Re"lIlt<lIc.:rnc af cnkeltfof'.ogenc med v3rbyg"orlcr fin
Ul''' i tahclbllagcts tabeller 16-27.
Ilahel 24 er optaget rc:-.ult:IICfllC af <) for~",g ..:-."ericr.
hvori der i hver er afprcwct 5 sorter mod en må!e:-.orh
blanding hb.tående af :-.ortcrnc JenlI)'. Sewu. Friumph
og Vegabyg. I en for ..t\g~:'>eric er dc J <;orlsblandinger,
der er anvendt som m1ilermwer i ;lrellc 19M3. S-l og S5
~alllm('nligncl. Re~lIltalcrne kan "l':-' i tabel 29.
Der blev i 191'5 opnået lilfrcd~"td[cnde udbyllcr af
vårbyg i aJle landet:'> egne. Enkeltc af de afpnwI..'dc
..orler har gIvet ht1jcre tHlhyltc end rnMcblandingcn.

-
Udbyne og merudbyue, hkg kerne pr. hu Hek laudet

Vårbyg Sjæl. LoII.- Vestjyl. Nord·
fJdb'"

trAlgd. Holl. Kar. f.
Fyn !lom·

Øerne
Øsl·

Jylland
hk, ",l.

land Falst. holm j)'lIand land jylland kerne om vl~gt. lejrs.a:d meldug
pr. ha pund

Tabt'/ }4 uwdsji)r..."g med rår!Jygsorfer /985 (/6-27)

Serie 0/-22
Anlal filr~'lg 1.\ 6 6 6 18 J l \0 Il> 'O \0

Olanding· 61.6 60.9 71.1 63.4 63.9 56.2 52.8 52.6 53,9 58,\ 70 III 2.8 0..1
GuJa 5.0 5.7 4.i 7.i 5.5 1.6 J,9 4.4 .1 ..1 4.2 72 I IO 4.9 0.5
Ida. .1.7 2.0 1.9 4.7 .1.0 1.4 .1.6 1..1 2.1 2.5 70 I IO .1.5 LO
KI:lXon 1.0 1.5 5. I 1.1 2.1 2A 1.6 0.8 1.6 1.8 69 113 2,7 0.2
ningo. 2.1 2.& 0.5 1.1 1.5 2.4 1.1 0.5 0.6 0.3 69 110 .1.8 0.2
Robert . 0.7 0,7 2.1 2"l 0.0 1.6 0.6 2.5 1.2 0.7 68 110 -l,2 0.1
LSD. 2./ J.5 4.8 J.7 1.5 2.9 J.O 2.9 1.6 /. I

Serie' 0/-23
Anlal f(lr~llg " " • • " .3.\ " " J! ,.
1l1andillg- 65.5 61.2 66,3 48.8 62.4 58.8 50.3 53.\ 53.9 57.5 70 III 2.4 IH
Pamina 5..1 4..1 .1.4 4.4 4.5 4.1 -l,] 5.7 4.7 4.6 73 II J 2.8 2.0
AIda O,g 1.1 2.8 2.1 0,2 1.4 1.5 0.5 0..1 0.2 68 112 2.6 1.0
Hulda 2.0 0.9 2.1 1.8 1.4 1.2 0.5 1.0 0.3 0,7 68 114 1.5 0,2
Tron 2.9 6.0 3,9 3,6 J,9 2.4 J,5 2.1 2.7 .1.2 72 112 3.6 .1.0
Golf. 1.5 2.4 0.7 0.9 1.2 4.7 0.1 0.5 1.6 1.4 1>8 110 .1.1> 2.0
LSI) .. 2.3 J.H 2.0 J.H .1.1 .1,2 1.8 I.J

Serit' 0/-24
'\111;11 (nr~"E: 4 " 7 " " '! " !i .11

Ulanding· 59.5 57.8 64.0 65.5 60.6 62.0 50,9 49.8 54.1 56.3 72 I IO 2.9 O.b
Vega 0.0 1.7 0.8 J.5 1.2 5.1 2.4 2.8 3A 2.6 75 109 4.2 .1.0
Mik\..c1 . 1.7 0.9 J,7 1.1 1.0 4.0 2.0 1.4 2.5 1.3 77 110 5.\ 0.2
Ilod..ey 1>.7 4.7 5.7 1.2 5,J 2.1 0.9 J,2 2,0 3.1 71 110 4.1 0.7
Koral .. 2.1 .l,6 1.\ 1.1> 1.0 1.8 1..1 2,6 0.9 1..1 70 112 2.0 0.1
AJhcrl 2.7 0.5 1.4 0.1 0.9 1>.0 2.6 .1.6 4.0 .1.0 75 III 4.0 2.0
LSI). .I.~ 2.4 J.2 1.4 .1.5 1.7 1.4

Serie 0/-15
Anl;d for~.\!!. 4 " 4 " ~O " !'l 12 " ){)

nlant!ing- 71.\ 52.6 60.() 60,0 60,5 47.9 45.6 49.5 47.8 52.3 71 II J 2.J 1.0
CaJa. O. I 2.9 0.7 0.1 0.9 0.2 1.2 2..1 1.5 1..1 71 II J .1,8 1.0
Ncr} 2,2 4.4 0.6 l,-l 2.6 2.R 1.7 2,l) 2.5 2.5 70 112 4.2 3.0
Tyra 7.4 1.2 1.3 11.9 3.q 2.7 4.6 -l.5 -l.2 4.1 72 112 4.8 5.0
Gorm 5.7 1.1 2.1 4.0 1.0 0.8 0,1 1,3 0.5 0.7 7.1 III 2.& .1.0
Ilcncdiclc .1.2 2.1 1.0 I.J I.R 0.1 1.4 .1.7 2.1 2.0 7.1 115 2.7 0.4
LSD. 1.5 2.4 2,2 1.7 1.4
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

Udb)1t~ Ol mtrudb)'Ue. hk. kerne pr ha Hele landet I
Vårbyg Iv",,,,· N~d. Udbyll

'''''''-
HoIl Kar ( pcllSJIId· Fyn loU.· Bom· 0«.. "',. J)'lIand hl,

bnd F.... holm J)Uand bnd J)lland l,,,,, ,m .....,
"""'" mcldul

lpr, ha pund

Serie OJ-26
Antal forsøg 4 4 J I " 4 • • " II H " .\2 "Blanding· 56,9 6\,5 76,2 46.2 62.4 57,9 44,5 51.2 52,2 55,9 69 110 2.9 2.0
Jonna. 2.2 7,8 0,8 1.1 J.6 1.1 0.8 1.8 1.1 2,4 7l 110 4,6 0,5
Taarn 1,6 J.O 0.8 0.9 1.8 1.9 J.J 0,7 2,4 2.2 72 109 J.5 0.1
Cerise 0,5 5.4 2.l 5,5 1,9 OJ .U 0.7 O.b 1.2 67 109 4J 7.0
Inga 2,8 J,6 2.1 2.5 0.1 2.2 0,6 0.2 1,2 0,8 71 107 JA 4.0
Magnum 1.0 5,5 I,J J, I 1.5 lA U 0.6 1,5 1.5 64 107 2,7 0,1
LSD .. 1.5 J.J 2.1 1.6

Serie OJ-17 og 01·32
Alltal forsøg • • 4 .1 n • 8 IO 27 4' 44 I. 43 "Olanding· 58,8 63,6 68,8 61,S 62,3 58,1 54.7 52.2 54,9 58,2 70 111 3.1 0.6
Galant ... . 5.2 6,7 7.5 -8.7 6.5 9.1 7.5 5.2 7.1 b.8 65 106 1,8 0,4
Apcx ... 1,8 0.6 0.9 1.7 0,4 O,J 0.9 0.7 0.6 0.1 72 115 .1,5 0.1
Triumph ... -0.1 O.J 0.5 2.7 0.6 2.2 l,S 0,9 0.8 0.7 66 111 1,8 0,7
J-Iavila . 2.8 1,4 0.1 U J.) 0.6 0,4 O.J 0.0 0.6 7J 112 J.J 2.0
Grll J,4 U 0.9 -5.2 1.5 0.1 0.0 2.7 1.0 1,2 65 112 2.5 0.7
LSD ........ J.I J,7 1.9 J.9 1.7 ].6 ].8 ].8 1.6 J.l

Serie 01-l8
Anlal forsag ) , 4 l " " ,. U ,.

2~

Olandmg· 48,3 51,9 67,5 59.7 57.0 51,4 50.4 55.0 52.5 53.9 72 112 J.O 1.0
Odin 0,9 0,6 O,J 1,.1 0,1 0.6 1.6 4.7 1,4 1.6 75 114 4..1 0,.1
Lina. ........ 4.J 0.6 J.J 6.0 JJ 0.2 0.8 I,J 0.2 1.2 75 11J 2.6 0.2
Rami. 0,4 0,1 U 0,6 0.6 1.1 1.9 5.6 .1.0 1.8 7J 109 4.1 0,1
Gunnar 1.2 1.5 1.5 5.5 1.1 0.7 0.9 2,0 0,7 0,2 76 109 4' 0.1
Mandolin 0.4 0.7 1,0 4.7 1,2 0.7 1.6 4.Q 1.5 1..1 79 lU 4,2 0,1
LSD ... J.I 1.7 2.8 1.7 f.j

Serie 01-29
Anlal fOl'S0g • J , 14 1 • l 18 J1 .1I 11 " "Blanding· 62.5 59.6 62.6 66.3 62,4 51,6 51,2 50,9 51,3 56,1 72 110 J.2 1.0
Jenn)' ... . 0.4 1.0 1.4 -1,1 0.8 0.9 0.9 2.J U 1.1 7J 111 4.1 0.1
Koru ..... J.6 J.7 J.O 0.2 J.O 1.1 3.2 -5,0 2.9 2.9 77 110 5.2 5.0
Jarl 6.1 4,0 2.3 J.2 4.5 2.2 J.5 J.1 2.9 .1.6 69 III 4,8 4.0
Dais}'·· ... 0,6 1.4 6.6 4.J 2.0 1.8 J.) J,O 2.0 1.0 75 lU 4,1 2.0
~a ... 0,5 1.5 1.5 0.1 0.8 1.5 U 2.6 I. 1..1 6J 113 2,0 O,J

LSD ... 4.J J.5 2.8 2.1 3,2 J.8 1.6 1.5

Serie 0/·30
Anlal fol"'lOg 1 • "

, 10 U .1I 11 .11 l()

Blanding· 63.6 55.0 67.8 62,\ 60,2 5\,0 43.4 49.8 47,9 52,5 69 108 1.7 0.5
Roland 5.0 J.O J.O 6.0 J.6 1.6 6.1 J.8 4.J 4.0 70 110 2.8 2.0
Keti .. 4.1 J.9 J.7 O.J .1.6 2.5 5.J J.7 4,0 J,8 71 111 4.7 OJ
Sv 80294 . J,6 4,4 1.4 2, I 2,.1 2.6 5.7 1.6 J.7 3.1 70 108 J,7 4,0
Lami J.2 5.6 1.9 2.0 J,9 1.0 J,9 2,2 2.5 J.O 68 107 4.7 2.0
l-larry 4.1 U 1.0 1.7 1.0 J, l 0,8 J.5 2.5 2.J 7J 107 J,S .1,0
LSD .. 2.6 1.2 2.4 2./ 1.5

.) Sorlsblandmg af Jenn}". Se..... Tnumph og Veg.lhyg
• 0) Tldhgcn na\n Ikslr
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

men der er nere ck ..crnpler på. al -.orler Ikke udbyllc- K~me\.ldb)'lIe, hkg pr. ha,
ma~\igt kunne klare ..ig. luvngl,,"'al de enkelte sorters gns. af sarlcrne Ol
forhold ikke \ ufderes Il~crmert ud fra delle.llrs forsøg. forholdstal for ~n enkcllc

IOns udbyttc (gns.= 100)
men senere Io\cr..lgten nmla!c.. p. grundlag arnere .lIr~ Jordbund. JB nr. + 2 3 4 6 7
forsog.. rC'\uhutcr. h\on også rc«iultalCme fra 1985 md-
går. Sent' 01-25-85

\mal foP>O,!! , • IO m
Gn" udby IIc 48.9 51.6 ~.9 60,0 BBlanding 104 108 10J 104
CaJa. lOJ lOJ 100 101
Ser) q7 q2 lOJ qq

Forsogsbelillge/ser og dyrkllillgsværdi Tyra q" q4 97 qs
I 1985 blev der i wrhfoJ""iogene. \Om i de foregående år Gorm qq 100 103 101
foretaget bestcmmel ..cr afJordbundem tekstur. h....oref- Benedicte 101 10J % 101
ter Jordtypcrne delc\ op cflcr dere-. mdhold af ler. 'SIII. Serie 01-26-85
finsand og grO\,·~tnd Dc for~kdlgc ty per betegnC!> med AnIa! fONlg ,

" ,I)
JB-Ial fra 1-12 I ove,...,lgten er på de "ldsle sider \'ist et Gn... udb) Ile 43,9 53.7 54.7 64.6
...kcma med de for'ikelhgc jordlypcbclegnelser og en

Blandmg 103 103 104 101forklanng p . h\ad tehturanaly'Cn fortæller.
Jonna q8 100 % q7

Hidtil har der Ikke I di""e opgNclser kunnet konst<lIe-
Taarn 9X q7 qq q8

re. 'iikre fors~cllc mc:llcm ,urtcrne om dere. egnethed
CCfl!'oe '13 qX 100 101

p~ for<;kellige Jordlyper. Resultaterne fra <;Qnsfor...o-
Inga. 105 104 106 103gene i hyg I 1985 cr VI~t I tabel 25.
MagnuTlI 101 q7 q7 101

Serie 0/·27-85
Allldl fur,,,,!! , " I'

Tahel25. flyg50rterv kemelldhyuc po forskellige jord- Gn ... udbyttc 41.6 54,3 55.3 60.4 53.3
typer /985. OIandmg 101 104 102 102 104

Kcmeudb)'lIe. hkg pr. ha, G:llam 8'1 n 8q 87 X'I
g"s. af sorlerne og Apex 104 100 IOS 10J 101

Byg forholdstal for d~n enkelte
Tnumph q8 qq 'IX 101 100sorts udbylte (gns.,.. 100)

Jordbund. JO nr. 1+2 J 4 • 7 Ha .... IJa 104 102 10J 102 107
Grit .. IO) 103 103 IOS IO)

Serie 0/-21-85
Ser/c 0/-28-85

Anllil fOr\\lg , , ,
" Anlltl fOr\llg o III 1 IO II)

Gm.. udbylIe 49,7 52,8 54,8 59,3 66.1
Gn~. t1(lbYllc . 45.9 53,6 55.9

Olandlllg IOJ 102 IOS 101 101 Blallding 104 10) 100
Gula q5 98 qO 95 94 Odin qX 97 100
Ida q4 q8 97 98 95 Lina 100 10.1 106
Klaxon 104 10J 102 104 106 Roml qs n 96
Dingo '1'1 100 9q 102 104 Gunnar 102 102 9q
Roben. IOS 100 106 102 104

~1andolll\ 9q qX 100
Serif! 0/-23·85 Scr/e 0/-29·85
Anlal for\08 • 12 Anlal fOr\llg , IO •
Gn ... udbYlIl: . 40,7 54,5 54,9 62,5 64,1 Gns. udbyllc 48.5 42.9 56,8 56.6 69.3
B1andmg 100 104 101 102 102 Blandmg. 104 10.1 104 104 102
f'anlllla % q4 n % ql Jenny 101 101 101 102 q7
Akla qX qq 104 10J 102 Knru q) qS 97 98 100
Hulda I{)() 108 100 qq 102 Jarl q7 94 q8 q4 qS
Tron 101 q4 q8 97 96 DalS} 100 q6 q8 qq 101
Golf IOS 103 104 104 105 Sc\\3 104 110 104 104 IOS
Sf!r/<' 01-24-85 Serie OI-JO-IU
Antal fOr\"g 1.\ IO C!:) I\nlal ftlNl/l: .\ " ,
Gn... udb} Ile 50,2 51.9 55.6 58,9 Gn". udbyllc 39,9 52,4 47,6 56,0 58,8

B1andmg 107 10.' 100 100 Blanding 116 IOS 106 106 102
Vega q4 q5 96 96 Roland 100 qg qS 98 96
MIHel 96 q6 qq 98 Kcti 98 95 101 q8 100
Hockey 105 107 106 107 Sv. 802q4 8S 98 q7 101 102
Koral 106 9q IOS 102 Laml 101 q7 98 q8 10J
Albcn qO 100 q4 n Harr) 102 107 100 102 qq

B/undmR St'lnJ I I t:gu + Jen/Il" -t rfJumph
JJ



Sorter og arter af korn og bælgsæd

I begyndelsen a/seplemben oplevede hele landel en W1ldsom slorm. der mange sleder mM/"ne el SIon aks· og kernespUd i
uh"SIMi! marker.
Værsl gik del ud over de slf'thri.y soner. melIS korn i leje ikke }'Or s4 UdS4L

Resultaterne er gjort op uden målcson. idel måle
grundlaget for det enkelte forsøg er udbytlcgennems
nittet af de 5 sorter og blandingen, som indgår i
forsøgsserien. For hver serie er øverst i tabellen anfør!
gennemsnilsudbytlel, som fortæller, at det højcste ud
bylle - som ventet - i de nCSle tilfælde er høstet på de
bedste jorde. De enkelte SOrlers udbylte på forskellige
jordtyper er anført som forholdstal. når gennemsnits
udbyttet er sat til tOO, og det er vigtigt, at resullaterne i
denne tabel sammenlignes på tværsfar hw!r enkelt sorl,
for at undersøge. om sorlen /eks. har højere forholdstal
på lettere end txl sværjord. d. u. om den egner sig bedst
for dyrkning pd de lelle jorde.
Under de gode dyrkningsbetingelser i 1985 var der ikke
sikre forskelte i de opnAede resultater, selvom det dog
kan bemærkes, at sorter som Akta og Cerise havde
bedre placering på JB 6 og 7 end på JB 1 og 2, medens
Vega stillede sig anderledes. Det skal dog understre·
ges, at der i mange tilfælde kun ligger få resultater til
grund i gruppen.

Bygsorlernes dyrkningsegenskaber
Tabel 24 indeholder foruden oplysninger om udbytte
relationerne også målinger af strålængde, rumvægt,
bedømmelse af lejetilbøjelighed og meldugangreb.
Disse resultater er anvendt ved en sammenregning af
flere lirs resultater og vist i tabel Jl.
I forbindelse med den officielle afprøvning under Sta
tens PlanteavlsfofS0g bliver nere egenskaber bedømt.
men i 1985 var for første gang alle de prøvede sorter
udsået i obscrvationsparceller. som blev bedømt i som
merens løb flere gange. Disse parceller placeret 24
steder fordelt over landet blev ikke behandlet med
vækst regulerende eller s\ampebekæmpcnde midler.
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Resultaterne af de bedømmelser, der foreligger, er
således udtryk for sorternes naturlige reaktion uden
påvirkning af behandlinger.
Resultaterne af de forskellige observationer er vist i
label 26.
I tabellen er sorterne opført i alfabetisk rækkefølge.
Den første talkolonne med oplysninger om kernespild
er gennemsnitlige og beregnede resultater fra oplysnin
ger fra landsforsogene, og de hidrører fra optællinger i
forsøg, der ikke var hostet før stormen forst i septem
ber 1985. J gennemsnit af alle soner var kernespIldet
2,1 hkg pr. ha, men som det fremgår er der sortsfor
skelle. De næste 5 talrækker indeholder oplysninger
fra observationsparce.llerne. Forst \'ises mAlinger af
slrdlængden og bedømmelsen af lejetilbøjeligheden.
Det korteste strå blev målt I sorterne Sewa, Gnt og
Galant, medens de mest langstn1.ede soner var Mando
lin og Odin. Der er ligeledes stor forskel i lejeriJbøjelig
heden fra den mest slivstråede Koral til Tyrabyg med
det blødeste strå. Tilbøjeligheden til nedkrtækning af
stro og aks blev bedømt i en del af observationsparcel
lerne, og resultaterne giver udtryk for en del forskel
mellem sorterne. Der er dog tilsyneladende kun i
enkelte tilfælde sammenhæng mellem en kraftig tilbø
jelighed lil nedknækning af aks og et stort kernespild,
men kombinationen stor slråstyke og stor tilbøjelighed
til aksnedknækning giver naturligt større risiko for
kernespild i storm, når kornet er modent. Oplysnin·
gerne om angreb afmeldug afslører sortsrorskelle, men
da karakteren 5 fortæller om middel modtagelighed,
har alle sorter p nær Vega været mindre angrebet. og i
gennemsnit af alle sorter var angrebet bedømt med
karakteren 2.7, der betegnes som svagt angreb.
Midi i tabellen er vist de resistenskilder mod meldug



Tabel 26 Egemkaber hOf ~'lJrbygsorlertt~

Sorter og arier af korn og bælgsæd

~f. QbsenallOf1Sparcdk.r l ) 1985 Sortshs-I~l) 1985

i; N<d· Resi-

VArby~ .sa knaekning af Mod· Protc· filens

;S~
SlrA- '-''''' Mel- Resistclls- Skold- Blad· Nogen nings- Rum- "om. imnd- mod(alfabetisk) Igd. ... siri I ak~ d'l kIlder mod plot plcl brand ud "'" ,Ir hold nerna-

1~ om 1·9 1-9 1-9 I· meJdugJ) 1·9 1-9 1·9 1·9 1·9 1·9 1·9 oderJ)

Amal <,lwC'r " • "Akla 1.6 68 2.9 1,.1 1.0 2.9 Ly 2 3 3 ~ 5 5 5
Albert 1.8 73 ~.6 3.7 2.3 ~.3 !\IC. We 3 2 2 3 5 6 ~

Apc:\ 1.4 70 H ~.~ 6.7 1.2 Wc. MI-o 2 .1 3 .1 6 6 6
Oencdlcte 2.8 73 5.0 3.3 2.9 1.1 Mc+? I 3 ~ 3 6 5 5 1 ... 11
BIllgo . . 2, I 74 5.8 4.2 1.9 1.0 La. Ru 2 3 2 3 5 2 5
Caja. 2.3 70 5.3 5.1 6.6 1.8 AI. La .1 4 2 3 5 4 5 I-l--II
Cerise 2.5 64 4.9 .1.9 1.4 4.7 la. We 4 3 2 3 5 7 4
DalS) 5.8 70 ~.I 3.0 5.6 2.8 Ar 2 .1 3 3 5 7 6
Gaiani . 4.3 62 1.9 1.9 2.9 2.6 L). Ab I .1 .1 .1 2 ~ 6
GoJf. 1.5 6-1 ~.4 ~.l 2.3 3.9 La. Wc I .1 2 3 ~ 8 3
Gorm 1.3 70 4.4 ~.I 1.7 3.7 La 2 3 2 ~ 3 5 4 J +-11
Grit 2.8 62 2.1 ~.J 3.1 2.7 Ar 2 ~ 3 .1 ~ .1 5
Gula 2.6 n ~.9 5.9 ~.O 3.0 Ar. Wc 4 .1 I 3 5 4 5
Gunnar 1.6 75 4.8 4.6 2.7 1.0 Ty 2 4 2 4 4 5 4
Harry 1.6 72 4.2 ~.6 3.9 ~.4 Mc, \Ve 5 .1 2 3 5 8 4
Ilavila 1.5 74 4.0 4.7 7.9 3.7 La Wc .1 3 2 3 5 6 5
Ilockey 1.4 68 .1.9 4.0 l..1 2.6 Ar. La. Wc 2 3 3 3 5 6 4
Huld;! 2,3 6-1 2.0 2.1 ~.l 1.1 ly+? l 4 ~ .1 5 6 6 I + II
Ida 1.6 69 2.8 6.~ 7.9 ~.9 \iC. \\'e 4 3 I 2 5 6 5
Inga 3.8 7J 4.6 2.9 2.0 3.8 Ar. Li.l 2 3 2 4 3 2 .1
Jarl I.J 66 ~.9 4.2 6,.1 4.J La 2 3 3 3 5 ~ 6 J I II
JenIl) . 2.5 71 4,4 2.9 2.7 1..1 R. .1 ) 6 3 5 7 5
JOl1na. 2.3 75 5.4 4.7 5.1 1.7 La. L~ ~ 3 5 4 5 6 )

Ketl 0.5 7.1 6.0 ~.6 1.1 1.2 Ru. .1 2 3 3 5 3 5
Klaxoll 1.7 68 J.4 3.8 2.1 1.7 La. Ly 2 4 2 .1 6 5 ~

Konti. 1.5 6~ 1.8 lA 1.1 1.0 .,
Koru 1.5 77 5.8 6.2 1.9 5.0 La. Wc .1 3 2 3 5 7 ~

Lami 1.1 70 5.5 7.0 .1.3 3.7 la ~ 3 2 3 .1 ~ 5
Lilla 2.8 74 2.8 2.7 1,6 2.0 L:I. lu l 3 2 ~ 6 ~ )

~1rtgnum 1.7 6.\ 3.0 3.2 1.1 1.0 La. Ru 2 3 2 5 4 5 ~ I
MandollIl 1.4 76 4.5 5.9 6.9 1.3 La. LG. Wc .\ 4 2 ~ 5 ~ ~ I
MiHcI . 1.3 75 6.2 3.9 J.I 1.6 LI. LG 2 3 ~ 3 ~ 7 5 I. II

Ner) 1.0 69 5.8 6..1 2.6 3.5 La 3 ~ .1 3 ~ 5 5 l I II
Dello I.J 76 5.6 5.2 1.3 1.9 tG 2 3 2 4 5 3 5
Pamina 1.8 72 4.1 .1,1 2.3 ).9 MC. \Ve ) 3 2 3 5 5 4
Robert . . 1.J 65 ~ ..1 .1.6 1.0 1.9 La. L) l 3 2 .1 4 4 5 I I II
Roland ).6 72 2.6 4,4 5.7 ~.9 MC l 3 ) .1 6 7 5
Roml. 0.8 70 5.2 5.2 J,.I 1.2 Ru I 3 .\ ~ .1 2 .1
Se\\i.l .1.3 61 2. J 1.8 5.0 1.3 R, 2 4 2 3 5 5 4
Taarn 2.3 7l 3.8 4.1 1.7 l.l Ru .1 2 .1 ~ 4 3 ~

Tnumph .1.5 6-1 lA 4.q ~.7 2.1 Lj. Ab -' 3 ~ .1 5 .l 5
Tron 1.8 7~ 5.5 4.2 4.3 U Ar .1 .l 2 3 4 .1 ~

Tyra 2.7 70 7.2 7..1 5.4 ~.l AI 3 3 4 3 5 7 5 I I 11
Vega 2.~ 7l .l.q 4..1 2..1 5.~ La .1 .1 2 3 ~ 4 4

G Il!.. 2.1 70 U U ).3 2.7 2,4 .1.1 2.6 3.3 4.6 4.9 4.5

III Ingen IcJl.".~d. Ingcn 1ll:,llmd,nUlg. mltl ,lOgr~h. Ildlig 1ll(l,JllIng tig h'llIl."l\lrn'I\,('. [a\l pmlcllIllldhold
2) Ab AhM;\lnl.ln. At AI!tnan. Ar =- Arahl...:hc. La _ l..;ac\lg..llulII.1 G ltlllgGlumC'J..I) 1 \allpur. \1(. \1olllc Cn\IO.

M" \lull.m. RI RIcolIdo. Ru Rul'cc. I ~ THI..I"'I... \\C - WClhcn\leph31l. ') L"I..Clldl reo-l\IC'n.... dier Iklc opl)\1
J) I \ml!lC'ral:C J. II ...nUlltf3':C II. lII~('n reo-I\tcn ...
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

som de forskellige soner mdeholder. og der he", ises ul
fodnolens forklaring af de nte... me symboler. [ højre
side af tabel 26 er vist resultaler fra sonsliSlen 1985.
Modtageligheden for skoldplet er storst for Harrybyg.
medens der ikke er markant forskel på sonernes mod
lagelighed for bladpleuyge, og for nøgenbrand skiller
Jenny og Jonna "ig ud som mere modlagelige end de
øvrige.
Oplysningerne om sorterne~ tit/lighed ar.slører ikke
s<'\~r1ig store forskelle. idelldabyg med karakteren 2 er
den tidligste og Magnum med 5 er den sildigste.
Oplysninger om kernehalitelen fortæller derimod om
forskelle mellem sonerne I disse egenskaber. Ydersl til
hOJre er det anført. hvilke sorter. der har resislens mod
hovrenemoroderne.s smitteracer <> -.orter har resistens
mod begge smltleracer. medens 2 sorter kun er mod
sLandsdygtige mod smilleraee 1.

Bygsorters resistens imod og bekæmpelsen
af bladsvampe
I label 26 er der gjort rede for bygsorternes resistens
mod meldug og for de angreb, der blev fundel i
observationspareel1eme. Det kan i den forbindelse
oplyses, at der i gennemsnit af sorter og bedommelstr
var kraftigere angreb af meldug i de sydestiige egne af
landet og i Mldt- og Østjylland end i de Dvrige egne.
Det fremgAr, at der optræder mmdst 13 forskellige
resistensgrundlag i de sorter, som blev afprø\et i lands
forsøg, og i en del af sorterne findes mere end et
resistensgrundlag. Med det forml!1 at belyse efTeklen af
de forskellige reslstenser er der i tabel 27 foretaget en
opdeling af de iah 58 sarier. som var udsAel i observu
tionsparceller.
Sorlerne i de 5 overSle grupperinger har i gennemsnit
været mere ..mittel med meldug end sorterne I den
nederste gruppenng med mange forskellige resistens
grundlag. Der er dog en del sorts\'ariation indenfor de
enkelte grupperinger. men som det fremgår er denne
variation langt mindre blandt de 15 sidstnævnte soner.
Det ville nalurhgvis være fnstende også al knytte

Tabel 27. Meldug i vdrbygsorter 1985. gns. af 24
ohservalionsparceller.

Karaklcur ror meldug
Antal

gns. ISortsvanationMeldugsrcsl.!Itens·) sorter

La. La ... We .. 12 4.4 3.5-5.4
Me, MCIWe ... IO 4.3 1.1-5.3
AI. AI.La. AI·Wc 3 3.8 1.8-5.5
Ar, Ar-La, Ar-We,
Ar~La -We .. 8 3.4 2.6-4.8
Ly. Ly+La. Ly.Ab .. IO 2.3 1.1-4.3
LG. LG • La·Wc. LG-La,
Mu+ La, Ru. Ru +- La. RI,
Ru+ We, Ty. Ml-O 15 1.3 1,0-2.0

.) I) Ab == Abf=s~lnlan. AI == AlgerIlIn. Ar Amb'~che. Lil =
laevigatum. lG Long Glume... ly = Lyal1pur. \-IC =
Monte ChmlO. Mu == Mul!nn. RI Ricardo, Ru == Rupec,
T} == Tyrkisk. \Ve WelhenSlephtln
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udbytteresultatel i 1985 Iii diSse grupper, men resulta
tet \ill hoj grad også \'ære påvirket af andre forhold og
egenskaber, således al resultatel kan blive fortegnet.
Der er dog ingen tVIvl om. at hovedparten af de 15
sidstnævnte sorter udb)'lIemæssigl har klaret sig sær
deles Illfredsstillende.
Der blev i 1985 gennemført en afprøvning uden og med
svampebekæmpelse i 2 rorsøgsserier. Hovedresultatel
af dis~e forsøg er vist i lubel 28, og det bemærkes, at
den neder"le serie 01-33 samtidig er forsog med sorts
blandmger, som vil bli\e omtalt senere.
I sene 01-32 er 5 sorter og sorlSblandmgen afpro\-'et
uden behandlmg og med sproJtning 2 gange med 1,0 I
Till turbo. De pr<wede sorter har forskelligt resistens
grundlag. bortset fra sorterne Galant og Tnumph. der
begge har resistens fra Lyal/pur og Ahessiniall. Apex
byg har den såkaldte MI-o resistens. der belegnes som
totalresislens mod meldug. Havila og Gritbyg har
resIstens fra de kendte Laew'gorum og Arabische. I
kolonnen yderst lil hajre ses, hvilket merudbylle der
blt'v opnAd for behandlingen. Den mindste virkning
for behandlingen er fundel i Ape:'; og i sortsblandingen.
medens der i de c\'fige sorter blev opnået en Større
\'irkning. Det må bemærkes, at der blev opnAet hejere
merudb)t1e ved behandlIIlgen af Triumph end ar Ga
lant. som har samme resistensgrundlag. og det må
derar konkluderes, al der \'00 denne behandling ikke
alene er bekæmpet meldug. men også andre af byggens
bladsygdomme. som Tilt turbo er virksom imod. Ud
ginen til ...projtemiddel og udbnngning belaber sig med
bygpns pli 140 pr. hkg Iii ca. 5,4 hkg kerne, og
behandlingen har således ikke kunnet betale sig i de tre
øversle forsøgsled og været økonomisk tvivlsom i de
tre sidstnævnte sorter. De tilsvarende resultaler. som
eropnået i serie 01-33 viser, al en bekæmpe1st kun med
sikkerhed har ...æret rentabel i Vegabyg.

1de mange forsøg. der i de senere år er gennemfort med
nampebekæmpelse i bygsorter. er der generelt opnåel
merudbytter med bekæmpelwn. Der har dag }'ærel
forskel fra dr til ar i den opnlJede virkning. og der hor
ligeledes \'æret en belydelig forskel fra son til sort
afhængigt af, hl'or effektiv bygsorlens resislens mod
s\'ampesygdommene har \-ærel. l mange lil/ælde har
merudbyttet ikke kunnet betale behandlingen. og resul
tateme giver grund iii ar anbefale, al der nøje holdes oje
med, om der i bygafgroderne forekommer angreb af
meldug. blodpletsyge. lkoldpler el/er andre bladplels
vampe. og at der foretoges en bekæmpelse. slJ snart et
angreb erkendes.

Somblandillger af varbyg
Siden 1979 er der hvert lir gennemfort forsog med
afprøvmng af den virkning. som en sortsblanding har j

sammenligning med udbyHeresultatet for de enkelte
sorter. som indgår i blandingen. l 1985 blev gennem
fort 16 forsøg, hvis hovedresultat er vist i nederste
halvdel af tabel 28. De 4 sorter, som er ~ammenlignet
sået enkeltvis eller i blanding. er de samme. som er
anvendt som måleproveblanding i sortsforsogenc.
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- - -
Udbytic hkg
kerne pr la

kar for..
Virbyg

'/) '/ All<
Fo<b md- I<j<-

Øerne Jylland fonog ..I do• ...
Tabel '9 SOrlsblandlllga af bVf: f'5)

der l de enkelle !Ir opuae! mcrudb}Ht=r af "amme
'llorrcl\e \cd anvendelse af"-torlsblilllding. RCSllllatcrnc
fra den wampcbekæmpcde afdeling ~ i...er, at der blev
opnået næ'iten !.amme udb}t1c i gcnnemsllll af !)Or·
terne.....om I bland1l1gcJl I gennCl1lSnH af de 4 -.orter
ble\ der opnåel 5,1 hkg l..emc \00 s\ampebckæmpel·
...en. og .nc m1l1dre end 7.5 hkg \ed hehandhngen af
Vegab~g. medcns mcrudb) Ilet for bchandlmgen af
blandingcn var 3.3 hJ..g kerne. der lkkc kan bdalc dcn
gCllncmfnrlc s' ampcbcJ..xmpel\e.
I en for'Sog ....cric. h\or der blt:\ gcnncmført 17 for')og,
dcllog de J :,,>ort:,,>hlandlllgcr......001 hllr været mftlcpmvcr
l hcnhold ... ~ i... I(HU, \<)84 og \985. J arde .,ortcr. der har

\ug/ell bygbroIId up/ræd!!r 1/æstfl/ hINt ur I en el/er jlt're af
hYf?mrlt'rlle..Vogle surf!'r l'r wm regel I'ærr!! angreb('t end
undrl', ug I /985 blev der Ile{'r I )emll'byg 1/00f.'NI /..rajrigl'
ungrdl..\t1Rl'ubrcmd I"'II/('r HU udlæt/l'/I, Of: dt" /..(1/1 ik/../'
It'I. om IId\l.td"n t'r s"l/ue/ Bekæmpe/Il'n el/er fi}T{·byw.:e1w
jorc'lOgl.'J. oJle ~'l'(1 bejdlll/m: ufde jorH(' g(mt!rQIIOnl'r ud'itl'd
med l "UUhH 7'5

Amal fpr'l'g b 11 J7 " Ib

BlandlTlg \985 57,4 52.5 54.3 100 0.6 3.6
Gunhild 54.3 50,0 52.1 96 2,0 5.2
Dl;mdtllg \q84 57,9 51.7 54,0 9q 0.6 4,0
Tnumph 57.1 52,8 54.4 100 0.7 J.4
Blandlllg IQS3 57.5 52,6 54,4 100 1.0 4.3
Vega 5-.5 51.2 53.5 99 1.0 4.3
LSD 2.1 J.4

lII,mdlng Iql:C~ St:\l.I. )enn). Tllumph. \'('g,.
OI.lIldlnjl: tl~lI-l GunhIld. J(nn). Tflumph. '(jI:;1
B!Jlldl1l!l. jtl!'i_ Gunhild. I fllII, I rlllmph. \'':11.1
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Sui-
% meldug "l bladple:t længde: Kar. r.
A Il A Il cm lejesæd

A. ud~n svam- B. 2X 1.0 l Till ~kr-

Mel. l ) pebtkæmp. 'o"", fulb. ror
V rbyg do~ vampe-

rOl' hkgl~r~rh.hkg k~m~ r~rh bd:mp.
ste:n~ pr. ha tal pr. ha lal B+A

er/e O/-Jl. /4 forsog

B1andlng~) 55,4 102 58.4 100 J.O
GaianI . Ly. Ab 48.5 <lO 53.2 ql 4.7

Are' 1\11-0 56.6 105 59.2 101 2.6
Triumph L). Ab 57.3 99 59.0 101 5.5
lI:lvil:! La 54.6 101 59.8 102 5.2
Grn. Ar 56.0 104 6l..1 105 5.3
LSD I.J l.8

Sl'rIt~ 0/-J3. /6 fim'og

Jenn) Ru 51.4 100 55.5 99 4.1
c.. RI 55.1 108 58.4 104 J.J

rnumph ll. Ab 50.7 qq 56.0 q9 5.J
Vt:ga L.I 47.6 9J 55.1 98 7.5

Gn~" .. sorta 51.2 100 56.3 100 5, I
n1andlllg 1 ) 53.2 104 56.5 100 J,3
~erudb" r. nlandmg 2.0 0.2

Forh ral for sarah/and/lig:)
1985 104 100
IOS4 105 101
1983 104 100
19 2 104 103
IlJMI 101 101
,q81 IOJ 101
Iq80 104 102
1980 106 10J
1979 102 101

rubel 18. Byg.soner enke/nis og i blondlflg uden og
mt'd jl·ompebe.'kæmpelje. (7)

DI'rklltllgseg(,fI~kub(!rI fiJnog med \(Jrter og wrub/UII
dlll~.

Sa/{' 01-33

Jl:nn) O..; 0.0 0.1 0.0 74 3.1
Se\~a 0.1 0.0 0.2 0.1 65 14
, numph 0.7 0.1 0.5 0.2 67 2.4
Vega 3.0 0.6 0.1 0.0 73 J.J

Gn.... <;ortl.'r II 0.2 0.2 0.1 70 2.6
OIandlllg .. 1.0 0.1 0.1 0.0 71 2.8

I ,'b ,\1">e-."lIII.Hl. ,\r ArJbl .... h.::. 1., I Je\ IgatulIl,L, 1.~;L1lplIT. RI RIcolIdo. Ru Rup"'"

" }l'1ll1\. 5<·\l;I. l f1umph. Ve!!.,
" gll' Ild b) lil' .If '::ll~c1tl' ,ort.::r I h];.mllll~ "Xl

l den ubehandledc afdelin~ \ar gcnnem...ml<o;udbytlet af
dc 4 ""arter 51.2 hkg kerne. men der \IU stor for...kel
mellem enkeltsorterneoo udb)tte. idel Sc\\a med el
udh)'lIc p!l 55.1 hl..g kcrne ga" "æscnlhgl nlt:rc end de
mrlge 3. Udb)'lIcl af sorhblandmgen \ar 53,2 hJ..g
kerne. hvill..cl er Cl merudbYlIl': p!l 2 hkg. cller 4 1')(,.'1.
Som del fremg!lr af re...ultlllcrne forneden l tabellen er
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deltaget i år eller tidligere. deltog som sammen lig·
ningsgrundlag.
De udbYHer, som blev opnAel af sortsblandingerne ~
Øerne, i Jylland og i alle forsøg er \'ist med fremhæ·
vede typer. Resultaterne viser meget nær samme ud·
bytter for de forskellige blandinger, og de små forskelle
ligger absolut indenfor forsøgsusikkerheden. Det har
således vist sig at \'s:re muligl at udskifte en af 'iOnerne
i en blanding uden at en sådan disposition påvirker
blandingens udbytte. Forskellene i angrebet af meldug
er meget små fra blanding III blanding, selvom resi·
slcnsgrundlagene er udskiftet med udskiftning af sor·
ler. Kun for bedømmelsen af lejetilbøjelighed er der
noteret en forskel mellem blandingerne, således al den,
der blev anvendt i 1985 har en bedre sI råstyrke end de
tidligere.

Resultatertze offorsøg med sortsb!ondinger har hllert dr
understregel med Slor sikkerhed. Ol der \'l'/I'ære fordele
~'ed al anvende en blanding afbygsorler med forskellig
resislens mod meldug: Fordelen kan sælles lil el merud·
bylle pd ]·4 pcl.. h~'Or der ikke bli~'f!rforelagel n'lJmpe·
bekæmpelse. meden.s der kun opnds op lil 2 pcl. merud·
bylle, stJfreml der gennemføres en bekæmpelse afSl'am
pesygdomme i afgrøden. I disse merudbYller er dog ikke
medregnet andrefordele. som kan lænkes ved dyrkning
af sorlSblandinger, som indeholder sorler med forskel
lige dyrkningsegenskaber. Især p6 uensartel Jord vil
enkellsorlernes forskellige egenskaber kunne udnyttes
under forskellige jordbundsforhold eller andre forskel
lige dyrkningsbetingelser.

Oversigt over flere års sortsforsøg i vårbyg
Del er aldr;gfomuftigt al basere el sorrsvalg alenc pd et
drs forsøgsresullaler. idel tJrs~'arialionen kun kan
komme til udtryk ved al bedømme sorlernes stabilitet
OlJer en drrække. I tabellerne 30 og 31 er resultaterne
fra Oere !lrs forscg med bygsoner vist.
Tabel 30 indeholder en oversIgt over bygsortcmes
udbytteforhold. udt!) kt som forholdstal I de enkehe år
1981·85. Resultaterne er opdelt i områderne Jylland.
Øerne og hele landel. Del mb bemærkes. al målepro
~'en. h-,;is udbYlIt! er sal til 100. ~'ar Zitabyg i 1981 og
1982, medens den 1/983. 1984 og /985 ~'or en 5Ortsblan·
ding. Det er helt tydeligt, al sorterne gennemgående
klarede sig bedre i sammenligningen med Zitabyg. end
i de sidste 3 år. hvor der er sammenlignet med cn
blanding. Grundlageljor h~'t!rt tal i labelh!11 er. al den
pro~'ede sort h~-ert dr har deltagel i mindst j forsog ,.
omrliderne Jylland og Øerne og IO br for hele landel.
Hvor der i tabellen er anført en streg, har delle ikke
været lilfældet.
I label 31 er der givet ell oversIgt over resullatet af
sorternes placering i gennemSllIt af de sidste 3-5 :t ......
forsøg. og i denne tabel er der ligeledes foretagel
opdeling afrcsultatcrnc I Jylland og på øerne. I denne
opgørelse er naturligvis ogsd forskellig mdleprol'e i de l
førsle og de J sidsle dr, og endw'dere gælder ogs& her. al
der kUli er omtalt resullalerafforsog, som har deltagel i
mindst 5 forsøg i Jylland, ",indsl 5 forsog pli Oerne og
mindsl 5 forsøg" hele landel i h"en dr '-forsøgsperioden.

3

I tabellen er viSI gennemsnitsresultater af målinger af
slrålængder, bedommeise af lejesæd og oplysninger om
rumvægt (hollandsk \'ægt) i gennemsnit af årene 1983
85, hvor en sortsblanding har været måleprove.
Resullalerne af disse labeller vil sammen med de
mange oplysninger. derfindes især i label 26, men ogstJ i
de andre forsøgsresultater, danne grundlag for den
korle omtale af de enkelte sorter i det følgende afsnit.

Omtale al de enkelte bygsarter
I det følgende er de enkelte sorter beskrevet i den
rækkefølge, hvori de er nævnl i label 31.

Omtale af 29 bygsorter, som har delraget i
landsforsøg i 1981-85
Golfbyg fra ROlhwell Plantbreeding i England har i
gennemsnit af 5 års forseg givel 3,8 hkg kerne eller 7
pct. hojere udbytte end måleproven. Overfor sortsblan·
dingen i 3 år har merudbyttet være 2-4 pcl.
Golfbyg har kort strå med ret god stråstyrke, og sonen
har Slore kerner med middelhøj rumvægt. Golfbyg,
der er middehidlig. har meldugresistens fra Laeviga·
tum og Weihenstephan.

Ceriscbyg kommer ligeledes fra Roth",ell, og sorten
har i forsog<:perioden givet 2,5 hkg kerne eller 5 pet. i
merudbytte. I 1985 klarede sorten sig dårligere end
tidligere.
Cerisebyg er kortstråel med god stråstyrkc:. og ker·
neme er store med middelhøj rumvægt. Sorten er
middeltidlig, og den har resistens mod meldug fra
Laevigatum og Weihenstephan.

Linabyg fra S\alor er en rel ny sort. som i gennemsnit
af 5 Ars forsøg ga\ merudbyue på 2,5 hkg kerne eller 5
pet.
Lmabyg har middellangt strå og særdeles god strå
styrke. Kernerne er knapt middelstore med god rum·
\ægt. Sorten er middehidlig, og dens resistens mod
meldug fra Laevigatum og Muhao er særdeles effektiV.

Jennybyg komme ligeledes fra Svalor. og sonen har i
gennemsnit af forsog..perioden gi\oet 2,1 hkg kerne
mere end m~legrundlag.

Jennybyg har middellangt strA med god slnlstyrke. og
kernerne er ret slore med middelhøj rumvægt. Sorten
~r middellidlig, og den har vist ret stor tendens til
angreb af 1I0genbrand. Mcldugresistensen fra Rupee er
meget elTektiv.

Hsvilabyg fra Cebeco i Holland gav i gennemsnit af 5
år 1,8 hkg kerne l merudbytte og har stabilt hvert lir
opnåel gode resultater.
lIavila har middellangt slrå og god stråstyrke.
Kerneme er middelslore med middelhøj rumvægl, og
SOrten angi\'es al \'ære maltningsegnet. Resistensen
mod meldug stammer fra Laevigatum og Weihenstep
han.
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Jylland (min. S forsøg/Ar) Øcrn~ (min. S forsøg/Jr) Hele landet (min. IO forwg/Ar)

1981 I 82 I 83 I 8' I " 1981 I 82 I 83 I 84 I 8' 1981 I 82 I 83 I 84 I 8'

Tabel JO Ol'ersigt m'er flere års forsog med ~'årbygsorter Forhold,"tal for kerneudbytll!

Målep,') 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

BI
Golr. 115 III 104 104 103 114 liS 103 103 102 114 113 104 104 102
Lina. 108 109 100 IOS 100 IlD 110 95 106 106 109 109 98 106 102
Illga 101 105 97 98 102 100 104 101 98 100 100 104 99 98 102
Havila 108 104 105 101 100 109 104 102 101 102 108 104 103 101 101
Gunnar 108 108 IOS 99 99 106 112 103 98 102 107 110 104 98 100
Gorm 104 III 92 99 99 IOS 107 93 96 98 104 IlD 93 98 99
Triumph 100 107 100 103 99 103 101 100 102 99 101 104 100 103 99
Jenny. 115 109 99 101 97 108 108 IOS 102 99 112 108 101 101 98
Cerise 113 III 103 98 98 116 108 102 101 97 114 109 103 101 98
Caja. 108 103 101 102 97 106 103 105 101 99 109 103 103 101 98
Mandolin 100 101 101 99 95 98 109 100 99 102 99 104 101 99 9H

Magnum 104 112 100 100 97 103 liS 101 103 98 103 113 100 101 97
Odin 98 100 99 95 95 97 102 104 99 100 99 101 101 96 97
Rami 103 107 106 103 94 102 104 99 103 101 102 104 103 IU3 97
T.utrn " IlD 105 103 100 95 107 110 110 103 97 109 107 106 101 96
Hurry 114 106 98 97 95 110 109 95 95 97 113 107 97 96 96
Jonna. 103 107 103 98 97 105 106 107 102 94 104 107 105 100 96
Ida. 112 102 99 97 96 III 99 95 89 95 112 101 97 94 96
Nc.-y 95 97 98 97 95 102 101 102 94 96 104 102 99 96 95
Vega 101 107 97 96 94 100 109 96 95 98 101 108 97 96 95
Koru 109 108 102 99 94 110 108 103 99 95 109 108 102 99 95
Albcl'l 104 107 101 96 9.1 100 104 98 94 99 103 106 100 95 95
Lami 102 104 97 97 95 101 107 98 95 94 102 105 97 96 94
Troll 97 106 100 97 95 97 104 102 94 94 97 95 101 96 94
Jarl IOS 106 98 98 94 109 103 97 95 93 107 101 97 9b 94
Keti. 106 101 103 96 92 102 101 108 99 94 104 102 105 97 93
Gula 100 104 101 100 94 99 103 IDO 93 'II 100 103 100 97 93
Roland 105 106 100 95 91 109 IOS 97 94 '14 107 105 99 94 92
Tyra IOS 102 99 90 'II 101 103 94 86 94 103 103 97 89 92

Klaxon 108 IU6 103 103 104 102 105 103 107 104 103 103
Grit 100 100 104 102 106 99 103 102 103 100 103 102
Akla 113 98 101 99 106 95 103 100 109 98 101 100
Belldicte 106 101 100 96 IU6 lDO 101 97 106 IDO IlJO 96
Mikkel . 103 102 101 9; 103 103 102 103 102 98
Purnina 104 92 'II 106 94 93 105 9J 92
Ihilda 100 102 99 97 98 98 99 100 99
Sv 80294 IU2 104 92 100 97 96 99 100 94
GaialIt . 88 97 87 88 94 90 88 95 88
Hockey 102 104 105 109 10.1 106
Sewa 105 107 104 107 101 IU7 102
Robert. 98 106 102 106 100 106 101
Apex 101 99 102 101 100 100
Bingo. 103 101 107 98 104 '19
Daisy. IUJ 96 100 97 102 96

-) M3.kpnl\(' 1981-82 ZI13b)g. 1111U-85 = ,-orhblandlf1g

Gunnarbyg fra Svalør har i fors~,gs..~retle i gennemsnit Taarnbyg kommer ligeledes rra Svaløf. og sorten har
givet 1,7 hkg kerne mere end måleproven med lidt som den foregående i gennemsnit ydet 1,7 hkg kerne i
varierende stilling fra :'\r til år. merudbytte med en væsentlig bedre slilling på Øerne
Gunnarbyg har rel langt strå med nogcnlunde sln\· cnd l Jylland.
styrke, og dens kerner er middelstore med ret god Taarnbyg har middellangt strå med god stråslyrkc, og
rumvægt. Gunnarbyg er middeltidlig, og dens meldug· dens kerner er rct små med middelhøj rumvægt. Sor-
resistens. som cr betegnct Tyrkisk, har hidtil været len er middeltidlig. og den har god mcldugn:sislells fra
meget effektiv. Rupee.
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Tabe/JI Orersigt o~'er SOTls/orsog i ~'arbyg 1981-85.

Hde Iandd Jylland (km,

Kar f. pd. holl.
Slrllld. cm leJeslOlfl) "". Udbytte Ol merudb)'lIe. hkl kerne pr ha

1983·85 1983-85 1983:8'
V rb)'g • ~ • ~ • ~ ~ ~ • • C

~ • C
~> > e .; e s e 9e e

~
~

~ ~ ~ ~ ~ z " ~

~
.. ~ ~ "u å > Ol >

"
> -e ..

~
.. >

~.. e e e e æ • • e:; ~ :; ~ :l: ~ :l: .. :l: :lO ~

MAIeprøvel) - 100 - 100 - 100

Forsogsdr 198/-85
Golf. 72 68 1.6 2,2 12 111 52,2 3,8 107 49.2 3.6 107 56,4 4,0 107
Cerisc J3 68 1.6 2.J Il 112 50.5 2.5 105 47.0 2,4 105 56.0 2.5 104
Lina .. . J l 70 1,8 1.6 11 113 51.6 2,5 105 48.8 2.2 105 55,8 3,0 105
Jcnny .. J4 74 1.7 2.0 11 113 50.9 2.1 104 47.7 2,0 104 55, l 2.2 104
Havila . . . . . . .. 72 7l 1.7 2.0 10 112 51, l 1.8 103 48,2 1.6 103 55.2 1.9 103
Gunnar . .. 7l 7J 1.7 2.3 12 111 50,0 1.7 103 47.7 1,6 103 53,7 2.0 104
Taarn .... 72 72 1,6 1.8 10 111 50,6 1,7 103 48.0 1.1 102 54,8 2,7 105
Magnum ..... . 71 65 1.7 1.6 11 110 51,0 1.4 103 48.6 1.1 102 55,3 2.0 104
Caja J2 70 1.6 2.8 11 112 49.4 1,2 102 46.4 1.1 102 55.5 1.4 103
Koru 72 74 1.7 2,9 11 111 50,7 1.2 102 47.9 1.0 102 55.0 1,4 103
Raml 74 73 2.0 2.9 12 111 52.0 1.0 102 49.1 1,0 102 56,1 1,0 102
Jonna. 71 71 1.7 2.9 11 112 51.4 0,9 102 48.6 0,7 101 56,3 U 102
Harry 72 74 l, 2.3 10 110 51.0 0.8 102 48.J 0.9 102 55.5 0.5 101
Triumph 73 70 2.0 1.7 11 111 52.1 0.6 101 49.7 0.7 101 55.7 0.6 101
Gorm ... 73 74 1.5 1.6 111 110 49.6 0.4 101 46.7 0,6 101 54.2 0,0 100
Inga. 71 71 1,J 2.0 111 108 52,1 0.3 101 49.6 0,3 101 56,2 0.3 101
MandolIn 73 77 1.7 2,3 111 112 50.0 ~O.l 100 48.0 0.5 99 53.4 0.8 101
KCli .......... 72 J l 1.6 2,9 110 115 51,2 -0.2 100 48.2 0,3 99 55.6 0,1 100
Jarl 73 67 1.8 2,8 110 113 50.8 0,2 100 47.9 0,0 100 55,3 0.7 99
Roland J2 Jl 1.6 1.4 109 111 51.1 -0,3 99 48,5 0.4 99 54,9 0,3 100
Ida . . J2 69 1.J 2.6 110 110 51,0 ~0.3 99 48.5 0.4 101 55.1 1,3 98
Albert 74 J4 1.5 2,0 110 112 51,8 .0.4 99 49.5 0.2 100 56,0 0,7 99
Nery J2 70 1.6 3.0 111 111 49.4 0.4 99 46.4 0,2 100 55,5 ~0.9 98
Vega 73 J5 1,9 2.J 110 109 50.9 ~0,4 99 49.0 0.5 99 54,4 -0.3 100
Lami ........ 73 69 1,6 3.6 110 110 51,0 "0,6 99 48.9 0.4 99 54,9 0,8 99
Odin 73 74 1.7 2.7 111 115 50.7 -O.J 99 48.3 1.1 98 54.2 0.0 100
Tron J2 72 1.7 2.4 110 111 51.1 0.7 99 49.0 0,5 99 54.5 1,7 97
Gula 7l J2 1.7 3.1 111 111 51.5 0,9 98 48.7 0,2 100 56,0 I.J 97
Tyra J2 71 1,6 3.7 111 111 49.1 "I. 96 46.1 1.3 97 54.7 2.7 95

Forsøgsdr /981·85
Klaxon 71 69 2.8 2.0 III 113 52.1 2.3 104 49.5 2,3 105 55,9 2.0 104
Akta ........ 72 68 2.4 2.4 110 110 51,6 1.2 102 49.6 1.4 103 55,2 0,7 101
Grit . .. 7l 66 1.9 1.5 112 113 52.6 1,2 102 48,9 0.8 102 57.6 1.6 103
Denedictc 73 73 1.7 2.0 11.1 11 ~ 51.3 0.4 101 4J.6 0,3 101 56.6 0.6 101

Forsogs6r 198J-85
Hulda J l 67 1.5 1.2 110 114 53.8 0.4 99 49.7 0.3 101 58.9 1,3 98
Sv 80294 . JO 69 2.7 J.4 109 110 49.8 1.1 98 45.9 0,8 98 55,9 1,4 97
Galanl .. . 72 65 1.5 0.8 111 108 54.0 "5.0 91 51.7 4,6 91 56.5 5.2 91

Formgsdr /984-85
Hockey .. J5 72 1.2 1.7 109 110 5J,9 2.J 105 56.2 I.J 103 60,4 4,2 107
Scwa 71 62 1.9 1,1 112 114 56.2 2.6 105 53.1 2,8 105 60,8 2,6 104
Robert . . ........ J4 71 1.4 2.6 108 108 58.9 2,2 104 53.5 2,3 104 65,5 2.0 103
Bingo . . J4 73 2,2 3.0 113 113 59,2 1.2 102 56.5 1,2 102 63,3 1.5 102
Apex ... .......... 74 75 2.2 2.4 110 116 5J.6 0.0 100 54.9 0,1 100 60,8 0.9 101
Mikkel ........... J4 79 2.2 3.7 112 112 55,6 -0.2 100 52,4 1.1 98 61.9 1.4 102
Daisy .. 72 75 3.2 4.1 110 113 5J.9 -0.5 99 52.2 0.2 100 64.8 0.9 99
Pamina 74 76 1.8 2.2 110 111 5J.2 4.3 92 5M 4.5 92 60,9 4,1 93
l) Måkpf0\e 1981·82 Zllab}!! 11 I hdl !wkndl:

198.\·85 =- Sorl\hlandmg
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1\lagnumb)g fra Mlln Masters i England gav Igennem
snit af 5 Ars forsøg 1.4 hkg kemc merc end målegrund·
laget med bedre resultat på Ocrne end I J)l1and og
iovngl med en del ~vllriatlon.

Magnurnb)'g er meget kortslråel og Mi\strået. Ker
nerne cr middelstore med middelhøj rumvægt. Mag
numbyg er den slldig"k "art i afprø\uingen. Den har
rCSI~ICIlS mod ncmalOdrace I og ell meldugresistcns.
SOIll ..lammer fra LacvigalUlll og Rupt:c.

Cajllb)'g fra Pajbjcrgfolldens forædhngsvirksomhed
placerede ~ig i forsogsperioden med et merudbylte på
1,2 hkg kerne eller 2 pct.
Cajabys er korhtr. ct, og str slyr"ell er nogenlunde.
Kernerne er knapt mIddelstore med middelhoj rum
\ ægt. Sorten er middehidhg. og den har reo;i"tens mod
begge nemalodell', 'ImIIteracer samt en rct effekliv
meldugresi'ltens fra Algenan og lae\igatum

Korubyg fra Roth\\ell ga\' i gennem:-nil af forsøgspe
rioden et merudbytlc 1,2 hkg kernc med de bed"te
re'iultater de f"r'iIC 3 !tr.
Korubyg har godt. mlddellangl slrj med nogenlunde
strå~tyrke og Slore kerner med 1111ddelh"j rumvægl.
Korubyg cr middeltidlig. og dens mddugresislens fra
lae\lg:uum og wClhenslephan \ur kun nogenlunde
effektiv I 1985.

Romib)'g fra Abed PlanleU\lsstallon har I forsøgspe
rioden gi\et gode re'iultutcr og I gennemsnil uf 5 år 1.0
hkg "emc I merudb) Ile.
ROnllbyg har middcflangt strå med rct god stråstyrke.
Kernerne er sm med ret la ... rum ...ægt. Romib)'g er
knapl middehidlig. og den har en efTektlv mcldugrcsi·
sten.. fra Rupee.

Jonnubyg fra Pajbjerg har i gennenl'illit placerct ~ig

med 0.9 hkg kerne I merudbylle.
Jonnab)'g har mlddelJangl Sid med ret god stråslyrke.
Kernerne er ret '>Iore med mtddelhoj rumvægt. Den er
knapl ffilddehidhg og har en god resistens mod meldug
fra Lae\igalum og LyalJpur.

Harr)'b)'8 fra Welbull I S...·crigc var bedre I forsogspc·
noden 'i 2 første år end "Iden. og sorten har i gennem·
snit givet 0,8 hkg kerne o\cr målegrundlagcl.
J-1urrybyg har godt l1Iiddellangl sln'l og en ret god
slnhlyrke. Kernerne er megel store m<..'d middelhaj
rumvægt. og soncn har tilbøjelighed lil akssplflllg.
H:trrybyg er middehIdlIg. og den'> meldugresislcn..
hidrorer fra Monte Cnsto og \\'elhenslcphan.

Triumphbyg fra Saat- und POanzgut I T)s"land har I

de ..enere år ubeslridt været den mest dyrkede b)'g~rt

Ikke alene l Danmark. men og'iå i Oere andre lande. (
gennemslllt af 5 års forsog ga\ sorten 0.6 hkg kerne
mere end målegrundlagel. men sorten har hvert år
placeret sig udbyuema:s3lgl pænt.
Triumphbyg er karlstdlelog meAct ,livstrået. Ker
nerne er ret små med middelhoJ rumvægt. Sonen har
vist sig at have særdeles gode egemkaber lil maItfrem
stilling. Triumph er middeltidlig, og den har god
resistens mod meldug fra lyallpur og Abessmian.

Sorter og arter ar korn og bælg.s:.cd

Gormbyg fra Landbrugel5. Kornforædhng ga\ I gen
nem3nit af 5-års perioden 0,4 h"g kerne 0\ er m le
grundlagel. men en dårlig placenng I 1983 trak gen
nemsnilId ncd.
Gormbyg har middellangt <;trå med god slrjstyrke og
rmddcbtore kerner med rel luv rumvægt. Sortcn er
middeltidlig. Den .. mcldugresislcns hidrører fm Laevi·
gatum. og sonen har resIsIens både mod nematodrace
I og II.

Ingabyg fra Abed gav 0,3 hkg kerne mere end m le
prøven i gennemsnit af peTloden 1981-85.
(ngabyg har middellangt strå med god str SI yrke
Kernerne er ~må med ret lav rum\ægl. og sorten er
knapl middel ud hg. Resistensen mod meldug ludrører
fra Arablsche og Lacvlgatum.

~IQndolinbyg fra \'311 der HaH~ I Holland gav I gen
nem'mit af 5 år et udbylte på lime med mjlepn)\·cn.
Mandolin har ret langt ~trå med ret god ~lråslyrkc. og
kernerne er middebtore JTled Iluddelhøj rumvægt
Mandolin er godl middellidlig. og sorten har en god
meldugresi'iICn3 fra Lae\ igatum. Long Glumes og
Wdhen3lephan. End\'idere cr den rCSlslent mod nema
lodrace J.

Ketib)'g kommer fra Carlsberg... Kornforædhng. og
~rtell ga\ I gennemsnu af forsog I 1981·85 0,2 hkg
mindre end m~lepro\en.

Keli har middcllangl slrj og rct god stråslyr"e. Sanen
har rcl smj kerner med middelhoJ rumvægt. Den er
mIddel Ild lig med en god meldugresisten~ fra Rupee.

Jarlbyg fra Lalldbruget~ Kornforædling gav ligelcde..
0,2 hkg kerne mindn: i forsogsperioden.
Jarlbyg har Cl kan ~trj med ret god ... Inhtyrkc, Ker·
nerne er knapt nllddelstore med middelhoJ rumvægt

lfIen er nllddellldhg og har rCSlstens mod begge
l1emalOdens srmlteraccr og meldugresislcns fra Laevl·
gatum

Rolandbyg fra \\'cJbull ga\ 0.3 h"g kerne mmdre end
l1IålegrundJagel. og resullatet l 1985 \'ar Ikke særlig
godt.
Rolandbyg har middellangl ';trå med god slrå5.lyrke
Kernerne er store med høj rumvægt. og sanen cr
rniddeltidllg. Resi<;ten!ten mod meldug fra Monle eri
..to var ikke ..ærlig effekliv I 1985.

Jdabyg kommer ligeledes fra Welbul1 og har værel I
dyrkning i Oere år med noget vunerende resultater. I
gennemsnit af 5·års perioden ga\ Idabyg 0,3 hkg "eme
mmdrc end måleprø\en.
Idabyg har et kort ';Irå med rct god str tyrke. og den!!
kerner er ret ,;lorc med mlddelhoj rum ... ægt. Idabyg er
Ildligere end de ovrigc sorter. og dens mcldugreslslel1!1.
der hidrører fra MOllie Cn..,lo og Welhenslephall. var
Ikke særlig efTekti\ i r.

Albertbyg kommer 'tom de IO forcgjende fra WClbul!.
og sorten har placerct sig på lillie med dem med 0,4
hkg kerne i mmdreudbYlle
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Albertbyg har middellangt strå med ret god stråsryrke.
Kernerne er ret store mcd middelhøj rumvægt, og
sorten er middeltidlig. Dens resistens fra Monte Crista
og Weihcnstephan var ikke så effektiv som ønskeligt.

Nerybyg fra Landbrugets Kornforædling har givet et
gennemsnitsudbytte på 0,4 hkg kerne mindre end
måleprøven i gennemsnit af 5 år.
Nerybyg har ret kan strå med ret god stråstyrke.
Kernerne er middelstore med middelhøj rumvægt, og
sorten er ret tidlig. Den har resistens mod begge
nematodens smitteracer og meldugresistens fra Laevi
gatum.

Vegabyg fra Abed har som de LO foregående sorter
givet 0,4 hkg kerne mindre end målegrundlaget i
gennemsnit af 6 år.
Vegabyg har middellangt strå med god stråslyrke, og
kernerne er knapt middelstore med middelhøj rum·
vægt. Sorten er middeltidlig, og dens meldugresistens
fra Laevigatum har i Oere tilfælde ikke været særlig
effektiv.

Lamibyg fra Landbrugets Kornforædling er den æld·
ste byg på sortslisren. I gennemsnit af de seneste 5 år
gav sorten 0,6 hkg kerne mindre end målegrundlaget,
men sorten har igennem årene haft en særdeles stabil
ydeevne.
Lamibyg har et kort og ikke særlig stift strå. Sorten er
middel tidlig og har en god buskningsevne. Kernerne er
knapt middelstore med lav rumvægt. Sorten har mc1
dugresistens fra Laevigatum.

Odinbyg fra Carlsberg har i gennemsnit af forsøgspe
rioden givet 0,7 hkg kerne mindre end målegrundlaget
med de bedste resultater opnået på øerne.
Odinbyg har middellangt strå med ret god stråsryrke.
Kernerne er små med middelhøj rumvægt, og sorten er
knapt middeltidlig. Resistensen fra meldug hidrører
fra Long Glumes.

Tronbyg fra Landbrugets Kornforædling har i forsøgs
perioden i gennemsnit givet 0,1 hkg kerne mindre end
måleprøven, men har placeret sig bedre i Jylland end
på øerne.
Tronbyg har middelJangt strå med ret god strAstyrke.
Kernerne er ret små med knapt middelhøj rumvægt.
Tronbyg er midde hid lig, og den har meldugresistcns
fra Arabische.

Gulabyg fra Abed har i perioden 1981-85 givet 0,9 hkg
kerne mindre end målegrundlaget.
Gulabyg har middeJlangt strå med ret god stråstyrke.
Kernerne er knapt middelstore og rumvægten middel·
høj. Sorten er rel tidlig, og den har resistens mod
meldug fra Arabische og Weihenstephan.

Tyrabyg fra Pajberg havde et dårligt år især i 1984, og i
gennemsnit af 5 år gav sorten 1,8 hkg kerne mindre end
måleprøven.
Tyrabyg har middellangt strå med ret dårlig strA
styrke, og sorten har store kerner med middelhøj
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rumvægt. Tyrabyg er tidlig i skridning og midde1tidlig
i høst. Den har resistens mod nematodrace I og race 11,
og dens meldugresistens hidrører fra Algerian.

Omtale af4 sorter, sam har været afprøvet
i landsforsøg i 1982-85
Klaxonbyg fra Rothwell har med gode placeringer
hvert år i gennemsnit givel 2,3 hkg kerne mere end
måleprøven, og sorten placerede sig også godt i 1985.
Klaxon har ret kort strå med særdeles god stråstyrke.
Kernerne er middelstore med høj rumvægt. Sorten er
middeltidlig, og dens resistens fra Laevigatum og
Lyal1pur har hidtil været effektiv.

Aktabyg rra Abe<:! har i gennemsnit af 4 år givet 1,2 hkg
kerne mere end måleprøven.
Aktabyg er kortstd~et med god stråstyrke. Kernerne er
middelstore med middelhøj rumvægt. Sorten er knapt
middehidlig, og den har resisLens mod meldug fra
Lyallpur.

Gritbyg kommer fra Saat- und Ptlanzgut i Østtysk
land, og SOrten har i gennemsniL af 4 års forsøg givet
1,2 hkg kerne mere end målegrundlaget.
Gritbyg er kortstrået og særdeles stntstiv. Kernerne er
ret små med knapt middelhøj rumvægt. Gritbyg har
vist sig at have fortrinlige egenskaber til maltning.
Sorten er middeltidlig, og den har meldugresistens fra
Arabische.

Ilenedictebyg fra Weibull gav 0,4 hkg kerne mere end
måleproven i gennemsnit af 4 år.
Benedictebyg har middellangt strå med god stråsryrke,
og den har middelstore kerner med ret høj rumvægt.
Sorten er middeltidlig. Dens resistens mod meldug
hidrører fra Monte Cristo, og desuden har sorten
resistens mod nematodrace I og II.

Omtale af3 bygsarter, som har deltaget i
lalldsfarsøg 1982-85
Huldabyg fra Weibull gav i gennemsnit af 3 års forsøg
0,4 hkg keme mindre end sortsblandingen, sam den
blev prøvet imod.
Huldabyg er kortstrået og stivstrået. Kernerne er ret
store med middelhøj rumvægt, og sorten er tidlig.
Dens resistens mod meldug kommer fra Lyallpur, og
sorten har endvidere nematodresistens mod race I og
race II.

Sv 80294 rra Svalør er godkendt til optagelse på
sortsliste. men er cndnu ikke navngivet. Sorten har
placeret sig i 3 års afprøvning med et mindreudbyue på
1,1 hkg kerne.
Sorten har middellangt strå med ret god stråstyrke,
men der foreligger ikke yderligere oplysninger om
sortens egenskaber.

Galllntb)'g fra Carlsberg Kornforædling har i gennem
snit af 3 lirs afprøvning givct 5,0 hkg kerne mindre end



ll1<'lle,")rtcn. IlWll med et ...a.~nlhgt bedre rcsultal I

19~~ l'nd lie l mngc .'r.
Galalltb}l:; er J..urbtrael og meget !lti\~trt et Sorten har
rt't"l1I kerner med megel la\ rum\ægt. Galant cr den
fur-.tc proantcx:yanidlllfri byg..ort på markedct. Denne
cgcn~bb angn-cs ilt Hcrc ct fortrin l maltningen.
Galanlbyg er middeltidlig. og den hllr meldugrf.'Si'iICn"
fra Lyallpur og Abc..sinian.

Omrale af 8 bygsarrer, som har delragel i
landsforsøg /984-85
Hocke)'byg fra Rothwell Plantbreeding har I de 2 år.
den har \ æret afpro\ct i landsforsog klarct sig særdeles
godt. og sorten var I 1985 den hojesl ydende bygson I

forsøgene. I gennemsnit af 2 års forsog har sorten gl\'ct
2.7 hkg kerne mere end de sortsblandmgcr. der var
målcpro\e.
Hockeybyg har ret kort ~trå med god "lråslyrke. Ker
nerne er rel store med middelhoj rumvægt. Sorten er
middeltidlig. og den har meldugresistens hidrørende
fra Arabische. Laevigalulll og Weihell~tephan.

Sewabyg fra Landbrugcls Kornforædling placerede sig
i 1984 bedst blandt bygsorteme og \ ar også hojl)'dende
i 1985. således at sorlen i gennemsnit af 2 år har gi\et
2.6 hkg kerne mere end sortsblandingen.
Sewabyg er megcl konstrået og megel sliVSlråel. Sor
ten har middelstore kerner med nuddelhoj rumvægl.
og den er middeltidhg. Sewabyg har som den eneste på
sortshMen meldugresislens fra Ricardo.

Robertbyg kommer ligeledes fra Landbrugets Korn
forædling. J gcnnemc;nit uf2 års forsog har sorten givel
2.2 hkg kerne mere end m1i1egrundlagct.
Roberlbyg har el ret kon strå med god sIdst yrke.
Kernerne er rel smA med ret lav rumvægt. og sorten er
middeltidlig med meldugresislens fra Laevigatum og
Lyallpur. EndVidere er Robertbyg resic;tent mod begge
smitteracc:r af nematoder.

Bingobyg fra Carlsberg har i gennemc;nit af2 års forsøg
glvel 1.2 hkg kerne mere end m.leproven med del
bedsle resultat i 1984.
Dingobyg har middeJlangl strA med ret god slråstyrke.
Kernerne er meget små med middelhøj rumvægt og
sorten er middellidlig. Dens resislclls mod meldug. der
hIdrører fra Laevigaturn og Rupee. har været effekliv.

Apcxb"g fra Cebeco I Holland gav b. de 11984 og 19851
gennemsnit af forsøgene Ilojagtig samme udbytte som
mleproven.
Apcxb)g har middellangt strå med middelgod strå·
SI yrke. Sarien har ret !llore kerner med god rumvægt
Den er middel Ild hg og har det fortrin fremfor andre
sarIer. :H dens resish=n'i mod meldug. Ml-o. er eOektiv
mod alle meldugracer.

Mikkclb)'g fra Landbrugets KornforædlIng har været
i forsag i 4 år, men da for')ogsanlallel i 1983 var mindre
end IO forsøg, tæller kun de 2 sidste:'ir i sammenlignin
gen her. I gennemsnu af fors"g 1984 og 1985 gav

Sorter og arter ar korn og bælgs:.cd

MIkkelbyg 0,2 hkg kerne mmdre end sonsblandmgcn.
Mikkelb)'g har ret langt strå med rel god stråst)'rke.
Kernerne er Slore med middelhøj rumvægl. Sorten er
middeltidlig, og dens meldugresisten~hldrorer frll La
e\igalum og Lang Glumes. EndVidere er den rcsiSlent
mod begge ncmalodel1s smitteracer.

Daisybyg fra SES i Belgien har i gennemsnit af 2 år~

forsog givet 0.5 hkg kerne mindre end sortsblandingcn.
Sorten har i forsogclIe været benævnt Desir. men har I

cfteråret 1985 skiftel navn til Doisy.
Daisybyg har rel langt slrll med ret god stråst) rke.
Sorten er middeltidhg. og den har store kerner mcd
mlddelhoJ rum\ægl. Dens meldugrcsistens ~lammer

fra Arabische.

Paminabyg fra Wcibllll ga\ i genllcmsllll af 2 r-. for..og
4,3 hkg kerne mllldre end sOTl')blandlllgen. og sorten
placerede ..ig rCl dårligt i begge for"iogs.!l.rene.
Pal1l111ubyg har ret langl str~ med rel god slrJsc}'rkc.
SOflen har llliddcl ..torc kerner med nllddelhoj rum
vægt. og den er middel ud lig. Den har meldllgre"lstcns
fra Monle Cmlo.

do\ cr de næ\ nic soner har Koralbyg fra \ on Ln
cho..... -Pcl"u.. dcllagcl I 1985 med godt udb) t1t"Te'>ullal

Valg af bygsort
To forhold er o/tid grundlæggl'11de. mlr der s/...ol foreta
ges et \'OrtH'olg. For det f()r~te er det rilrlJdeligt at ~kaffi'

l/g m mange objekm'e og /lili/d/RI! oplyslllnger om
wrtemes egl..>m/...uber. mm det er mIlligr. For det alldel
('T d", IUJfurligl'f.~ el/ /orudsæfllJIIg for at effe/...luere
I'o/get. at der er udræd Iii rUllIghed a/ den pdgæ/del/de
son Deflejorhold kon i mange li/fælde blive o/gorl.'1I(/e.
idet der ohmlllt IHe t'r lige ~tore mængder al fl afa/lt'
sorter. og helr bestemt Ikke no/... afnogle sorter. 50m ,sær
er pO ol/s/...eJedlen.4f de mange I'CJrbygsorter på den
dallske rorHlistt· \'ar J9 i opformering m<'d /Idsæd ttl
olmUldellJ.: hal/de/. / 1985 ~'ar Ud/Ogl og godkem/t laIt
ca. 54.700 ha \'cJrbyg til frema\·I. ""ilket tomgt \'or
meget nær del summe som ort!l for. 90.5 pct. afurt'olel
I'or I /985 udlogl med folgende 15\or(l!T. og }4 ~()'t<"

mlJlle sdledes dt!/e tie renerenth' knupl IO pct. a/lldlæg
mreal<'f.

7'rllmph Jo. l pcl. Ida l.l pct.
Golf J1.5 - Romi 2.7 -
J('IIf(Y 9.6 - JO"1I0 1.5 -
e<'rist' 6.5 - K/uxon J.5 -
Grit 6.5 - Huw/a 1./ -
Lllto .~.4 - JhJ..ke/ J.O -
7uu", 4.8 - Harry 1.0 -
Caja J.5 -

For andel ur ~'or rrrumphhyg d('n hdl domi1lere"d(' ~ort

i lul/æg og m'l. me" (UUlS<'l !lorten Ikke kan bel<'glte~

\om el dårligl wrlwalg. l'r det alJlge~'e1 etl belæl/kelig
\(/g. lltir en lif/kell wrt besluglægger \'(j storl el areal. D<'t
er del Især a/ /n'nsyn til lIIeldugre\iJ/f.'f{\·ell. der afu,
ring.Hllll'ssig/ IIII\/er \111 e/fe/... II vitC't. fordi andre \/111Ite

racer optrculer. \om pagælt/endl' "orll~/...<· hur \'lrJ.~OI1/
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resistens Imod. Eksempler plJ sådanne ,,"edbrud.. kan
nævnes med _rorterne Emir. Tern og Welam. For at
undglJ. ot der fremover vil optræde meldugracer. som
Triumphbyg ikke er modstandsdyglig overfor. er del
absolul al anbefale. al sorw'algel spredes til al omfatte
et bredere udmil afde øVfliw sorlstilbud med ~orler, der
har anderledes reslslensgrundlag. lIeldlgl'is kan del
faslsids. al der er mange gode bygrorrer ul l'idge ina-I
lem. og m;}r en sort har klarel den eksamen Ul komme
p6 sonslislen. er del ensbelydende med. al dn er en god
son, som kan anbefales i dyrkningen.
Der erforskel isonemes dyrknmgsegenskaber. og sale·
des gode muligheder for al l'a'ige del. der ønskes om
lidlighed, om slroegenskobcr. om kerne/.. rolilet og ikke
mindslom de forskellige resisIensgrundlag mod mel
dug. En opremsning afsoner. der særligl er grund Iii al
anbefale under forskellige forhold. ~.i1 ~'a're en genta
gelse af de opIJ·sninger. som er ghV!1 po de foregtiende
sider. Det bedste rad lil bygm'leren er al sætte sig
grundigl Ind i beskril'eisen afscrlernesforskellige egen·
skaber og derefter sammenligne imellem dem.
En øgel komdyrkning • Især af byg. hvede og havre·
gl~V!rgrundlag for opformering afhavrenemaloder. der
kan medføre sIore udbyttelab, Det er derfor I'igl;gl al
vide, at der findes gode sarIer, som hor resbuens mod
ha~'rellemotodefU smitteracer. og del er nalurligl al
anbefall! bygdyrkerne med korte mellemrum eller m 
ske i en drrække kun at am'fnde en afde nemolodreJi·
stente SarIer.
Angreb af bladsl'ampe på ~'arbyg kan bekæmpes med
sprøjtemidler, men af økonomiske og økologiske drsa.
ger er del altid mere foml/fiigl al udnytte sonernes
na/urlige resi~leIlS. Det kan ske ved at am'ende de sorter
med den mesl effeklive re\'/:W?fIS, eller del ko" gøres ved
Ol anvende blandinger afwrter med forskellige resi
sIens, Der er gennem mOllge b'" forsog doku.me"tation
for, ar der netop opnOJ el højere udbyue og en Slorre
sikkerhed i dyrkningen ~'ed anl'e"deise afsortsblandin·
ger af vdrbygsorter.

Nye vårbygsorter
I 10 forsag. hvoraf de 5 ',:ar anlagt på arealer under
landøkonomiske Foreninger, ble\· der gennemført en 3.
års værdiafpro\'ning med 18 nye vårbygsorter, der nu
skal til eksamen for optagelse på "Ortslisten. Rc'Suita
terne fremgår af folgende label 32.
Der blev opnået særdeles høje udbytter. og der \ar ikke
stor forskel på sorternes ydeevne. men bedst klarede
sorten Alis Abed sig med 6 pet. over sortsblandingen.
og 5 andre sorter har givet et merudbytte på 3 pct. Ved
den endelige vurdering af sortemes \'ærdl \'il naturlig·
vis og resultatet fra de foregående 2 års afpnwning
bliv'e inddraget I tabellen erdesllden \ist resultater fra
afprovnmgen om andre af 'iOrternes egenskaber. her·
under vlrknmgen af en svampebekæmpelse. som blev
gennemført I nogle af forsøgene.

Havresorter
l 1985 blev I landsforscg afproH,t 9 hanC4ioner i 18
forsøg, ImahaHe var mAlcsort som I de foregående
12 Ir.
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Tabel 32 Vært/iafprøvning 1985 af nye bygsarter

Udb og Merudb
Virbyg mer· Mod· ro<

.db StrA· Kad mngs nampe
(alfabetisk) hkg pr. Forb. Igd. "- dato l bekæmp

ha lal ,m 1-9 "S hkS

Antal forwg IO 8 8 , •
Sorts·

blandIIlg') 64,6 100 1,8
Abed 9200 0,5 99 77 6.0 20. 2.2
Alis Abcd 3.9 106 62 1.6 21. 3.5
Anker Sejet 0,1 100 68 5.1 19. 1,0
Birger ~jet . 3.2 95 68 6.2 16. 4.8
Ca 361671 . 2.4 96 78 7,3 18. 1.0
Camlr Ca 1.5 98 59 3.2 19. 1.1
Canor Ca 1.7 103 60 3.4 19. 3,4
eatola Cn 1.4 98 7J 6.3 19. 2,6
Catnn Ca 2.0 103 59 3.6 20. 5.7
Clare SeJet 1.9 103 68 5.4 18. 4.2
Corgi. 1.0 102 58 1.9 19. 2.8
&Cort 2.0 103 68 4.2 18. 1.2
Fleet 0,4 101 61 2,8 20. 4.1
P 4509 0.6 99 65 1.8 19. 2.1
Regatta 1.9 103 69 6.3 20. 1.1
5v77188 0,2 100 75 5.3 18. 4,1
5v80512 0.6 101 74 6.1 17. 2,3
WW 7109 0.9 99 61 2,0 21. 2,7

-) Jenn} - St-.... a + Triumph + Vega
Ca = Carls~rlt

Landsforsøgene med havresorter I 1985
Forsøgene blev gennemført i 2 forsøgsserier, og resul·
latet findes i tabel 33. Enkeltforsogene findes i tabelbi·
lagcts label 28.

Havresortemes dyrkllillgsegellskaber
I label 34 cr samlet oplysninger fra landsforsog, fra
obo;ervallonsparccller og fra sortsiislen 1985 om for·
skellige af havre-.onernes dyrkningsegenskaber. Sor·
lerne Nil<; og A valance er ikke oplaget på d'lIl!)k
..ortshstc.
J nogle af havrC\ortlOforsogene ble\ der noterel kerne·
spild under stormen. og oplysningerne herom er bereg
nel, ~Iedes al sorlerne kan sammenlignes. Af tabellens
forstc kolonne fremgår. al der har \·ærel kernespild i
alle SOrter, men dl der dog er tendens lil en forskel I

<,pildsornhedcn. Af bedømmelserne j observationspar·
celler fremg"r. al der Ikke er særlig stor forskel p
ha\resorternes slraiængde, men derimod. at sorterne
Hedvig og Vital har bedre slrdslyrke end de o\'rige.
h\-or A\'uJance er den me-.I blodslråede. Sammenhol·
des kemespild og Jejes..-.:d bli\cr resultatet dog. at der
Ikke umlddelban ser ud III al være fordel ved de meget
,tråstl\e havresoner Bedrc har det været, n r der er
..ket en IIedkllækning afstnt HedvighaHe var væsent·
ligt J..rafllgerc angrebet af meldug end de ovnge, og den
nyc sort A\alance ... ar sammcn med Dulaha\'re de
mind~t angrebne.
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Tabel33 La"d5forsog med havresorrer 1985 (}8-29)

Udbyne og me:rudb)"lIe. hk. kern~ pr. ha Hele: land~t

Havre
fldb,,,

Holl.Hg
Sjæl- 1.011.· Born· Øsl- Vesljyl- Nord- kerne ,r!lsd. væg', Kur, f. ""land Fyn Falst. holm 0t:rne jylland land jylland Jylland pr. ha om pund lejdæd meldu.

Serie 01-39
Anlal fONlg I (J , 6 IO , 10 ,
Selma 57.3 47.2 - 69.6 57.9 51.9 53.4 58.9 55.0 56.1 90 <JO 4.5 7)
Dula 6,4 9.4 0.7 5.7 10.6 6.6 4.3 6.5 6.2 89 87 4.7 2.7
Hl."<hlg 0.0 2.7 5.3 2.0 5.5 1.9 2.4 0.8 J.3 85 85 U 6.0
VII" l 8.2 2,1 I.R 4.2 8.5 2.2 2.6 3.4 3.7 R5 S6 JA 4.7
Roar 0.9 2.1 4.6 0.2 5.7 0.4 0.4 J.3 0.7 S9 SS 6.0 4.0
LSD .. J.8 J.7 4.0 2.6

Serie 01-35
Anlal foT'(\~

, II I II , , , n

Selma .. 66.5 35.5 - 67.0 56.3 - 43.3 35.2 40.1 46.2 83 89 3.7 5.5
Morange 0.0 3.0 3.3 2.1 3.9 1.0 2.0 2.0 8.1 SK H 6.0
RI\C .. 6.8 0.9 3.6 3.2 4.6 J.6 4.2 3.8 8.1 K9 4.1 6.2
Nils .1.7 7.2 7..1 6.1 4.0 1,9 3,2 4..1 SO K6 2.7 S.C)
A ... al;ancc 0,2 9.4 t.5 2,6 1.4 2,5 0.1 0.9 76 S3 5.0 0.0
LSD. 4.5 4.1 J.J

l) I Ingcn le.Je'oed rller nClH,næl.llIng. mgen meldug. la\l
'l.ahndhold. 'lIlå l.erneT \Ig tidlig IIlIMtUlllJl:

1) I r.u;e I. II race /I

Land.. Obser...tionsparoeller l ) 1985
forsø.
1985. Sul-

'·favre Km><- ned·
sp.kt Strl- 1.<,.. Mel- knæk·
hkg Igd. """ dUN ning

pr. ha om 1·9 ,. 1·9

AIlIlIl 'leder III lJ ,
Dulu 4.1 93 3.0 1.7 3.5
k1cdvlg 5.5 89 1.8 5..1 3.0
~lorange 2.4 94 4.3 2. .1 3.3
Nils. 4.7 92 3.0 3.0 1..1
Ri\C 3.1 90 4,2 2.3 2.5
Roar 5.1 93 3.6 3.3 5.0
Sd mil 4.0 94 4.0 3.0 3.0
Vilal 6,6 SS 2.2 2.7 1.8
Aval:tnce. 2..' SS 6.4 1.0 5,8

Son.sIlSle l ) 1985

Mod· ReslSt~ns

SL.I· Kerne- nmgs- mod
mdhold suurebe "d n~ma-

'·9 I·' ,., loderl)

label36 Olw'\igl m'er mrts/orsog i havre 19!U·85

Kar. ror S"ilgd ~db'OBmerudb.
lejesæd om kB keme pr, h

For·

Havre holds-
c c c "'Il Il Il

•
~ e ~ • "E e E >

;li .. Ji .. ;li ~

Tabel J5. 5 rs forsøg med ha~·re,(Orfer.

Forholdstal for udbytte
Havre

1981 1985

Selma 100 100 100 100 100
Dula 104 103 102 102 111
Vital ........ 105 104 R9 101 107
Roar 94 95 91 98 lal
IIe<hig 98 95 100 99 98
Rise 105 102 108
~orangr: . 107 105 104
Nll~ . 96 91

Selma 100

Forsøg\or 19NI·85
Dllia 3.8 .1.7 95 95 54.) 2.4 104
Vital 4,0 2.7 94 89 52.0 1.1 102
Ik"hig 3.S 3.4 95 <)() 54.5 J.2 9S
Roar 4.0 5.1 94 9.1 SJ.4 2,0 96

Forsogwr 1983-85
Morangr: . 2.6 J.J 88 S7 46.4 2.5 105
RI<>r: . 1.9 2.0 S6 84 46.6 2.-' 105
Ni!, . 2.6 2,2 S8 S6 4M 2.2 95
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1·11

1·11

5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
6
5
6

4
3
6
.1
5
4
4

Tabel34 Egenfkaber hos ha~'refOrrerne

Oula
I-ICd\lg
MOntllgc .

RI'c
Ruar
Selma
VIlal
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Oversigt over flere års sarts/arsøg i havre
l tabellerne 35 og 36 er vist resultater fra nere års
forsøg med de havresorter. som i 1985 var i afprøvning.

Omtale af de enkelte havresorter
På grundlag af resultaterne, som er vist i de foregående
tabeller, kan der gives følgende korte karakteristik af
de enkelte havresorter i den rækkefølge, sorlerne er
opført i tabcl,36.

Selmahavre fra Weibul1 i Sverige har været målesort
gennem mange år og hovedsort i den praktiske havre
dyrkning.
Selmahavre har været højtydende. Sorten er middel
tidlig med middellangt strå og god stråstyrke. Dens
kerner er middelstore, tyndskallede og med ret høj
rumvægt.

Dulahavre fra Wiersum i Holland har i gennemsnit af
5 års forsøg givet 2,4 hkg kerne mere end målesorten.
Det bedste resultat blev opnået i 1985, men Dulahavre
har hvert år givet højere udbytte end Selma.
Dulahavre er middehidlig med middellangt strå og
god stråstyrke. Kernerne er middelstore med tynd skal
og middelhøj rumvægt.

Vitalhavre fra Svalør har i gennemsnit af 5 år i forsøg
givet 1,1 hkg kerne mere end Selmahavre, men med lidi
svingende resultater.
Vitalhavre er middeltidlig, og sorten har ret kort strå
med god stråstyrke. Kernerne er middelstore med
middelhøj rumvægt, og sorten har rel tynd skal.

Hedvighavre kommer fra Weibul1 i Sverige, og i gen
nemsnit af 5. års forsøg har sorten givet 1,2 hkg kerne
mindre end Selmahavre.
Hedvighllvre er middellidlig, og sorten har ret kort strå
med middelgod stråstyrke og middelstore kerner med
ret lav rumvægt og en tynd skal. Hedvighavre har
resistens mod begge havrenematodens smitleracer.

Roarbavre fra Landbrugets Kornforædling har i gen
nemsnit af de sidste 5 års landsforsøg givet 2.0 hkg
kerne mindre end målesorten, men dog med det bedste
resultat i de sidste 2 år.
Roarhavre er middeltidlig med middell:tngt strå og
middelgod stråstyrke. Kernerne er middelstore med
ret lav rumvægt og lidt højt skalindhold. Sorten har
resistens mod nemalodrace I og II.

Morangchavrc fra Semundo forædling i Vesttyskland
har deltaget i landsfofSøg i 3 år og har givet 2,5 hkg
kerne mere end Selmahavre i gennemsnit.
Morangehavre er rniddeltidlig, og sorten har middel
langt slrå med ret god stråstyrke. Kernerne er middel
store med ret høj rumvægt og stort skalindhold.

Risehavre fra Landbrugets Kornforædling gav i gen
nemsnit af 2 års forsøg 2,3 hkg kerne mere end måle
sorten, og var i 1985 særdeles højtydende.
Risehavre er middeltidlig, og sorten har middellangl
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strå med god slråstyrke. Kernerne er middelstore med
ret lav rumvægt, og sorten er tyndskallet.

~i1shavrekommer fra Weibul1, og sorten er endnu ikke
på sortsliste, men i gennemsnit af 2 års forsøg har den
givet 2,2 hkg kerne mindre end Selmahavre. Nilshavre
er middellidlig. og sorten har middellangt strå med
goo sldl.styrke.

Valg af havresort
Efter i mange lJr at hOl'e ~'æret hovedsarten i dansk
havredyrkllillg mil Selmahavre nu se sig distanceret
udbynemæssigl af andre gode sorter. og selvom Selma
pil grund afgod kernehalitel og stabilt udbyne fortsat
kart alIbefaies i havredyrkningen. vil det være rigrigt at
lægge vægr pli. al der også er andre gode muligheder fW
markedel som Dula, Vital. Morange og Rise. Sorterne
fJed vig- og Roarhavre kan desuden pil grund afderes
nemotodresistens anbefales til øget dyrkning.

Nye havresorter
I den officielle værdiafprøvIling blev 3 nye havresorter
sammenlignet med Selmahavre og Dulahavre i 10
forsøg, hvoraf 5 blev gennemført på arealer under
landøkonomiske foreninger. Resultatet af disse forsøg
ses i tabel 37.

Tabel37 Værdiafprøvning /985 af nye havresorrer

Havre.-
Udb. og KM. Mod·
merudb. F",· Sld- fo, nings-

sorter hkg pr. holds- Igd. lejesæd dato
h. ..l cm l·' i aUi.

Anlal forsøg IO 8 8 3

Selma .. 54,3 100 93 3,2 31. ~

Dula .... 5.2 110 94 3,4 31.
VLP 8045w 1.6 103 93 3,8 30.
Sv Å 77232 3.5 107 88 3.3 30.
\vw 17425 -:--1,7 97 91 2,2 30.

Udbyttemæssigl har Dulahavre været de andre overle
gen. mcn en ny sort fra Svaløf og en lysk sort fra von
Lochow-Pclkus har dog også placeret sig godt i denne
afprøvning, der sammen med de Io foregående Ars
resultater skal danne grundlag en eventuel optagelse
på sortsliste.

vårhvedesorter m.m.
Afprøvningen af vårhvedcsorter i landsforsøg har i
1985 haft et meget beskedent omfang. idet der kun er
gennemført 5 forsøg, hvori er sammenlignet 4 vårhve
desorter, I vekselhvcdc og l vårdurum. Resultatet
fremgår af tabel 38 og af tabelbilagets tabel 30.
Sorterne Cornelte og Ralle har givet væsentligt højere
udbytte end Waltervårhvede. medens durumsorten
Granddur ikke har kunnet nå op på de andre sorters
udbytte. Sorten var også med i rn forsøg i 1984, hvor
den heller ikke udbyllemæssigt kunne klare sig.



Sorter og arter af korn og bælgsæd

J tabel 40 og 41 er n..~lIrlaternc <lf nere års for!o.øg \%1
for dc -l -.ortcr på dansk ~rt5h"le

I 8 fOl'og er afpnnct en 50mmertriticall!. V rh\t:dcn
CornelIe har og~ \æret med l dl\:.t: fOf'>og og hM I
gcnncm~nil glvel 12.3 hkg højere udbytte dier 22 pet.
mere end sommertnticalen. Denne er 20 cm længere
end ,århyeden. men har rCI god stråsl)rkc. Der er
gCllllt:rnfnrl en hagcundcrsogclse med mel af ~Ollllllcr·

Inlicalcn. Rcsultalet var ulllfred ....tillendc.

198~

100 100 100
95 100 114
97 103 103
99 102 102

100 100
98 110
96 112
95 108

Walter
Cornelie
ViIU~ .
William .

Vlrbved.

Tallene afslører ikke so.erlig store forskelle mellem de 5
vårhveder, idet dog Vilush\'ede har \ærelmere IllooJc
hg lil lejesæd, og Cometle og Wlllmffi \lar mere angre
bet af meldug. men dog ikke.' meget som durum\or·
ten. Resultaterne af bageundersøgelser \ Iser. at Wal·
ter-. William- og Cornellev rhvede har bt.'<.!rc
egcnskaber til brødbagning Clld Vl\u~vårhvcdc.

Rallchvcde er en ,åkaldl yeksclh\'cdc. hvormcd menes.
al sorten kali <o;~ .. b~dc efterår og forår. Tilsvarende
cgclI'lkabcr hur Villlsvl\rhvcdc. og der hcnvi..e... lil,
h ....ad der tidligere er omtalt OlU di ....c IO >,oTIer under
af"nillct om vllllerh\'ede~.orter.

Tabel 40. 5 års forsøg med ~·årh~'t!desorter.

Udb. OS

VArhvede ~rudb. Slri- K.... r pct.
hk. Igd. I<je- md-

pr. ha "" .... du.

Anlul fONlg l l l

Walter 50.7 85 2.6 1.0
William .... 0.8 91 2.4 2.0
Cornc([c ........ 6.9 91 2.4 2.5
Vitus. 1.5 92 3.0 0.5
Ralle 5.2 94 2.6 0.9
Granddur

'
) 14.6 82 3.0 3,8

LSD 4.8

I) Durumh\ro~

Vårhvedesorters dyrkningsegenskaber ag
oversigt over flere års forsøg ivarhvede
I label 39 er fortalt om de egenskaber. der blev bcd,)ml
l obSeryalionsparceller i 1985. samt oplysninger fra
sortsliMcn om de sorter. som er oplagel på dcn.

Tabel JlJ. Lands/orsøg med ~'6rh~'edesorler(30)

Durumhvede er Ikke bagccgnct som andre hvedcsor
ler. men anvendes lil frcmstllling af såkaldle pa.srapro·
duklcr - spaghctli etc. Hvis durumhvcde kan betales
med cn pris. der kompclhcrer for del lavere udbytte.
vd en produktion have inlcrsse.
I EF er illtervcnlioJlsprisen for hård hvede (durum) 74
pet. højcre end for blod hvede (alm. sorter). Der synes

ledes at være både produktions- og prisma..-ssigl
grundlag for en avl af v~rdurum.

Tabel 39. Egenskaber hos vdrhw.'desorterne Tabe/41 O~'ersigl o.'er sorls/orsøg i w:'Jrh~'ede /98/ 85

I) J 11lg~n !cJC'S,.., ..d eller ')gd(lll1lnc.mllig nlOdnmg. små J",emer.
hl\'l pl"Ol(,1I1111dhol<l. mcludb)'lle og bfl'C,holulIlcn.

O~rvalionsparcellerl) 1985

Vlrbvede Stri- ...}<- Mel· Brunpkt
lsd .... du.

"" 1·9 '·9 blad I ""1·9 '·9

Anlal \lroer 11 Ll "
,

"
Corncttc 92 2.1 4.3 4.6 2.5
Vitu'i 95 3.5 2.2 4.3 3,6
Waller 87 J.2 2.7 4.1 2.4
William. 94 1.1 4,3 4.1 J,O
Ralle 96 2.2 2.4 4,7 2.8
Gramldur 76 J.2 5,6 4.8 2,4

Soruhsle l ) 1985

Mod· Kerne- Pm- MeI- .""'-Gul· nlnp- SlOf- leJn- ud· volu-

"'" 'wl "'''' ndhold bytte men
1·9 1·9 '·9 '·9 '·9 '·9

K.r, for StriJgd. ~db'OIm<'~d~.
I.;.-J cm kg kerne pr.

Fl>"

Vlrbvede
ho1d~

r r
~

..,
~ ~

~ ~ ~ " il "§ >

~ e ~ ~ e.. .. ..
Walter 100

Forsogsar /981-85

Cornelle 1,1 J.8 R6 91 SJ..1 1,B 103
VIIUS . 1.1 1.9 R6 9J SJ,] 1,J 102
William. 1.1 1.6 B6 91 SJ.J 0.6 101

Waltervl'irhvedc fra WeibulJ har været m.lesort i for..,,
gene I de sene'ilc år. men '.orten er 10vrigl på vej ud af
dyrkning.
Wultcrhvcdc er middeltidlig med kOrl ~lr5. og g<X.\
str!l.styrke. Kernerne er ret $Iorc med middelhøj rum
væglog middelhøjt proleinindhold. Sortcn har gode
bagcegcllskahcr og angribes kun lidi af meldug.

Omtale af de enkelte vårhvedesorter

7
;
8
8

;
5
5
5

7
7
7
7

5
5
4
4

5
5
5
5

J
2
l
I

Comellc
Vltu~ ..
Walter.
William.
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Cornettevårhvede kommer ligeledes fra Weibull, og
sorten har i 5 års forsøg givet 1,8 hkg kerne mere end
\Valler. hvilket har medført. at denne sort nu er den
mcst dyrkede.
Corneuevårh\ede er middellidlig med længere strå
end Walter, og knapt så stråstiv som denne. Cornellc
h\'ede har store kcrner med middelhoj rumvægt. og
sortcn har gode bageegenskaber. Den er mere modta
gelig for meldug end Waltervårhvede.

Vitusv rhvede kommer fra Landbrugets Kornforæd
ling, og sorten har i gennem!tnit af 5 års forsøg givel 1.3
hkg kerne mere end Waltervårhvede,
Vitusvårhvede er middeltidlig. og den har længere strå
end Walterhvedc, men er knapt så stivstråcl. Kernerne
er middelstore med middelhøj rumvægt, og oorten
angribes ikke slemt af meldug. Vitusvårhvede har
rimeligt gode bageegenskabcr, der dog knapt er på
hojde med de sven\ke vårhvedesorters. som den er
sammenlignet med.

Williamvårhvede fra Wetbull har i gennemsIlIt af 5' r\

forseg givet 0.6 hkg kerne mere end Waltef\'århvede.
Williamhvede er middeltidlig med lidt længere strå og
knap sA god stråstyrke som Walterhvede. Kernerne er
store med middelhoj rumvægt og mlddelhojt proteI
nindhold. Sorten har ligesom Waltcr en god mod
standsdygtighed mod meldug. og den har gode bagee
genskaber.

Valg af vårhvedesort
Den megel beskedne dyrkning a/ vlirhvede her i lander
medfører en rer behersker interesse for .-drhl'edesor
lerne, og det er derfor betryggende. ar der lilbydes gode
sorler lil de. som øn.~ker at dyrke denne kornarr. Sor·
lerne Cornelie, William og Wa/rer har gode bageegen
skaber. men ogsd V;tus~'(Jrhvedl! kan anbe/alt!~ i dyrk
ningen. og den har det /orlrlnfrem for de andre. al den
ogsd kan sjj.~ om e/rerorer.

Kornarter
I 1985 blev der gennemfarl 2 forsogsserier med s..1m
men ligninger af kornarter
I sene 01-14 blev vJntersædarlcrne '-'lmmenlignet. og
der er resultater fra 17 forseg. h\oraf dog enkdk
hidrører fra ..erie 01-13. som omtales senere. I tabel 42
er resultaterne af di~e forsog vist. og I tabclbilaget
findes enkehforsøgene ituhel 13 og 14.
Dc ne'ite forsøg er gennemført i Jylland på JB-type 2-4.
Krakahvede har deltaget i alle forsc)gene, og i dc nc~tc

har Petku<;rug 11 været den anvendte rugsart. mcdcll''i
19ribyg har været med i 15 af de 17 forsøg. og Hasso
vinterbyg i 2. Der er 5 forskellige triticalesorter i
forsøgene. sålede~ \om del fremgår af fodnoten til
tabellen.
Krakahvede har givet \;e..entllgt højere udbytte end
vinterbyg og lriticale. meden.... rugen har placerel l<.ig
bedre. Naturligvis bærer r~ultaterne dog præg af dc
us,.'txhanlige forhold for o\crvimringen.

4

Tabel 42. Forsøg med vinrersædarler
serie 01-/4 og 01-/3 (13)

Ku.
fldb Ol......

Kornarter ro< Slå· Holl. '" ""b For-
lej<- 1geI .,,", mel· bk& hold>-

"'" cm pd d·O pr. ha ,al

Anlat (aNlg 17 "
,

" 17

Krakah'iede 0,9 93 127 0,8 57,8 100
RU8') 5.5 114 118 0,3 3,8 93
Villlerbyg!) . 0,1 60 107 2,2 15,4 73
Triticale3) 1,9 90 108 0,0 11,9 79

I) Pelkus II 15 (5, MerklllOr l (" Danko I (s.
l) Igri 15 fs .. Ihl-.:>O 2 (,
'l Lll,ko 7 ('.. Boko!t) 4 fs .• AquariUS 3 k, Sv 800~ 2 (S.,

Clcrcal I fs

I serie 01-13-85 blev gennemført II forsøg med sam
menligning af vlllterrug, \'lIlterh\'ede, vinterbyg og
vårbyg, men kun i 7 af forsøgene har vinterbyggen
overvintrel. Resultaterne af disse forsøg ses i tabel 43.

Tabel 43, Forsøg med komarier. serie 0/-13-85 (4).

Strl- Kar, Udb. Ol mervdb.• hk,
længde (or

cm le""" 190' I 190' 11903-0,

AnioiiI forsog 12 12 11 7 )I,

Vinterrug 120 5 46,7 46,6 53.0
Vinterhvede 96 3 0,9 1,8 2,1
Villlcrbyg 58 O 12,7 1,4
Vårbyg 65 4 ~5,8 - 5,2 10,7

Vinierrug og vinterhvede har givet næsten samme
udbytte, medens \'lIlterbyggen ikke kunne klare sIg
som følge af vinterskade. Vårbyggen gav i gennemsnll
5-6 hkg lavcre udbytte end vinterrugen.

/ de mange dr. der er ge""em/ørt forsøg med sommen
ligning o/ komarrer. er der op"ået megel ~'arierende

resulraler. og /985 ~'Qr ingen undlageIse. idel ~V!jrforhol

dene gjorde Sil Iii arforringe aJprøvnings/orholdene. Del
er ikke muligl al drage sikre konklusioner og Ol give
gode anbefalinger om ~'(Jlg af korna" pd grundlag af
delle forsøgsmaleriole.

Omsætning af sædekorn
I eftcrArct 1984 og vinteren 1984-85 blev der under den
officielle s..'Cdekornsordning. som SWls/røkomrolle"
administrerer, plomberet 2.94 mill. hkg. fordelt med
1,75 mill. hkg vårbyg, 0,64 mil!. hkg hvede. 0,30 mill.
hkg vinrerbyg, 0,08 mill. hkg havre og vArhvcde. Dette
<;varer til omkring ro pct. af det samlede udsædsbehov
af kom. som skonsmæssigt 3m'endes til at tilså de ca.
1.7 mill. ha med kornafgroder.
Selvom der afprøves mange soner, viser anvendelses
monsteret, at sortwalget reelt begrænser sig til rel f1
-.orter. Dette fremgår af tabel 44. der samtidig fortæl-



Sorter OJ,t arter lir korn og bælgsæd

{abe/44. Kornmrtemes udbrede/w.'. procent.

UdlaSleflerlr~

Villferli~'ed('

I~r. al ud<;~i.lflnll1gcnaf kendte III nyt:' -.orter. der klart'r
Mg godt I forsogenc. sker hurtIgt. Ehempler herp kan
Især filldC\ båd~ for \tntcrh\ed~ og for \årbyg. hvor
del for f3 år ,iden \'ar gans~e andre \Orter. der blc\
dyrket. end dem som I 0JcbIlUCI er huvcdsorter

_U_dlag-'-I_f""_, --'~

74
21
2
2
l

54
]J

I J
O

2

81
17

15
72

l
1250

50

87
12

2

.12

97
l

68

94

18

82

IIm're
Sclm,1
Dula
Roar
Vital
Andre ,nner

Varlilw1<'
Cornettc
\VillJam,
Vltu,
Andrc SQrlcr ,

For dl' j1eHe arter, 0$1 især for I'/merhver!e, I';tlrubyg UK
IlUl're, \'flr der i alll'el/(leI~{,1I 1984-85 lale (Jm hm'ec!\Or
ter, sum dækkede næSh'n hele de por:ældeud{' urten
an'ol. Og\'O i ~'orhyg og mIlerrug samlede ~'al'fel \'lg om
Jo \()rler, 'ieh'Om det afmunge orW"wr v/He "ære en 510r
furdel. om .\Orl'f:alll'(.'lIdel~('"bh'v \pr{'r!t med en bedre 0R
m"re Iil({'/i~ fordt'li,,~ m~'lIem wrlertl.

79
7
4
J
2
2
I
I
l

66
20
1.1
l

6
l
2

2

RI
8

87
7
6

6 44 65
6 2.1 IR

2R 21 1.1

60 12 4

100 100 99

Kraka
ÅIlJlI
Longbow ..
Imha
Vuka
ealif
Kan?ler
Falke
Andre ,orter ..

V'-nterrtlg
l)et~U''i II
MerkalOr
Dal1~o

Dommalnr

_U_d_I.-'-.I_'_O_n1_, --'~

o 2

5 2

.1 18

Ænesorterlles egenskaber
I tabel 45 er yder..t til hOJre VI'i1 resultater ar ærterne..
protellllndhold og deres kornvægl. d, \ ,s, den.... rrostor·
relse, I tabel 46 er anfurl rc.-.ultuler af nogle af dc
bcdllmrnclscr og oply\ningcr. ,nm i ..ort~ljsten kan
hCllrc~ om :Crlcsortcrnel> cgcn,kabcr. Kun 7 ar de 18
lIfpro... edc "orler er på <,ort .. li\le. og be.. knvei:-.en er Ikke
heIl f) Ide\tgorcndc for de, der I""C er på li'len
Værdnallcl1e I dennc tabel af.. l()rcr en rcl stor for.. kel
mellem nere af ,orterne. S:'ilcdc~ er Salome højere og
\lldlg~re end dc 0\ nge. og Finalc h;Jr ell Iyndere .."al
end de andre ...orler De nC\te af de \Orler. ,om er I

dyr~nlllg. er gule ellcr gronIle. meden.. S:llome har
brunmarmorerede fm Itgc<.Olll andre foocrærtcr

Sorter af markært
Ocr bIcv i 1985 gennemfart -1 for..og..,encr med afprll\'
Iling af :-'Oflcr <If markærl, laIt dcllOg IS ~orler. Iloved·
re~ullatct af ~ret~ for<;og ..cs i labcl 45 og cnkcltforsoge
ne.. re.. ultater -.es I tahelbLlagcl\ tabel .\1-34.
Dcr blcv l for..ogcne opn~el 40-45 hkg pr ha i g~l1nel11
"'lil, meden 'i udbyllel l 1984 var over 60 hkg ærter.
Alligc\d må 1I.ret .. resultat belegne, som tl1frcds~tLl·

lende. Ocr har "'ærel rel ..tor Jæ\nb}rdlghed mellem de
afprO\L"<Ie <,()rt~r. ,dct dog I\;.cr 3 ..orter har udmærket
'lg med hUJcrc udbytte end mille,ur!cn Del gælder de
nye \Orler Solara og en numme......ort. som endnu Ikke
er I d)rkl1lng. og det gælder den \cl~endte Finaleært.
der I IQS5 ha\ de el særdeles godt, r

Bælgsædsorter og -arter

.12
Il
9
8
5
5
4
4
4
.1
2
I
I
l
I
I
I
l
l
l
I
I
2

75
15
4

3 3

81
15

6

2
2
l
l
2

22
Il
I
2

11
l

Il
4
J
6
4
6
J

69
29

4 11
4

2 2
7 4

61
\7

R
2

l .1
IO 7

I 6
IO 8
4 .1

7

9

2
7

2
4

74
26

69

j'inlerbYf?

Igft
Gerhel
P:lnd~1

I-Ia:-.\o
~ummut .
Tapir
A ndrc ,orter

1'arbJ'K
Tnumph
Cen..c
Golf
Jenn)
Ida
Taarn ,
Harr)'
Jonl101
CUJll
Vega
Ilavlla ,
GunhIld
L<lIlli
GUIlnar ,
Koru
Gula
Gorm
Ner)'
Tyra
Inga
Lilla
Jarl
Andre ..orter
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

Tabe/45 Landsforsøg med sorter afmarkær/ 1985 (JI·34)

Udbytte og merudbyuc.. hkg «ner pr. ha Hek: landet I

Markært ~db'tt ,. ...
bkg 1'<0'

Sjæl- LoIL· Bom· "',. Vest- Non!· Jyl. ært" Forb.· lem I TKV
I.od Fyn Falst. holm Øerne jylt.nd jylland Jylland Iaod pr. h. la! ,.<>Id g

Serie 0/·37-85
Antal forseg l 1 8 2 8 J Il 21 21 Il Il

Bodil 48,0 19,1 52,2 38,3 43,7 45,1 41,0 50.8 43,9 43,8 100 24,1 329
Belinda ............ 2.2 7.9 3.5 ~0.3 0,8 1.7 -1,4 0,9 0,8 0,2 100 25,9 319
Slehgoh ........ 1,1 8,3 6,9 4,0 ~0,4 1.5 0,1 2,6 0,3 -0,3 99 24,4 311
Selma" ... . ........ 2,4 ~7,1 -1,5 6,3 3,4 0,5 1,5 2,6 -1,4 2,2 95 24,2 314
Cilla ............. . 0.0 4,9 1,7 1,3 0.6 ~3,3 -0,2 -1.1 0.9 0,8 98 24,4 313
LSD ...........

Serie 0/·38-85
Antal forsog . , 1 1 1 7 J 6 , Il ID 20 17 Il
Bodil ............. 48,0 54,6 52,. 40,7 48,S 38,0 41,4 36,8 39,2 42,4 100 23,7 329
Sv U 50021 ........ -4.0 11.5 4.2 2,7 4,9 ~6,9 -3,2 -6,8 5,2 5,1 88 24,8 195
Salome ............ 0,1 12,6 7,9 ~ 1,7 ~3,1 1,0 d.7 0,5 0,4 1,4 97 26,3 275
Progrcla 5.9 7,2 5,7 3,5 3,7 0.5 3.3 2,0 ..:..2,0 0,0 100 25,3 322
Sv U 50004 ... 3,5 ~9,0 -2,3 1.3 0.6 2.0 0,8 1,2 1,2 1.0 102 24.9 258
LSD ...... 6.0 4.1 4,2 3.2 2,6

Serie 01·39-85
Anlal forsøg 4 2 1 1 8 4 2 2 8 16 " Il IO

Bodil ..... 47,2 42,1 51,8 38,8 45,S 44,S 53,8 34.4 44,3 44,9 100 23.5 335
Finale ........ 5.6 0.1 6,1 .4,3 3,0 4.3 7,8 1,5 4.5 3,7 108 24,3 361
Amino. 0.5 2,9 -0,4 -3.5 1.0 2,4 6,3 4.3 -3,8 -2,4 95 25.5 344
PonLus ........ 0,5 --1,9 2,0 0,1 0,5 1,6 ~1.7 0.0 ~ 1,2 -0,8 98 23,4 292
MG 277.79 ... 6,4 1.8 10.1 . 3,6 4,5 2,7 -0,5 2,4 1.9 3,2 107 23,8 317
LSD ..... ... , ... . 5, l 3.8 2.6 7,4 2,7 2,3

Serie 01·40-85
Anlal forsog 1 1 1 1 , 1 1 I J 7 7 6 4
Bodil ... 58,7 57,6 52,2 45,8 53,6 47,3 36,S 44,6 42,8 49,0 100 24,0 363
Solara ... _. 10.0 7.6 8.9 2,1 7,2 ~0,6 3,5 15,9 6.3 6,8 114 24,3 352
Calypso ......... 3,8 0,9 4,2 7,0 0,5 17.9 5.0 2,9 6,7 -2,6 95 25.1 400
Consort . 1,0 3.2 0,9 ~4,1 1,8 3,9 1.8 5,7 0,0 --1,0 98 25,5 367
KaLrin ..... 1,7 4.3 0,7 -2,5 1,1 0,9 0,3 2,6 0,7 ·0.3 99 24,2 369
MG 47.76 .. 8,3 1,2 5.1 2,9 2,9 ... 10,6 ·5,0 6,4 -3,1 0,4 101 24,9 388
LSD. ......... 4,0

Tabel 47. 5 drsfor~g med sorter af markær/.
Tabel 46. Egenskaber hos ærtesor/erne.
Ifolge 50rullSle 198~ udarbejdet II Sl.alens Planleavlsforsog

:l: :l:
:l:

~
..

~=.: r -'-~ :l: ~

Markært =~ .' -~~
..

~

~1i ~• c' • >
c '&" ~ E H.!! • c~ f.. ~:g "- .. ~] ~.: "-

Belinda . .. 3 4 6 6 6 6 g
Belman ... 3 3 6 6 6 4 8
Bodil .... . 3 4 6 6 6 4 g
Cilla 3 3 6 6 6 4 g
Finale 3 4 7 6 7 5 gr
Salome 6 5 6 6 5 6 bf/m
S..hgold .. 3 4 6 5 5 5 g

l = lav, lIe1lig. sml fro. 1a\ rum...ql. I}nd \k.al, la,"* Indhold
8 - gul. br "" brun. m = marmorer('l, gr gmn
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Markært

Bodil. . 100 100 100
Salome S4 87 93
Finale...... ... 91 91
S.ehgolt . . . 105 107
Progrel3 101
Belinda. . . . .. .. 95
Belman _. . 93
MG 277.79 .
MG 47.76 ..
Cilla
Ponlus .....
Sv U 50021

198~

100 100
g3 97

102 108
100 99
87 100

104 100
95 95

101 107
104 101
99 98
9g 98
g8 g2



O,'ersigl over flere års forsog med sorter af
markærl
12 af de afp"" ede ærlc\C)r1cr har deltaget l landsfors,,&
l 2 Ilr eller mere. og de resultater. som er opnået i
for\"g~rct. er \1" l label 47.
).HI~ortcn Bodilært har placeret SIg godt hvert år i
fONogenc. men andre sorter som Finale. Slchgoll.
Belinda. Progrcla og nogle af de nyere sorter påkalder
sig lIlIeressc.

Omtale af de enkelte ærtesorter
Bodilærl kommer fra forædlings ... ,rksomhcdcll 1\lan"·
holt I Holland. Sonen har været I dyrknmg I nere år og
har VlSI sig meget 'Habil og hOJtydende.
Bodtlært er la ... og tidlig l modnmg. Boc:hlært h.ar store
fro med ret haj runn ægl. Ærterne er gule med tynd
skal og nUddelhoJI prolemindhold. og Bodil er som de
mnge såKaldte kogcæncr h\ldblnmSlrct.

Salomeært fra Dansk Planlcforædllng hur i de sidste 5
rs landsfor...og med ærte-.oner Ikke kunnet klare sig

udb)'lIem<C'\sigt for Jlodllært.
Salomeært er tidligere end andre foderærter. og sorten
har en hOJ \ ækst. Frøene er ... tore med ret lav rumvægt
og ret tyk ...kal, og de er brune med marmorering og
mcd hojt protcmilldhold. BIOOl"i!crne cr violelle.

Finaleært kommer fra Cebeco I Holland. Sorten har
dehagct i land"ifon-øg 14 ~r og klaret sig s<crdeles godt i
1985. men placerer sig ogs. pænt i 1984.
Finaleært er lav uf vækst og tidlig I modning. Sorten
har meget storc med Cl ret højt proteinilldhold og en
tynd skal. Blomstcrfarven er hvid og fmfarvcn er gren.

Stchgoltært fra Semundo Saatzucht i Vesll)'skland har
i de 4 ~r. den hur været afprøvet, givct udbytte p~ højde
med eller lidI højere end Bodilært.
Stchgoltært er tidhg. og den er lav i vækst. Ærternc cr
store med høj rUI11\'ægt. men sorten er knapt s.å tynd
skallet som I)odihcrt. B10msternc er hvide og frøene
gule med nllddclhoJt protein indhold.

Progretaært fra England klarede sig udb)'tlemæssigl
på lime med Bo(hla~rt i 1983 og 1985. mens den i 1984
havde Cl ret dårligt. r.
Progrctaært er "iiIdIgere cnd BodIlært. Den har slyng
tråde I stedet for nogle af bladene. hvilket giver sorten
mulighed for at holde sig oprejst lidt længere. Progreta
er en man ært med store. grønne fro med ret heJt
protelllindhold. Blomsterfarven er hVid.

Belindaærl fra Cebeco I Holland har deltaget i lands
fors.og i 3 r. og har navnlig de Sidste 2 klaret sig på
lime med eller lidI bedrc cnd Bochlært.
Belinda er lav og middeltidhg. Fmcne er rel store med
middelhoj rumvægt. ProtclIlindholdet er ret hojt. og
frøfaf'icn er gul. men "i blomsterfarven er hvid.

Beirnanært ~ommer fra Dallsk Planteforædling og har
I de J år. hvor den er afprøvet i landsforscg. Ik~e

kunnct n Bodilært i udbylIe.

Sorter og lIrter af korn og bælgsæd

Bclman er lav med middelstore fro med lav "ikalpro
cent og middelhøjt protclIlindhold. Frofarvcn er gul og
blom... tcrfarvcn h\ld.

Cillaært kommer ligeledes fra Dansk I)lanteforædling.
og sorten har gl\et udbytter I de 2 år. den har "æret I
fors~'g. \Om næsten har været på hejde med målesor
ten..;.
C1llaæn er la\ og mlddellldllg. Frøenc er nuddelMore
med ret la\ t prOlcinmdhold. Frøfarven er gul og blom
sten hvid

Blandt de 0\ rige sorter. som har \-æret afpn}\et er der
nere mter($')3nte, nye sorter. ~om skal afproves yderli
gere for de går IIld i dyr~ningen. Solara. der var helt
o\erlcgen 11985. er hahbladlos med grønne fro. Og I
de svenske nummersorter og Consort er blade erstattet
med ~I}ngtr.dc. Dette rnedfarer. at planterne kan
holde sig opret I længere tid. I et enkelt forseg er et par
fin~ke sorter mt.:d \amme egenskab. IIeika og Pika,
afpro\el.

Valg af ærtesort
Bodilært har ~'æret den mest aflwmdte markært i de
senere år på grund af hojt udbyue og gode dyrkning\'
egen~kaber. men andre lidItge sorter, som Finale. Sleh
golr. Belimla kali anbefales i dyrknillgen. fordi en tidlig
host er ell afde Vigtigste betingelser for al apl/J et godt
resultal afærle}umC/I. DCI/ lidi -,"ildigere sort. ProgrclO,
pfJka/der sig inleresse i dyrkningen. fordi dens opre/fe
Jtællg/er med s/y"gtr/ide be\'irker, ar p/all/cII holder \'ig
fra jordelI kel/Rae lid 1',r model/hed end de øvrige
sorU'r.

Sorter af hestebønne
Interessen for he~tcbønnedyrkning er dukket op igen
eftcr nogle rs pause. og l den voksende bælgplante
dyrkning ...er der ud til ogs! at \'.t"re interesse for
hestebonner.
Der blev i 1985 gennemført 8 forseg med hestebonne
sorter. og ho\'edre!.ult3tct ses I tabel 48.

Tabel 48. Lands/orsøg med heslebonl/esorrer /985
Serie 0/-4/-85 (J5)

Udb.

Heste-
OS

KM f Mod- .--
bønner Plante- n<d- nines- ..... udb

bø)(K luuek· lid TVK pn>- hk~
om nini 01<•• • lb. p'.

Anlal fOl'''K 4 7 4 4 •
Hertz Freya 120 S.I 4 440 28.0 50,3
Tro) 101 4,9 I. 541 27,9 2,8
Cargo 112 4,3 IO. 537 29,4 7,6
Alf.cd 110 4,3 12. 639 28,7 4,8
Faneta .. 127 4,9 13. SS4 29,S 4,5

LSD J.5

Boelllært·) - (24.9) ( 8,3)

°l5 rONng

51
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

Herz Freya er en gammelkendt sort, der har yærel
dyrket tidligere. Sorten har været målesOrl i forsøgene.
hvor den er sammenlignet med 4 nye sorter. Heri'
Freya er ret tidlig og høj afvækst med nogen tilbøjelig
hed til nedknækning, og den har ret ~må frø. Blandl de
afprøvede sorter har Cargo givet det højeste udbyne.
Denne sort er ret lav. og den har middelstore fro med
højt proleinindhold, og sorten modner middcltidligl.
Sorten AI/red, der har nogen dyrkningsudbredelse, gav
4,8 hkg bønner mere end Herz Freya. Den er afsamme
højde som Cargo, men den har slorre frø og modner
samtidigt. Det samme er tilfældet med sorten Fanera.
der også gav højere udbytte end Herz Freya. Denne
sort er langstrået, og dens frø er middelstore med højt
proteinindhold. Dårligst klarede sorten Troy sig med
2,8 hkg bønner mindre end Hen Freya. men Troy
hestebønne er kort, og det viste sig at være den tidligste
af de prøvede sorter.

Valg af heslebønnesorl
De ja forsog i 1984 og 1985 ghw næppe en rimelig
baggrund for al give sikker vejlednillg i valget a/heste
bønnesori. men sorterne Cargo og Alfred har dog hl'erl
lJr hævdeT sig over mdlesorten Hen Freya. DeT I'ar ogsli
til/ældel med den langSTrdede sorT Faneta i 1985. Inter
esserede hestelx"rnedyrkere bør i de nærmest kom
mende /ir følge sorternes fortsatte afprøvning.

Dyrkningen afbælgplomer har fåel er 'ifort omfang. og især
dyrkning af f1Iarkært. Hesrebo/lflce/yrk/liflgf!n er ogsli udvi
deT. mens lupiner elle/nll kun er u"deTa/prøvning. LIIpinsor
te" Wlodimir. der ses /Xi billedel. er hvid/roer. n'f sildig
modM og hor _mm a"drt'lupillwrler el hOjl proreini!ldhold.
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Bælgplantearter
I dyrkningen af proteinpiallIer kan flere emner komme
på tale, men indtil videre må markært og dernæst
hestebonne sikkert være de foretrukne. Der kunne
også være tale om al dyrke lupin, og der blev i for~ret

1985 anlagl forsøg med sammenligning af Bodilært.
Alfred hestebønne og 3 lupinsorter. Der foreligger
resultater fra 3 gennemførte forsøg, og disse resultater
fremgår af tabel 49.

Tabel 49 Lands/on'øg med bælgplanTearter. (36)

Udbytte og
merudb.

Bælg· Kar. f. hkg pr. ha
planter "<d- Mod- % ri·

knæk- nings- TKV pro- I, <1.njng tid g lein frø protein

Antal forsøg , , J

Bodilært IO 22/1'. 265 22,9 29,6 6,17
Alfred heste-

bønne 2 l/IO 669 26,7 -.;-4,8 0,15
Vladimir,

lupin 5 1~/10 329 33,6 + 15,6 "2,07
Boluto.

lupin ° 20/ 10 15O 39,6 + 16,4 + 1,55
Lublanc.

lupin 4 n/Io 330 34,3 "12,5 "0.90

De 3 lupinsorter, Vladimir. Bolilto og Lubianc, har
givet væsentligt lavere udbytte end Bodilært, og det
frcmgår. at heller ikke Alfred hestebønne har kunnet
klare sig for markært i di~se forsøg. Lupinsorterne er
alle væsentligt senere end hestebønne, der igen har
været over en måned senere end Bodilært. De afprø
vede lupinsortcr er ikke ens, idet Boluta lupin i mod
sætning til de 2 andre sorter ikke er knækket ned, og
denne SOrt er tilsyneladende også mere smMmet end de
andre, men har det Slørste indhold af råprotein. levrigt
er iupinsorternes proteinindhold højere end hestebøn
nens og især markærternes indhold. Lublanc lupin har
således givet 42 pet. lavere frøudbytte end Bodilært,
men kun 13 pet. lavere udbytle af protein pr. ha.
Proteinudbyttet af ært og hestebønne har været det
summe.
Flere forsøg i de kommende år må være med til at
afgøre lupinsorters stabilitet og dyrkningsværdi sam·
men lignet med andre bælgplantearter.

Forædlerbeskyttelse
Ifølge loven om forædlerreuigheder lil planter har
forædlere af beskyttede sorter ret til at opkræve en
afgift. Det er i øjeblikkeT fastlagt. at cnhl'Cf, som benyt
ter udsæd a/be.\·kyflede sorter afkorn og bælgsæd, skal
beTa/e 15 kr. pr. 100 kg formeringsmaTeriale afkorn. og
32 kr. pr. hkg for ærter og hestebønner. wm omsættes.
Opkrævl1ingcfI a/ afgiften sker i ha1fdelslcddcl. Sor
terne. :o;om er anført i label 50 er i 1985-86 afgiftsplig
tige.



Sorter og arter af korn og bæJgsæd

Tabel JO. Forædlerbeskyuede sorter /985-86.

Byg Gorm Laml Tnumph Vinterhvede V rhvede Diana Dlrte
Akta Gnt Lma Tron Anja Cornelie Enno Rodil
Albert Gula ~agnum Tyra Cahf Timmo Fre}:.t Bondl
Aha Gunhild \1andolln Vega Citadel \\'aller Gerhel CIlia
Anlllka Gunnar Mikkel Wela m Disponent William Has<.,o Finale
Aramir Harry t\lona Fall...e Vitus Igri Lysima

BIknedlcte Ha\tla NCr) Ilavre Imba Ka,l...ade Othello
Bente Ilocl...ey Nordal Alden Helge \'interrujl; Mammut PontU'.
DlIIgo J-Iulda Odin Dula Holger Danko MarilIka Progreta
Birka Ida Pamma FI:< Kan/ler Donunator Ma"to Salome
Caja Inga Robert IIcd\ig Kosack Halo Panda Stehgolt
Cerise Jarl Roland Mllnlllgc Kraka Merkator SOIlJa
Europ" Jenny Rmni Rbc LOllgbo\\ Pollux Tapir Ilestcbonncr
Galan! Jonna Se\\:! Roar Norman Alfred
Georglc Ketl Sigurd Selma Rektor Vinlerrug Ærter Cargo
Gimpel Klaxon Taarn villIl Salut Andrea Belinda
Golr Kmu Tor!...t·1 Vuka Corona Belman

Oversigt over afstamningen for sor
ter af korn og bælgsæd
l tabel 51 er SOflerne lI1denfnr de enkelte arier anfor! l
alfabel .... I.. ræHefolge. og del er dC'iuden næ"nt. h\ i11..ct
mærke eller nummer, de ble" afpru\el under. End\l
dere er for;:\..'(\lcrland angl\ct og for de regl"lrerede

Tabel 51. Kom- og bælgplafltesorfl'rfles vpmzdelse.

Fonrdlc:r

'iorter dere'i regi'itrerlllg"numre og -år Endelig er
}der"l ul hUJre gi\et oply ...nmg om sonernes af"lam
Illllg. Det "I.:al bcmærl..es. al del lUe for lrilicalC"ortcr
og luplIlsorter er ly kkede-. al "I...uffe de on'ikede oplys
l1Inger

Afstamning

\'inlerh\'l:~de

Anja
Bert
Callf
Disponent
Fall..e
Imba

Kanl.lcr
Kosad
Kral...a
Longtx>\\
Milan
t\orman
Rektor
Vuka

7661
49.75

2896-72

70M 74
67

1708-l
7663

1425.75

P:ljbJ.. D'lIlmarl..
'JRPB, Fngland
TIl. T~,I..land

IG , TY'iJ..land
\ LP, T) "I.. land
\lIln. England

WE.. T}"l.:land
Welbul!. S\t.'nge
PaJbJ_ Danmark
NSOO, Ellglallll
V LP. Ty"kland
]\"SOO, England
rlrlbcck, -I y~klal1d
pn. Q .. Ty~)"land

1981

1983
19HI
19~3

19 4

1984
1984
19HI
19~4

1985
19H5
197H

72.1

(n~

675
91-l
101~

1051
1017
724

lUD

11\0
1052
474

Kr,lllich Canbo
{RPB b129 rI' 45J El lIullt~man

(Canbo Tadorna) (Probu" Paladm)
Benn} Florian
:'\1am Widgeon K ranich
Beac.:nn (R'lIlger Mayo tH) (Clule
S9B Ranger)
Canbo Helllflch
(MlrollO\skafa 808 Starl.:e Ml Holme M
Kralllch Canbo
nu 268/175 IInbb\\ )13113(,
LI' 410.1.83 Canbo
TJn 268/175 Hobbit 11510 ..
Monopol· Komol"an
Merlin Torrillg 11 Car~lcll" VIII

Ruj,t

Oanl..o
Oommalor
Ilulo
Mcrkalor
Petku'i II
Pollux

Rol. Polen
I'IIP., T)"I..land
\ LP, T} "I.. land
PIIP., Ty"kland
\ I P. ly",I..land
\'LB. Ty ...I..land

IlllB 1.)75
19~3 941
1979 j(JO
19~3 940

19H5 111)4

Selel..uon af Dal1k(l\~"kle Zlole
Pell..u" Camkur7
Sdcl..llon af Pell.:u", II
Dan...k Landrug Carokurz
t:(halgt af \on Locho\\ .. Petl..u...
P~IS lIIducerd mutanI af Pet\.;u"
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

Son

Vinterbyg
Corona

Diana
Ermo
Gerbel
Hasso
19ri
Kaskade
Mammut

Masto

Panda
Tapir

Strengs, V.Tyskland

Breun. V.Tyskland
v.LP., V.Tyskland
FD. Frankrig

2.2240 v.LP, V.Tyskland
Ack, V.Tyskland
Ba.PO., V.Tyskland
v.BE, V.Tyskland

Sem u, Holland

FD. Frankrig
Pajbj .. Danmark

RCJlsIm'eC
Ir nr.

1985 1106

1985 1107
1985 1108
19 O 670
1982 809
1980 652
1985 1141
1982 818

1981 771

Afstamning

(Stresa . Perga) Vogelsanger
Gold Vogelsanger Gold
Br. 127 a 1-1- firlbeck Rosette
(Dura' Senta) Vogelsanger Gold
(Asger, Jumbo) FDE 244/95
Dura 12563
(ST 820 , ST 1427) x Ingrid
Carsten ' Union )( Emir )( Malta
Vogelsallger Gold x (Madru x Wssh 382/
49)
«Pil· Hauter) . Dea) x Vogelsanger
Gold
Gerhe! . Katy
DSGW 169 > Pell3

Yirbyg

Akta
Alben
Apex

Benedicle

Bingo
Caja
Cerise
Daisy
Galant
Golf
Gorm
Grit
Gula
Gunhild
Gunnar
Harry
HaYila
Hockey
Hulda
Ida
Inga
Jarl
Jenny
Jonna
Keti
Khuon
Koral

KoTU
Lami
Lina
Magnum
Mandolin
Mikkel
Nery
Odin
Pamina
Robert
Roland

54

7087
6542
7933

6909

32151
52055

1074.75
21316

148
82277

746534

1605
52299
73394

6403
7523

412.78
7047
6405
5887

746745
73528
51923
11734

9002.77

394.73
678060

76805
68-3-58
479-72
761430
693922

10504
6543

773100
6702

Abed. Danmark
Welbull. Sverige
CD, Holland

Wcibull, S"enge

Carlsb.. Danmark
PaJbj., Danmark
RPB, England
SES, Belgien
Carlsb., Danmark
NRPB, England
LK, Danmark
VED, Ø.Tyskland
Abed, Danmark
Pajbj .. Danmark
Sv., Sverige
Weibull, Sverige
CD, Holland
NRPB, England
Weibull, Sverige
Weibull, Sverige
Abed, Danmark
LK. Danmark
Sv., S\'erige
Pajbj., Danmark
Carlsb., Danmark
NRPB, England
Tjekoslovakict

NRPB, England
LK, Danmark
Svaløf. Sverige
Miln, England
v.d.H., Holland
LK, Danmark
LK, Danmark
Car1sb., Danmark
Weibull, Sverige
LK, Danmark
Weibull, S"crige

1984
1980
1984

1982

1984
1980
1980

1984
1983
1981
1984
1976
1980
1982
1978
1979

1980
1980
1982
1981
1981
1980
1982
1984

1981
1973
1983
1982
1980
1983
1976
1981
1981
1984
1982

1019
649

1006

861

976
620
626

1047
966
761

1001
351
643
849
465
521

1057
567
815
762
751
623
810

1033

722
182
960
817
581
957
305
677
683

1002
12

Lo'; , Abed 1657
Ingrid MI ... Tellus6

Aramir f1(Cebeco6721 IC «Julia3
(Yolla • LIlO)))
(Ingrid, M9

.... Ansgar!) .. Tellus 'I( WW64842

Rupal Laml
pf, M-IJ Pr. 62 6/6-4
(ArmeIle x Lud) x Luke
(Cambrinus x Mumie) x Aramir
Mutant i Tnumph
(Armelle x Lud) x Luke
Kristina l( Sj 678263
Emir. Union, Diamant og 5 nr. Sorter
Impala x Emir
(Algerian x Lone) x M 63199
Kristina x (Mari 6 x 57/510-44) x Å 61718
Arla M l )( Tellus
Berni Co( Aramir
elaret :- Goblin
«Ingrid M9 x Ansgar) x TeIJus2 l( 6484)
Arla Ml Tellus
Vatonga l( (Goldfield x Maia)
Sj 678061 Sj 678263
Hellasz (PaIlasS x Rup«) x Kristina
Salka .. Lauda
Rupal ... All. 297
RPB 16.71 x Nackta
Hana «Ca lix Firlbeck
Union) " (Alsa .. Ce1echovicky x Imun)
(Annelie x Lud) x Luke
Ania Minervn
Lofa > Å 6564 x (Mari x Multan)
Magnif 104 x Universe
Lofa • 65144
Visir Sejet 678263
«Hertall .. 191) x Ingrid) x Minerva
Sv 66433 All 297
lngnd M I '" Tellusb

Nery Duks
Lud Tellus ~'f 1D



Sorter og [Irter af korn og bælgsæd

Son Maerke Forxdlu Repslferet ArStamnInII, n,.

Romi 6043 Abro. Danmark 1983 961 Abc<J 079 ' Rupal
Se"a 3246·76 ,"ords. T)'lkland 1983 959 (Julie C" 452/7) 1-427
T::tarn 73533 Svalof. Svenge 1')82 845 Kristina Hellas l • (PaUas' Rupee)

BITnumph YEA, O.T)sl..Jand 1978 488 Diamant 1402964/6
Troll 705662 LK. Danmark 1977 362 Impala Nigrate
Tyra 12917 Pajbj .. Danmark 1975 H8 (Algenan . lIerta'!) (Rib Drosl)
Vega 1158 Abed. D~mmark 1977 363 Knslinu . Lofa
Sv 80294 S\aluf. Svenge Salka' Alva

Havre

A vallJlH.:c Bell .....rankrig Ora MOSTYN
Dula 69014 \Vier. I lolland 1982 823 Selma . Wz 62060
I Icd vig 16918 Wcibull. S\crigc 1978 467 (Stål' Ponta) Wcikus\
Morallgc 0054 S. Saal. V.Ty,kland 1985 1105 Manno Selma
Nil.. 17369 \Veib.. Svenge 1985 1145 WClkus Lcanda
Ri"C 752116 LK. Danmark 1983 956 Selma Rlsto
Roar 724190 I K. Danmark 1982 844 (S151'0 . U.S. 1624) !\<;tor
Selma 16412 \\bbull. S\cngc 1970 84 Palo Saxo
Vital 7549.\ $valof. S\'cngc 1984 1068 Sang Sdma

V rhvede

Comcne 16599 WClbull. S\ engc 1982 838 Knhbn Pompe M
Vitus 753648 LK. DanIllark 1981 767 Klclbcr (Tral\\t.'C 4 Capa!)
Walter 15444 Welbull. S\crigc 1978 413 \VW 13-69 WW 41·69
William 15440 Welbull. Svcnge 1979 499 \VW 13·69 . \vw 41·69

Markærl

Amlllo fvlAIl Frankrig
Belinda CB. Holland 1984 1039 Fin~tle" Ccbcm 67.102
Belman 78·19 OP. Danmark 1985 1186 nirte . Flavanda
Uodil S. Saal. Holland 1976 296 Re<;eleklion i Birte
Calypso 105 CA. Holland Finale' Cebeco 614.121
Cilla 78·29 OP. Dannuuk 1985 1185 Bodil" Flavlll1dtl
Con'Ort HG. England MalO . JVPGRO 4
Finale CB. lIolland DIK Trom, Cebeco61207
t-Iclka 51792 IIPB. Finland Proco Hja 51221
Katrin PIIP. V Ty..kland SI. 4145 Birte
Pika H PB. Finland Proco Tamml
Ponlu~ 78·)8 OP. Danmark 1985 1184 Alrte' Fla\anda
Progrel3 Progrel;t lid. England Ud\ulg i Maro
Salome OP. Danm;Hk 1983 890 Ud\ :lIg i Ly<;ima
Solara 1114 CS. Holland «Finale Ceb 238·6) . Finale) Fumle
Slchgolt S. Saal. V.T)~kland (Stamm . (Zeeka VIctona) Flavanda
MG47·76 S Saut. V T) ...kland Finale S, 21·73
MG 277.79 S. Saat. V.T) ...kalnd Finale" Slchgolt
Sv U 50004 S, .. Sverige JI I U Birte
Sv U 50021 Sv. Svcrige JI 14) Ulrte

Ilcstcbonnc

Alfrcd cn, 1hllland 1984 1050 Mimica nr 1972
Cargo 76·01 DP. Danmark Ud\alg i osteuropæl:o.l.. maleriale
Fanda VEB. OT),\..hmd ,
Herll Freya T)sk
Troy 9577 NPf. V Ty...kland Ud\alg I t)<"k landrace nr 452
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Sorter og arter af korn og bæJgsæd

Poræd/~re:

Abod
Mk
Ba PIf
Iko
Dreun
CB
OP
FO
Fn1
liG
HPB
IG PIf
LK
MAB
Miln
"Pr
NRPB
NSOO
Nords
PajbJ
POD
PHP
Rohmp
SEMU
SES
S Saat
Strengs
S,
Til
, BE
vd.H.
VEB
, LP
WE
Weib
Wier
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Ab«! PlanteavlsMation, 4920 Søllested
Dr J Ackemum & Co, R1ngs(~ 17,8444 Irlbach, Vesttyskland
BayeT Pf1an/.c:nzuchtgesellschaft, Miinchen, V T)\lland
Etabl Claude-CamIlle 8enoist, 78910 Orgerus, hankng
SaalZucht'llOirtschafl JOstf Breun, Amsd'llOeg \, 1522 Ilenogenaurnch. V Tyskalnd
Ceb«o Handelsraad, Postbox 182. 3000 AD. ROllerdam, Holland
Dansl Planleforædling AIS. Boelsh0J, 4660 St. Ileddmge
Aonmond Dtprez.. 59242 Capelle, 1 empleu\e, Frankrig
Saatzucht Firlbeck, 8441 AllIng-Rinhm, Vcsttyslland
!lunt Gunson Cooper Taber Lid.. Wuham. ~)" England
IlanHiJa Plant Brttding Im.lltute, SF-043OO H)'f)lam, Fm1and
I G Pflan/.enzuchl GmbH. Postfach 25, 8 \1tinchen 15, Vt\Il)\k1and
Landbrugeis Komforædling. Sejet. 8700 Ho~n..
Malson Andre B1oudeau, Franlng
\tlln Masters Group, \\'ale.-OO House. Watuloo Str., Kmg\ l)nn. England
Norddeutsehe Planzenzucht. Holtsee. V.T)"Sldand
NlCkef'\Ons RPB lid., Roth'llOdl, LlIlcoln LN7 6DT, England
~atlOnaJ~ De\e1opment OrganIsaiion Lid, NewIon Hall, Cambndge. CB2 5PS. England

ord\U.t. Saalzuchlgcslellschaft m b Il, 2322 Walemc\erslOrf. LUlJeftburg. V.Tyskalnd
Pajbj(-rgfonden. Pajbjergglrden, Dyngby. 8300 Odder
Pf1anzenzucht Oberhmburg, Schll,abi.o;eh lIall. VcslI)"skland
p II Pelersen, POSlfaeh 6, 2391 LundsglUlrd Post, Langbalhg. Ve'>tt~sld:lRd

Rohm~Jl:, AL Jerozolinskn' 44, P O Box 364. ID.959 \\'anzø\1ill. Polen
Stmundo. Ulrum, Holland.
Societe europienne de <;.emmencc:s. Industnparl 15.3300 Ticllcn. Bc:lpltn
5cmundo Saatzuchl. POSI 280365. 2000 Hamburg 28. Vo.lt)sltand
Saat1uchtgesdlschaft Strengs Erbsen Aspachhof, 8705 Urrenhelm, V T}skalnd
Svalor AB. 168 00 S\'alo\, Sverige
Toni Helden~lch, poslrach ISO, 2407 Bad Schlloartau, VcsH)',lland
W \on 8orrics-Eckendorf oH G, poslraeh 1106. lcopoldshi)hc 3, vC'tll},~;]and

D. J \an der Ha\e BV. Postbu.!> 1,4422 AA Kapelle. lIolland
VED Saat- und I'Oanzgul, Mosdorfslras:.c 7-9. 119] Ve"lbcrhn, V T)~kland

", \·on Locho\l,·Petlus GmbH. Postfl$ch 1311, 3103 Bergen I. VI:\t1)skland
Saalzuchl \\I. Engellen Buchlmg, 8441 Obcrschnelding-Duehhng. Vtl>lty,kland
W Welbull AD, Um. 520. 261 24 Landskrona. Sverige.
B\' Landbou\\bureau Wiersum. 9704--Ca·Groningen. Holland



c.
Jordbehandling
Af K. Skriver

Hovedparten af forsoSioarbcJdcl under jordbchand·
lingsudvalgct ornfaucr i disse år opgu\t:r til belysning
(lf nye metoder for s:'ibedstJlberedning og sllnmg med
kombinerede rccbkabs- og ma~kin<;æt. I forsøgene ind-
går tillige sporgsmål om jordpakning ~amt åning på
varieret rækkeafstand. En sær<;kilt for..og cnc skal
belyse vlrknlllgl.'ll af forskellige fOflner for under·
grundslo",ning
Tidligere. r... forsag med halmncdmuldnmg. reduce
rede Jordbchandling...mclOdcr ~11l11 eflcrafgmdcr er
afo;lutlcdc. og sporg~m· lel om reduceret Jordbcarbejd
mng \ lderefore\ alene \'ed for\og ...scricr med direkte

ning af efler. r':.- og forårs. l-dC afgmder.
Andre opgu\-cr III specifik bel>'linlng af mekam ... J.. kon
tra kCml'ik k\ lkbekæmrcbc er \ IcleferOrl under ud val
gel for plante~kyllclsc.og re<.ultalcrne er meddelt i
afsmt F under bekæmpelse af gr<allkrudt

Forsøg med såbedstilberedning og
såmetoder for korn
Udvidel vlnh.:r ...ædsdyrkning har bc\ IrJ...cl ...Ior inter-
esse for nye lypcr af kraflOvcrfMillg dreYlle han'er.
jordpa~llIngsred~kabcrog ~ma...kiner :tmt ~ombin:t-

lianer af ~ d:tlllle Red ...kabstypt:rne mcdforer mmdre
klimaaOucnglghed og "Iorre mulighed for rellidig s~·

ning under ...cl meget torre \.ClIl' meget fuguge cfler
år..forhold

For...ogene III belYMllllg af den udb}llemæ~"'lge elTc~1

af dl ....e nyere red... kahcr og musklll'..æt er gcnnemfart
efter nehible for~"gsplaner. da der kun har været
mulighed for:1l benylle forh~l1dellva.:rcnclclokalt ma
tenel. I dCI folgende cr opftlrt gcnnem<'lllhre~ultalcraf
for<,og. 11\'01' flere cn...arlcde bchandllllger Cl' lIldg. el t

plancn for cnkcllfor'logclle.

Forsøg med furepakning, såbedstilberedning
og kombi-såning
I label I er opført gennem..ml<,ri.'Sultatcl af for-.og. h\or
led a og h bcly!:>Cr \ærdlen af furepakmng med lung
furepakker I forbllldel~ med ph'jmng. efterfulgt af
rr.::ldlflonel..Jbedstllbcrednmg og \.i: mllg, I led c beJyo,e<.,
værdIen af dCI kombmcrcclc ma.-.klll"a:t lx..... tåendc af
rOlorhuf\c. pah-al<;c og o;;1ma!'oJ...mc,

Tabel I, Fu,..,og medJOTdbt'!lafldliflg og sametode. (J 1).

Planter

Vinterhvede
pr. ml
rorAr hltg kerne pr. ha
1985 1985 1984

All1111 f"r"lg 4

a Traditionel jord-
behandling og ~lllng 230 68,1 94,0

b. Plnjning med furepakker.
haf\nlllg og Illllg. 229 0.4 0,6

c. 1>loJnmg med furcpakkcr.
komb. rOlorhanc-
..åmng 27q 0.6 1.0

Tahcl 1, Fon.og med stJbedsfIlberedlllllg og slimClOde.
(38).

For.-.ogc:ne er I begge r genncmfon p:'ljordtyperne JB
4 III 7. Cdslagene p udbyltcrne Cl' ...må for de fon.J...d·
lige mCloder og i inlel 11IfæJde ..igntfikanle
I label 2 !tammenhgnes IradllHJncl bedstilberednmg
og s..~lllng mcd un"endel..e uf komb1l1credc maskll1~,cl

mcd rolorhaf\'e. pahul ..e og 'låma..klllc. Ikgge melO·
der cr gennemfart på plojc!. men upakkel fure,

Vinterhvede hlr:g kerne pr. ha
1985 1984

Furepokkl'rm' hur nll /ilell'1I ud/orm",",:. ~IJ d(' t'r kommet
for at hlm' \om ('f pt'rll/ann" og nJItI~t red\'ktJh. SfJl'Clell hmr
der skal W\ I tlJpløJd}ord. Del gælder I'ed eft{',.ursploJtllllg t,l
~'lnter'ia'd. mell ogw \wl/o,.arsplojlllng. ....ml /,.emlldi~ \'/1
kunne Rellnem/orf'( I ('t betydeligt HlUTe omfang ~ med t't
bedre T('Sultat end fldli~t!Tl'. no" pløJnin,,?('1I "ombilleTe( med
/urepakmng

Ania! fOl....\lg

a, Tradllioncl Jordbehandlmg
og ,.nlng

b. PIUjlllng. komb. rnlOr·
hane..5ma..kine

72,1

0,7

84,S

1.2
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Jordbehandling

De fundne forskelle mellem forsøgsbehandlingerne er
kun små og usikre, men begge år med tendens til cl lidt
bedre udbytte efter det kombinerede redskabssæt.

Forsøg med sårækkeafstand
Med de nye kraftoverføringsdrevne jordbehandlings
redskaber er der også bragt såmaskinetyper med andrc
rækkeafstande på markedet.
l forsøgene i tabel 3 sammenlignes såning af vinler·
hvede med 2 skærafst8nde ved benyttelse af 2 såma
skin typer med forskellige opbygning af såskærenes
placering.
Forsøgene i 1985 er gennemført efter forudgående
såbedstilberedning. l 1984 gennemførtes forsøgene ved
hjælp af kombinerede maskinsæt.

Tabel 3. Forsøg med sdrækkeafsland. (39).

Planlet
Vlnterhyede pr. ml hkg kerne pr. ha

eft~rAr 1985 1984

Anlal forsøg 4

a. Såning med alm. såskær.
12 cm rk.afstand ... 345 91,3 85,7

b. Såning med alm. såskær,
8.5 cm rk.afstand 349 "0,1 0.7

Forsøgene i 1985 har ikke vist den tendens til lidt større
udbytte i vinterhvede ved reduceret rækkeafslal1d. som
blev fundet i forsøgene i 1984.
Forsøgene i vårbyg, tabel 4, er gennemført på lerjord
med 2 skærafstande og med 2 skærtyper på den mind
ste rækkeafsland.

Tabel 4. Forsøg med sJrækkeajslOnd. (40).

VArbyg Planler hkg k~m~

pr. m2 pr. ha

Anlal forsøg 3 4

a. Såning med alm. såskær,
12 cm rk.afsland 324 62,4

b. Såning med alm. såskær,
8,5 cm rk.afsland ... 341 1,4

c. Såning med bredsåskær.
8,5 cm rk.afsland . . . . . . . . . . 347 1,6

Der er i forsøgene i byg en klar tenden!> til et lidi større
udbytte ved reduceret rækkeafstand. Delle er i over
ensstemmelse med tidligere års resuhaler af forsøg
med det såkaldle breds~skær på 12 cm rækkeaf5>tand,
hvor der også konsekvent blev opnået et lidI større
udbytte i byg for denne bredere fordeling af udsæden.

Forsøg med jordbehandlingsmetoder ved om~

såning
Som følge af at vintersæden udvintrede på ell del
arealer i vinteren 1984/85 opstod der interesse for en
forsøgsmæssig belysning af. hvilke jordbehandlings
metoder, der med fordel kunne tages i anvendelse for
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Tabel5. Forsøg medjordbeJlOnd/i"gsmetode 'led omsd
Iling. (41).

Frem-
VArbyg spirede

planter hlg k~rne

pr. ml pr. ha

Antal for'iOg , 3

3. Kemisk bekæmpelse af udvintret
afgrøde, direkte såning ........ 300 60,5

b. Kemisk bekæmp. af udvinlrel
afgrøde, trad. jordbeh. og sån. 297 1,2

c. Pløjning, jordpakning, harvning
og såning ........ . ........ 296 0,5

d. Pløjning, jordpakning,
rotorharvesåning ............ 268 2,0·

al opnå en tilfredsstillende omsåning, som samtidig
hindredc gengroning af muligt overlevende planter.
Spørgsmålet er belyst ved forsøgsplanen i tabelS.
Alle forsøgene er udført efter udvinlret vimerbyg. Til
den kemiske bekæmpelse er anvendt enten 3 I Gram
oxonc eller 1,51 Roundup 3 til IO dage før harvning og
såning. Forårsplojningen er foretaget i ringe dybde. ca.
15 cm, og harvning og såning er udført umiddelbart
efler og samme dag.
Dcr er kun smll og usikre udbytteforskelle mellem
behandlingerne. men med lendens til, at den upløjede
jord har kvilleret for en opharvnjng. samt at den
forårspløjede jord har kvitteret for behandlingen med
TOtorharve og pakvalse.

Forsøg med jordbehandling til så·
bed for fabriksroer
De danske Sukkerfabrikker har under Forsøgsudval
get for Sukkerroedyrkning gennemført en serie forsøg
med jordbearbejdningsredskaber for tilberedning af
såbed til fabriksroer. Forsøgsplanen har værel føl
gende:

a. Traditionel jordbehandling til såbcd, Kongskiide
kulturharve SGC med 35 mm vendbar spids.

b. Jordbehandhng lil såbed med Kongskiide Germi
nator SP.

c. Jordbehandling lil såbed med KongskiIde rotor
harve RD med pakvalse.

De refererede resultater af 7 forsøg i tabel 6 er alle
gennemført på efterårspløjel jord, og med en enkelt
undtagelse er forårsharvning og såning udført i sidste
halvdel af april.
Jordbehandlingsmetoderne har på alle forsøgssteder
værcl uden sikker indflydelse på det iøvrigt meget høje
udbyttc af rod og sukker.
Planteta11et ved den tidlige fremspiring har værel klart
bedsI. 14 til 19 pet. i forsøgsled b og c. Denne hurtigere
fremspiring efter specia1red~kaberne er dog stærk l
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Parfier med udvinfrel hl'ede. IH'Qri derer ~et I'drbyg. Klimaforholdene i vinteren 1984/85 medførte skader og 1OlUllHlv/fllrlll~

i mange arfaler mcd l'iJllerbyg og -h rede. I all ca. NO. fX}() ha mJu{·vms6s. og tpørgs/IIå/el om 1t1'l·/k"jordbehandlmgsmC'frxler.
der medfordel kurlfJe lage~ i ol/rende/.wfor (II opnå en ti/fredsslille!lfle omw'1l1ing. blev lagel op lil ('f1fon·ogsmæ.Hlg bI!!Y.\'lIing.

Tabel 6. Forsog med slibedslilberedl/il/g
Iii fabriksroer. (4/,1).

Fabriks- 1000 pI. pr. ha
v.tidlig v.opUtg- pet. hlcg pr, ha

roer rrcmsp. lllng lukkcr Rod sukkcr

Gns. 7Is /985
:1. Kulturharve 50 75 16.9 561 94,7
b. Såbedsharvc 59 77 16,9 I 0.5
c. Rotorharve 57 78 16.8 O 0.1

udlignet allerede ved fuld frem ..piring. hvor forskellen
lil den almindelige kulturharve l forsøgsled a var
reduceret til C;l. 5 ret. Ved rochøsl er plantct;lllct
fortsat wagt højere efter spccialharverne. 3-4 pet. men
forholdet har sålc..-des ikke haft indnydelse på det
endelige sukkerudbytIc.
Udover de refererede forsøg i tabt'! 6 er der på 2 af
forsøgsstederne tilligc genncmført fnr<;øg på fod!.rplC)
jet jord efter ~mme plan. I di~se fon.og var der endnu
større forskel i fremspiringshastigheden mellem 1'01'

søgsled a og de IO specialnxf<;kaber i led b og c. hvor
plantclaIlet ved lidlig fremspiring var 24 til J2 pet
højere. Men som i de øvrige forsøg var denne forskel
næslen udlignet ved fuld fremspiring, og forholdet var
tibvnrcnde uden sikker indflydelse på udbylteresulta
lel.

Fastliggende forsøg med direkte
såning af sædskifteafgrøder
Efter fremkomst af nyl. spccialfremslillcl s!l.materie1 til
direkte såning uden jordbehandling saml bedre kemi-

ske midler til kontrol af rod ukrudt blev spørg~m~lct

omkring deue emne taget op til fornyet belysning i
1981 i en forsøgs~eric, som gennemføres i 5.1marbejdc
med Staten:,> Planleavlsforsog, Højer og Stalens jord
brugstekni .. ke Forsøg. Bygholm.
Formålet er i store, fast liggende pareelforsøg 111 under·
sC)gc udbytterelationcrnc vcd direkte ~ning p5 uplcljet
jord. med eJler uden overfladisk jordbehandling. ved
sammenligning med traditionel pløjning. jordbehand
ling og ..åning. Endvidere at undersøge behandlinger
ncfo indnydelse på jordstruktur, biologi~kc forhold.
ukrudt og plantc~ygdol1lmc samt slimctodcrnes <11'

bejds- og brændstofforbrug.
For~0geneer planlagt til gennemførebe i 5 år i sædskif
ter med vinterhvede, vår- eller vintcrbyg og v!l.r- eller
vinterraps.

ForsC)gsplancn er følgende;

u. Traditionel jordbehandlmg og sålllng (pløjning og
han'lling)

b. Ingen jordbehandling, direkte foåning (ingcn pløj
ning og harvning)

c. Harvning til ca. J cm, direktc såning (lIlgell plnj
ning).

Da kvælstofforsYllingcn formodentlig spiller en rolle
for disse sammenligninger. er sp"rgsm~lenc kombine
rel med J former for gødskning. dels normalen fnr
marken og afgrøden (A) og hcnholdsvis JO kg N
Jllindre (D) og JO kg N mere (C) pr. ha.
Såarbcjdet geullemfores med egnede ~pcclalmasklner

til direktc stilling. Udover traditionel ukrudts· og ~yg'

dOl11sbekæmpelse forclage .. der specielIc behandlinger
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med Roundup og/eller Gramoxone Imod ukrudt l det
omfang, den reduceredejordbearbejdning i de upløjede
forsøgsled stiller krav herom.
I efteråret 1984 og foråret 1985 er der videreført forsog
på ialt 13 lokaliteter. Heraf har hostresullatet af 2
forsøg mAttet kasseres. 2 forsøg er gennemført med
hhv. havre og rug som forsogsafgrode.
De hidtidige resultater i byg og vinterhvede er vist i
opstilligen i tabel 7. Her er endvidere medtaget tidll·
gere Ars resultater i vinterbyg. idet Arets resultater i
denne afgrode har mAltct udgå pA grund afvinterb)'g
gens udvintring.

Tabel 7. Forsøg med direkte sdning. (42)

hk& kerne: pr ha
A B C

Norma] ~ 30 'l 30
ror under (net"

marktn nonnal nonnal

Vdrbyg• .I [orwg /98.1
a. Traditionel 46,. 43,7 46,8
b. Direkte sAning .1,8 7,9 2,3
c. Hann.+dir.sA. 4,9 -6.2 3.8

Vdrbyg, ]4 [o"og /98/-8.1
a. Traditionel 40,8 38,6 41,7
b. Direkte såning 5.7 6.5 4.3
c. Harvn.+dir.sA. 4.7 -4.5 -4.1

Vinterhvede. 3 forsøg /985
a. Traditionel 72,0 65,2 74,7
b. Direktc såning 1,7 2.0 0.6
c. l-Jarvn. -t dir. så. 3.4 0.0 1.2

Vinterhvede, 17 forsog 1981-85
a. Traditionel 70,0 67,. 70,2
b. Direkte såning 1,6 0.6 0,4
c. Harvn. +dir.s!. 1.7 ~0.6 1.1

Vimerbyg. 3 forsog 1983·84
a. Traditionel 49,4 48,4 51,4
b. Direkte såning 3.9 -4.5 5,0
c. Harvn. +dir.s.'" 4.8 ~5.3 4.5

I forsøgene i vArbyg har den direkte sålllng I 1985
medført lidt bedre resultater end fundcl i tidligere år.
Mindreudbyltel ved metoden er dog Ide allerfleste af
forsøgene fansat uacceptabcll ston. I gennemsnit af
nere Ars forseg er mindreudbytlel 4-6 hkg kerne pr. ha.
og ved \-'urdering af enkeltforsogene synes s:hel jord·
type som forfrugter al \- ære uden indnydclse pA dette
resultat.
I vinlerhvede er der derimod opnået betydehgt bedre
resultater for den direkte sånmg. så\- el i de enkelte
forsøg som i gennemsl11lSre-;uhatet. Tildeling af 30 kg
N ekstra pr. ha har I de neste tilfælde udjæ\-'net en
e\-'enluel udbytleforskel. og I gennemsnit af 5 års forseg
er udbyttenedgangen ved direkte ning kun l il 2
procent.
I de 2 af Arets forseg. h\-'or forscgsafgroden \-ar hh\-.
havre og vintcrrug. har direkte såning af ha\ re gp,:et
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Tabel 8. Forsøg med direkte såning.

Antal
fremspirede

plantotr % krnd;lot % Bold·
pr. ml fodsyge rodsygot

Vdrbyg. /98.1
antal rorsog J 1

a. Traditionel 303 O
b. Direkte såning 275 O
c. Harvn. +dlr.s!. 283 O

Vinlerh~·ede. /985
antal rorsug J J J

a. Traditionel 354 39 4
b. Direkte såning 310 13 3
c. Harvn.+dir.så. 311 9 4

Villlerbyg. /984
antal rorsog

a. TraditIOnel 341 O 8
b. Direkte såning 369 O 8
c. Harvn.--dir.så. 390 O 8

samme udbylte som traditionel forårsbehandling og
såning, medens direkte sAning af rug i bygstub på let
sandjord har givet 3-4 hkg kerne i merudbytte.
Til yderligere belysning afforsøgsspørgsmAlene er der i
korn arterne foretaget forskellige optællinger og be
dømmelser, bl.a. vedr. fremspinng, forekomst af fod
syge og andre sygdomme samt udvikling af kvik. I
vinterhvede er tillige målt sådybder. Nogle af disse
resultater er vist i tabel 8.
Antallet af fremspirede hvedeplanter 5·6 uger efter
sAning har været storst efter den traditionelle behand
ling. Ved direkte såning er plantebestanden i efterAret
1984 dog kun reduceret med ca. 10 pet. l vArbyg er
antallet af fremspirede planter i de direkte såede for
sogsled, som i tidligere år. reduceret med ca. IO pct.
Angrebene af knækkefodsyge har været af \-'anerende
styrke fra år til Ar. og der er i årets forseg tendens til
noget stærkere angreb. hvor der er gennemfort ploj
ning og traditionel såning, Angreb af goldfodsyge har
normalt kun \æret af "nge omfang. Uanset angrebs
procenterne har dIsse hidtil ikke vist nogen sikker
sammenhæng med forsogsbehandlingeme.

Forsøg med jordløsning
1 efteråret 1983 opstod der en udbredt mteresse for
jordlosmng. Baggrunden \-'ar en række forudgående år
med meget fugtige vejrforhold. som på mange arealer
medforte en tæt og meget iltfauig jord. Disse forhold
an~tes i juli og august 1983 omsider af en stærk
udtørnng afJorden. som bevirkede en gunslig situation
for at gennemfore mekanisk jordlosning. Der udfones
og\å en del formg i det tidlige efterår 1983 og igen i
1984 efter nek ..ible planer. som muli&&Jorde an\-en·
delsc af lokalt materiel. Resultater fra nogle af de
forsog. der har omfallet 2 eller nere ens behandlinger.
er \ISt l de folgende 0pslllIlllger.
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Tabel 9. Forsag med jord/osl/ing. Pomplol'. (43).

Resullater af forsøg med jordlchning med fa't grubbe
land I 40 td bO cm dybde på jord, der :-encrc ploje... er
vist i tabel IO.

Forsøgcne er udfnn med J-lal1cl-,grubhcre med 75-80
cm talldaf<;{and. Ochandlingen har i alle J fon,og i 1985
Illedf"'rt mindreudbyltcr. ~Olll dog i inlet lilli.ddc Cl'

:-.ignilikante

Forsøg med skærtyper og køreha
stighed ved nedfældning af fly
dende ammoniak
Nedfældning afOydende ammoniak i etablerede afgro·
der som vinlersæd og frcmspircl byg lader Mg vanske
ligt prakll~cre uden mekanisk påvirkning af afgrøden.
Selvom mulige skader i vinlcrhvede normall er af Cl
omfang, der under de almindelige prisrelationer ikke
~Iiller nydende ammoniak okononmk ringere end an
vendelse af fas l kvælstofgødning. har der i flere perio
der \æret arbejdcl med ændret nedf•.cldningsleklllk i
form af »punktnedfældning<l og for~kclligc typer af
rulleskær og nedfældenænder.
1 1983 blev der i parcdforsøg forelaget en ..arnmClllig
ning <II' J skærtyper. dels Iraditionel ncdfl.c!c1crtand af
fabrikat HMarsk StlgH, deb el rulleskær fa'ilmontcret
p§ del enkelte Ilcdfældningsaggrcgat foran ell tl"aditio
ndland affahrikal HAgrodancl. Den J. type. benævlll
Il Fakse-l>"aCTU er t'J) » Marsk Stigl< -land, hvor der på
'ilidspidl>cn er svej,cl et kileformel stykke nudJern, der
er bredc..t foroven, hvorved landstIlIingen hll\er mere
lodre!.
For,ogsopg,nen er fort ....H i 1985 I vllllcrhvede. I dc 2
:-.ene~le forMlgs§r er afgnldcn på for~øgsarealerlle i en
del lilfælde "ltarlg~)det med tidligt bæl,,!ofllbkud i
form af fasl kvæblOfgooning og med redllklloll l dc
senere lilforte mængder ammoniak. Eller.. Cl' <,ammell
ligningerne mellem sk;:ertyperne genncmfort uændret
ved 2 fremk~~ringshastighcder, 5 og Rkm!!. Til udmå
ling og kontrol af de lMorte ammol1lakmi.Cllgdcr er
~lIlvelldl landskolltnrcls måleudstyr til for:-.og med fly
dende ammoniak.

rede vækstbctlllgel:-cr gennem bl.a. bedre vandhu ...
holdning og stærkt reduceret behov for anvendel<"c af
h.tLlldclsgodning. På salg:-firmacts anbefaling er forso
gene derfor genncmføn med reduceret k\'æbloftl1for
scl. Il1terc~ ..en for opgaven hllr været bc~keden, men
re"ultalcrne af l forsøg i vårraps og 2 forsøg I hyg.
gennemfor! p§ arealer med forvelllcl behov for jord løs
ning. er cnkeltvi'i opf~lrt i tabel 11.
RC'\ultaterne afVIger ikke fra andrejordlo'ining<"forsøg.
Vårrapscll p:llcl]Ordcrl har \'.:t:n:llJp~virkel afbehand
lingell. medens byggen på ,,<mdjorden \I\er en <'lglllfi
kanl lldbyllcnedg:ll1g for jordlm,.nll1g vcd ned:.al kvæl
:-toftilfor<;el.

,
48.7

1.0

,
43,7
O,)

hkg kerne
pr. ha

40,9
1,5

hkg kerne pr, ha
1985 1984

VArbyg

ArHtll for"'''8

Ubehandlet
Paraplov. .lO em dybde

VArbyg

Tabt'! IO. forsog med jordlo.ming,
J-f(J!Uls~rubber. (44).

Anlal for..."g

Ubehandlet
J·tand"gruhber. 40-60 cm dybde

3 af dt:: 4 for..og I label lJ med l""ning med paraplO\
forud for :-'~l1ing af v:lrbyg cr gl:nncmfort i upløjel jord.
2 affor~øg('ne er udført pajordlype jB l og 2 fONlg p:'
JD b. For<;ugsbchandllllgen har "un medført "må og
usikre mcr- eller lllindrcuclbYllcr. og I gCllllem:-.llIl Cl'
der Inie! ucl-,Iag for jordlo~nll1gt'n.

J en liJ..varende for.-~)g<;~cne med løf-l1lJlg med panlplov
forud for "jning af vinlerhvede I uplojd jord var der l

19R.l Ikke uthlag for hehandllngen i 3 af f(Jr~llgcne,

t1lcclcn~ der i J andre fremkom \ikrc merudhytlcr I'" 2
td J hkg kerne pr. ha.

Inden for 'porgsm:'iJcI jordlo~l1lng er der i for~ret 1985
sogl gcnncmf,m en for<"ogs~cne til belyslllng .~r en
jordl,,~ningsl1lelode.der bærer ~algsl1a\'nel "Springer·
Agro-~<Ieli()r:llionll. BehandlIngen gennemføres med
en s~kaldl »)lllclioraIOr«, som er et jordlosningsred·
skab med grllbbetand. der er hydralIli,," imhllJlelig i
dybde og fremføring~vinkel.

BehandlingelI angnc'i al lIledføre \:c,elllligl forhcd-

Tabe/II. Jord/øsnillg med nleliOrolOr.

Jordl)'pe:
Afg(0C!e:

Jordlosning:

JB 7
VArrapJl hleg frø, sl.kval.

Uden Mro

JB 3
VArbyg hleg kerne

Uden Mro

JB 6
VArbYI hkS kerne

Uden Med

Normal N-lilfC1r~cl 30.2 1.1 33.7 0.1 52,4 1,5
70% N-lilf{lrscl . 0.0 0.4 2, I 1,9
400/,- N-lilførsel . 1.0 0,1 3,5 6,1 Il.b 10,2

bl
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Tabel Il. Skærlyperog kørehaslighed ved nedfældning
afflydende ammoniak. (45)

hkg kemt. pr. ha
Vinterhvede Vinlerrul

1985 198J..85 198J.84

Antal forsøg 6 16 l

Alm. nedfælderskær, 5 km 58,1 68,1 68,7
Alm. nedfælderskær, 8 km 2,J 1,2 1,5
.)Fakse(~skær, 5 km 0,1 0,5 O,J
»)Faksc«skær, 8 km 1,7 1,0 ·1,1
Rulleskær, 5 km ... J,I 1.9 0,4
Rulleskær. 8 km .... 2,6 1,7 0,4
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Den nydende ammoniak er i 1985 nedfældel i sidste
halvdel af maj måned under tilfredsstillende forhold.
Nedfældningsvilkårene \ar også gunstige i 1984. hvor·
imod færdselsforholdene var særdeles fugtige og van
skelige i forSlcårsforsogene j 1983.
Der er ikke fundel nogen sikker indbyrdes forskel
mellem skænyperne, men gennem årene en tendens til,
at der er opnået de bedste resuhater efter rul1eskærel.
Endvidere fremgår del af forsøgene, al de faste nedfæl
dertænder har udvist de bedste udbyuer ved den
hojcsle fremkøringshaslighed. specielt i år med gode
nedfreldningsforhoJd.
t de foregående års forsøg i rug viser resuhaterne
derimod en tendens til, at fremkoringshasligheden bor
være lav uanset skænype:n.



D.

Dyrkning af korn og bælgsæd
Af Bent Ullerup

Forscgsopgaverne i 1985 under kornucivalgc! har væ·
ret afprøvning af faktorer i forbindelse med dyrkning
af de forskellige kornarter. Endvidere er der resultater
rra nogle rn og små forsøgsserier med dyrkning af
markært. Resultaterne vil i beretningen her blive om·
talt i ovcrsiglstubellcr, medens enkeltforsøgcncs resul
tatcr kan findes i tabelbilagcLs tabeller nr. 46·54.

Produktionssystemer ved dyrkning
af korn
Grundlagel for de forsøgsplaner. der i 1985 er anvendt.
vedrørende afprøvning af produktionssystemer. har
været del samme i de enkelte kornafgrøder. men nalur
ligvis har de behandlinger, der er gennemført i kornar·
terne været forskellig rra art til art. Grundlaget har
været. al udbyttet i et såkaldt m(Jximalt behandlel
forsøgsled blev sammenlignet med det udbytte. som
blev opn~ct, når en af de enkelte behandlinger blev
udeladt. Der var og~å anlagt et helt ubehandlet for·
søgsled til sammenligning.
Forsøgsplanerne er visl under omlalen af de enkelte
forsøgssericr.
Virkningen af de enkeIle behandlinger er opnået ved i
forsøgsserierne at udelade en behandling ad gangen,
men for at gøre resullaterne letlere forståelige er i
omtalen anvendt dcn Ix>sitive form, som fortæller 0111
virkningen af hver behandling i stedet for en evellluelt
manglende virkning ved at udelade cn behandling.
Markforsøgene har Oere \'igtige opgaver. Det er såle
des vigtigt at ni oplysninger om, hvorledes de gennem
førte behandlinger påvirker planternes dyrkningsmæs
sige egenskaber. Del er også en viglig opgave, at
resultaterne kan gøre rt.xle for de udbyllemæssige kon
sekvenser af de enkelte behandlinger, men da udgif·
terne til den hchandling, som foretages, ofte er store.
og iøvrigt stigende fra år til år, er det desuden væsent
ligl al gørc rede for de økonomiske konsekvenser af
forsøgsbehandlingerne. Derfor er der Sammen med
lIdbytteresultaterne visl enkle beregninger om økono·
mien. Det opn:\ede merudbylle minus omkostningerne
til den behandling, som har frembragt det. er benævnt
lIeuomerudbyucr. og det er anført i hkg korn pr. ha.
Som grundlag for disse beregninger er anvendt de
priser på produkler. som er nævnt ~idsl i oversigten.
Andre priser, der for den enkelte er mere rigtige. kan
naturligvis benyncs I egne beregninger.

Vinterhvededyrkning
Der blev i 1985 gellJlcmført 29 forsøg med dyrkning <Il'
vinlerhvede efter følgcndejors"gsp/an:

a. Maximal behandling:
2,0 l Cycocel cxlra (CCC), stadium 3-4
1.0 I Sportak 45 EC, stadium 5-6
0.5 kg Bayleton 25 WP. stadium 5-6
\,0 I Till turbo. stadium 7·8
1,0 l Tilt turbo, stadium 10.1
Kvælstof ad 2 gange. 50% ca. 20/3 og
50% ca. 30/4

b. Som a. men uden cec
c. Som a. men uden Sponak 45 EC
d. Som a. men uden Bayletall 25 \VP og Tilt turbo

(7-8)
e. Som a. men uden Tilt turbo SI. 10, l
r. Som iL men kvælstof udbragl på en gang ca 20/4
g. Ingcn "prøjlninger. kvælslof udbragt ad 2 gange

J 6 forsøg hlev forsøgsled g dog ikke gennemfør\.
Efter forsøgsplanen har den l1laximale behandling om·
fallet 4 sprøjtninger. Ved anvendelsen af de før omtalte
priser har denne behandling kostet ca. 11.0 hkg hvede
pr. ha. De neste forsøg er gennemført på arealer med
JB-nr. 6·7. men der er dog også genncmført mange
forsøg på leltere jorde. Såningen blev i lIiL~ten alle
tilfælde gennemført i september. J 22 forsog var for·
fruglen ikke korn, medens den i 6 forsøg var byg eller
hvede, og i I forsøg er delle ikke oplyst. F()n;~,gene blev
gødet med kvælslof som den omgivende mark, og der
blev tilforl mellem 160 og 210 kg pr. ha. i gcnnemsnit
178 kg pr. ha. l. kvælslofudbringning blev foretaget
mellem 18/3 og 18/4. 2. udbringning skete mellem
2214 og 17/5, medens udbringning af kvælstof i det
forsøgsled. som kun blev gødet en gang blev foretagel
mellem 30/4 og 2315. De gennemførte behandlin~erer
for Sporlak 45 ec og Baylcton 25 WP gcnnemført
mellem 13/5 . 5/6, og den førsle sprøjlning med Tilt
lUrbo er foretaget mellem 23/5 og 18/6. Den sidslC
behandling med Tilt turbo er sket mellem 13/6 og 2/7.
EnkelLforsøgcnes rcsultater kan findes i tabelbilaget,
tabel 46. Forsøgenes hovedresultat fremgår af tabel I.

Virkning og økonomi
øverst i tabellen er resultaterne for 29 for~øg vis I. og
udbYIlet for maxima! behandling var i gennemsnit
70,7 hkg pr. ha. varierende fra 109.\ til 39.5 hkg. I
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Resultaler i de enkeiIe landsdele
Afde 29 forseg blev 1gennemført på Bornholm og 1 på
Fyn. medens restcn blev gennemført jævnt fordeh over
hele landel. I tabel 2 er resultaterne vist for 8 forsøg på
Sjælland. 4 på Lolland-Falster, 7 i Østjylland og 8 I

ord- og Vcstjylland
De opnåede resultater er l venstre Side af tabel 2 anført
som merudbytter for de enkelte behandlinger. og i
tabellens højre side er netlomerudbylterne anført. Re·
suhalerne for vækstregulermg har været bedst i jyske
forseg. behandlingen med Sportak bedst på Lol\and
Fat!\ler. medens bekæmpcbe af bladsvampe gennem·
gående gav resultater. der ikke kunne dække omkost·
ningerne. Delt udbringlllng af kvælstof gav bedre re·
suhat i Ø<tljylland end i de øvrige landsdele.

Bekæmpelse af blad- og akssvompe blev gennemført
ved sprøjtning med Bayleton 25 WP. som blev udsprøj
tet sammen med Sportall stadium 5-6, og derefter ved
2 sproJtninger med Tilt turbo i hhv, stadIUm 7·8 og
stadium 10.1. De to første behandlinger havde til
formål ut forebygge eller bekæmpe meldug og rust på
blade og "længel. medens den sidste sprøjtning med
Tilt skulle forhindre brunpletsyge. De bedømmelser,
som blev foretaget om angreb af disse sygdomme
fortæller. at der mesten ikke blev bemærket angreb.
Dette var også tilfældet l det ubehandlede forsogsled,
men det må i den forbindelse slås fasl. at da de øvrige
forsogsled alle er behandlet 2·3 gange mod blad·
s\'ampe. har dette \ærct tlh.lræk.kehgt \il at forhindre
alvorlige angreb. Behandlmgen med Bayleton og Tilt
mod bladsvampe medforte I gennemsnit kun el merud
bytte p 0.7 hkg "'erne, og da behandlingerne kostede
4,4 hkg pr. ha. var økonomien meget dårlig. og del
viste sig da også, at kun i 7 af forsøgene var der
økonomisk dækning. Tilt turbo mod brunpletsyge gav
et merudbytte på 1.5 hkg keme for en udgift på 2,7
hkg. 1 31 pet. af forsøgene var der dog positivt resultat.
Udbringning o/hælslofer ved den maximale behand·
ling foretaget ad 2 gange med 50 pet. af mængden ca.
midt I marts og 50 pet. sid\t I april. Til sammenligning
er kvælMof udbragl på en gang i midten af april. Der
ble\ i gennemsnit opnået 0.8 hkg kerne mere. hvor
hælslof ble" udbragt ad 2 gange, men udgiften til den
ekstra udbringning varO.6 hkg hvede. Det okonomiske
merudbytte var 'ledes 0,2 hkg kerne, og kun i 38 pet.
af fon.ogene var 2 gange udbringning af kvælstof
fordelagtlg,
I 23 af forsøgene var indlagt eljorsøgsled. hvor der ikke
blel' fore/aget \'ækstregulering og s\!ompebekæmpelse.
Nederst i tabe1len er re!ouhatet af disse forsøg vist. og
her var udbyttel ved den maximale behandling 74,6
hkg kerne. medens der. hvor der ikke blev sprøjlet.
blev opnået 9,3 hkg kerne mindre, men samtidig bespa
ret 10,4 hkg h... ede. og der var således ud fra en
gennemsnltsbelragtning ikke økonomisk gevll1st ved at
vækst regulere og svampebekæmpe hveden, men i 43
pet. af disse forsog blc\ der dog opnået et positivt
økonomisk resultat.

, .
hkl hvcd~ pr. ha .. foneg

"""Vinterhvede pos!tl"l
Omkosl- Neuo- ellomer-

Udbytte nini ca. m~rudb udb.

}J forsøg L'dbyue

I Ma;.;imal
behandling 74,6 10.4')

2 Uden sprojtning 65.3 0.0
3 Merudb. og

omkostning .. 9.3 10,4 -1.1 43

Tabel I Ih'ededyrkning 1985 <er;e 01·4J·85 (46)

tabellen er dercfter vist de opnåede merudbYlter for de
enkelte behandlinger. omkostningerne ved at frem
bringe dem, og forskellen mellem disse to. som er
nettomerudbyttet. Yderst til hOJre er det ... ist. hvor
mange af forsøgene. der blev opnAet el "konomlsk
positivt resultat i.
Vækstregulering med eec medførte, at stråel i gen
nemsnit ble\' forkortet med 9 cm og 'it råstyrken for
bedret. Hvor der blev væk'itregulerct var merudbyttet
2,7 hkg kerne. Omkostningen lil ecc og udsprojtning
var med de anvendte priser 1,2 hkg hvede pr. ha.
Nettoresultatcl var i genncmo;nit på 1,5 hkg ved be
handling med Cycocel ekstra, og i 62 pet. af de
gennemførte forsøg kunne det opnåede merudbytte
ved behandlingen betale omkostningerne.
Bekæmpelse af smmpesygdomme med Spor/ak 45 ec
har i forste omgang skullet bekæmpe knækkefod\)ge.
men dette middel har og en Virkning mod blad
svampe. Merudbyttet ved behandlingen \'ur 1.4 hkg
kerne, men omkostningerne 2.1 hkg. og der var således
i gennemsnit Illgen gennst. J 9 forsøg. h\or der er
oplyst om angreb af knækkefodsyge var der I gennem
snit ved behandling med Sportak IO pet. angrebnc strå.
men 24 pet. uden Sportak. Virkningen var dog kun cl
merudbyue på 1,6 hkg kerne. 1 34 pet. af forsøgene
blev der opnået et økonomisk positivt rcsultat for
behandling med Sportak 45 fe.

}9 forsøg

a. Maximal
behandling 70,7 11,0')

Heroffor
behandling med: Merudbytle

b. Cycocel extra
(3-4) ... 1.7 1.2 l,S b2

c. Sportak 4S EC
(5·b)') .. 1.4 2,1 0,7 34

d. Baylcton 25 Wp
(5·6)') og Tdl
lu'bo (7·8) 0,7 4,4 ~3,7 7

e. Till lU'bo (10.1) 1,5 2,7 .,.1.2 31
r. N udbr. ad 2

gange ........ 0,8 0.6 0,2 38
LSD 1.4

l) Sportal 45 EC og Baylcton 2S WI' ~r udbragt samml:lI. d<:rfor
halv omkosllll11g 111 udbnngnmg for h\l:r

1) Inclu\l\e 2, udbrmgning af N.
l) Udt:n udgifl lil N-udbringning
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ro/x'1 2. 1I~'ede(lyrt..tlmg 1985
Forsog opdl!!1 efler lotld\'dele

Nord- Nord-
VI.let Ol Ol
bnde SJa:I- LoII. Ø,I' Vesl- Sjæl- LoII ø". Vest·

land Falsl. jyll. jyll. land FaISI. jyll. jyll.

Anlal
for'"l; , 4 7 ,

Udb. hkg kerne pr. ha Ne1loudb.. hkg pr. ha.
a. 68.6 99.3 69.5 56.5 57,6 88,3 58.5 45,S

.\-temdb. ht..g J...erne for: Ne1lomerudb., hkg

b 0.3 O.Z 5.9 3.B 0.9 1,4 4,7 2.6
c. 1.3 2.0 1.1 J.1 O.B 0,1 0.4 1.0
d.. 1.9 1.0 I.Z O.B Z.5 3.4 3.2 5.2
e. 2.9 0.0 Z.3 1.3 O.Z Z,7 0,-1 1.4
f 1.8 Z.Z 3.3 O.B I.Z 2.8 Z,7 1.4

Resultater i for.,kellige hvedesorter
I de 2.1 forsog. der fulglc for!>og...planen. blev 14 gen
nemfort IIH."CI Krokah~'ede ng ') forsøg Illed (,lIge/st..(·
InwJesorrer. hvoraf 7 for..og med Lungbow. I med
Imba og 1 med Norman.
I Irlbel 4 er resuh~lerneefter \Orl"Opdehng \ 1"1.

To/x'/ J Ihededyrknmg 1985 i forskellige sorter

hkg h~-ede pr. ha %ro~
med po5ltlvt

Om· nellomerud·
I-hede Udbytte kost- Nellomerudb. bYI

Kraka!andrel nina
Kraka Iand re Kraka!andre

""

Dyrkning ar korn og bælgsæd

Siden 1977 "ar da In'ert ar I'æret l:l'nllemf"rt mallge
lund5forsøg med ufprovfllng affar..J..l'1lige prodtlJ...tion\
faklorer i "I'ededyrkningen. Fors"gl'ne har I'æret g('n
nemfurl efterforst..el/(f(l! p/aner og prmcipper. "'I'II ollld
med del formal Ol undersogl' v/rJ...nmgen afde (,,,t..dle
behandlinger.
GenerelI og I gellnemsllft afdl' gennemforle forwg hor
re.w/luleme ~'æn't posilh't' for ul foretage ell I'ækslrcgu
lerende eller bf!ÅlI!mpellde bl'hundlmg. ml'II der hur
(J/lid kuntlel peges pli ret SIVre I'ur/tlt/oner ~omJolge uf
J...limaforhold. jordbund. furfrugl..~ort el/a undrt' dyrt..
nwgs!J.elingelser. Nar de\'udell de ot..ollomi,·ke bel/ngel·
\er drogl?s med md i I·urdermgen. har de opnt1t..'d('
re~Ullalt..'r meget ofte VlsI, Ul nagle /x'''(Jf/(l/illga. men
forsk(,/lige fra ar III ar, iJ...ke har J...unnel nore fI.~.

KonJ...lusionm af de re,wltaler. der ('r opnuel I forsog
med produt..liotlssyslemer i In'ede i de furt!gth'ndl' ar og i
1985. ma I'ære. al It~'edeavll!rf! henytter sig af al/I.'
lilgængelige op/r,."mger om dyrknmgs/x'liflgel.w'r, "lir
dyrJ...lllf1gell fasIlægge,. I det omfulIg. der Joreltggw
maleriale om skadetænkler som grrwt/lag for al fInbl'
fale bet..æmpelse. b4,r dl'l I'ære ell sl'!l,/olge al alll'elldl'
dem. Del er oldrig godll(Jfldmolldsskab helt uknlil·k al
anl'endl' bekæmpel<;e,nnidler, men del er nalurligl'l.\
ullidfomuftlgl al am'ende disse Iyælpemidler efta "''lc
rurdenng ufbehow?I og ph en mtide. der Im'dfører e"len
('" t..mlileHmæssig forbedring af pru<!ut..ll'I eller ell
forbedritlg af dyrt..ningsokotlomien.

Vinterrugdyrkning 1985
I vinlerrug blcv der gennem fort for'>og efter '>amme
m~m ..lcr som de Ollllalle forsøg I hvcdl:. F(}r~og"plan(,1l

for rugforsøgcnc var dog lidi enklere. :0,001 det frclllg~r:

I) I.ol'lgbo", 7 f~, I mba I r,. Nunnill'l 1 f,

Alllal f, 14 q 14 q

(Se IlIbcl I)
a 66.0 89.1 11.0

Heroffor: Merl/db.
b Z.9 1.1 I.Z 1.1 0.1 79 22
c 2.6 1.1 Z.I 0.5 -0,4 36 44
d 1.0 1,4 4.4 3,4 J,O 7 II
e 1.7 1,6 2,7 ~I.O 1,1 J6 22
f. 0.7 0,4 0.6 0.1 1.0 4J 22

Om forsog!>behandlingerne henviSt....... liliatH:I l.
De engebh h·..cdcsor1cr gav l gennemsllll af forsøgene
23 h~g hojere udb)'lIe end Kra"ahH'(Jc_ Nogel af
denne fOf'>kel k~n for"lareo. med. al forsøgene nu..-d
disse \arter på nær el var anlagl p Øerne og gennem
gående pJ bedre Jorde (J B 4-1) end Kra~ah\'eden (JB
1-1). Der blev opnåcl vtc.\cnlhgl højcre IIlcrudhyltc for
hchandlmgen med CCC l K rakahvede end l de kort- og
slivslråede cngd~kc sorter. og del økonollllskc rcsullat
for denne tH:handhng var po!>itivl i Krtlkahvede. men
ikke i de øvrige soner. ror dc øvrige behandlinger er
der ikke SIkker for..kcl mellem resuhalerne for de IO
sorl"lyper.

I
2
3

66,0 B9.1
56.2 BO.5

9,8 B.6 10,4 0,6 I,B 50 33

a. Maximat behandling:
1.0 I Sponak *5 EC, sladlum 5-6)
1.0 I Tilt turbo, ~Iadium 8-10
1,0 ICerone. "ladlUm 8-10
Kvæl ..tufad 2 gange. 4O("1'c ca 2013. 60% ca 18/4

b m a. mcn uden Sporlak 45 EC
c Som a. mcn IHe uden Till lurbo
d Som a. men uden Cerone
c Som a, men hæl'ilor udbragl p en gang 20/4
f. Ingen spn'jlllinger. kvælstof udbmgl ad 2 gallge.

I dCllne opgave var grundlaget ogs, en lllaxim~J oc
handling. dcr beslod afen væhlrcgulcnng. en svampe
bekæmpelsc og cn bekæmpelse af knækkefodsyge "'lilli

afprøvning af kvæl!>lofudbringning på en eller ad IO

gange. Ocr blev genncmfort 17 forsøg, hvoraf 6 ".
Sjælland. 2 på Fyn og 9 I J) Iland Forsøgene var
fortnnWIS anlagt p lelterejorde JO nr. 1-4. Forsøgene
blevet I Sidste halvdel af september og forst I

o"toocr. Forfrugten var I de neste III fælde rug eller
byg. Og i 14 af de 17 forsøg var afgrøden I'etkusrug II.
Der blev tilført mellem 122 og 170 kg kvælslofpr. ha. I
gennemsnit 140 kg pr. ha. I. udbringning af kvælslOr
blev foreLagel I sidsle h'llvdcl af marts og 2. gang l

sidslc halvdel af april og i begyndclM:n af maj. Hvor
kvælslof blev udbragt p en gang...kele det i "idste
halvdel af april. Bekæmpel~ af knækkef{)d~ygc med
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Dyrkning af korn og bælgsæd

Vinterrug er en robust og ~interfast kornart. der under de
jlestejorhold kan gi~e et tilfredsstillende udbylte. Afhellsyn
til kWllitelen er det nødvendigt at undgd, at afgrøden gdr
lidligt i leje. Derfor kan en vækslregulering oftest anbefale.,,-

Sportak blev foretaget i de første tre uger af maj,
medens bekæmpelsen afbladsvampe med Till og væk
sLregulering med Cerone blev foretaget i sidste halvdel
af maj.

Virkning og økonomi
Resultaterne af forsøgene med rugdyrkning i 1985 ses i
tabel 4.
I gennemsnit af forsøgene blev opnået 56.9 hkg kerne.
hvor der var gennemført en maximal behandling, og
omkostningen hertil var med de priser, som er an
vendt. 8,2 hkg kerne. Udbyltct varierede dog fra godt
75 hkg i et forsøg på Sjælland til 39 hkg i et østjysk
forsøg.
Bekæmpelse afknækkefodsyge med Sportak medførte
et merudbytte på 1,6 hkg kerne i gennemsnil, men da
behandlingen kostede 2,5 hkg, var de økonomiske
resullat ikke tilfredsstillende. I 24 pet. af rorsøgene var
der dog taJe om et nettomerudbytte. Deles rorsøgene
op efler forfrugl, viser det sig, at hvor der var byg som
forfrugt blev der opnået 2,5 hkg kerne for behandlin
gen med Sportak, eller nok til at betale omkostnin
gerne. medens der hvor rug var forfrugt kun var Cl
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Tabel4 Villferdyrkning 1985 serie 01-44-85 (47)

hkg h~ede pr. ha % rOlWg
med

Vintcrrug positiv
Omkosl- Nella- ~etlomer-

Udbytte ning ca. merudb. udb.

17 forsøg
Maximal
behandling 56,9 8,2')

Heraffor
behalldJing med: Merudbytte

Sporlak 45 EC 1,6 2,5 +0,9 24
Tilt turbo (8-10)') 1,2 2,3 +1,1 29
Ceron. (8-10)'). 2,2 2,8 .....0,6 35
N udbr. ad 2 gange 1,1 0,6 0.5 65
LSD ... U

Maximal
behandling 56,9 7,6')
Uden sprøjtning 51,5

Merudbytte. 5.4 7.6 +2.2 24

I) Tilt turbo og Cerone udbragt sammen, derfor haJv
omkostning III udbringning for hver.

2) Inclusive 2. udbringning af N.
3) Uden udgift lil N-udbringning

merudbylle på 1,6 hkg og med andre forfrugter 1,3 kg
kerne. DeHe resultat. der følger tidligere t5rs. forlæller.
at der er bedre Yirkning afat bekæmpe knækkefodsyge
i rug. hmr byg har været forfrugt, end h)'Or rug var
forfrugt.
Bekæmpelsen afmeldug med Tilt turbo gav et merud
bytte på 1.2 hkg kerne for en omkostning på 2,3 hkg, og
dermed et økonomisk dårligt gennemsnitsresuhal.
Kun i 29 pct. af forsøgene var der et nettomerudbytte.
Vækslregulerillg med eerone medførte et merudbytte
på 2,2 hkg kerne, men også her var omkostningen
større - 2,8 hkg . sAledes at resultatet blevet nettomin
dreudbYllc på 0,6 hkg kerne. l mere end en tredjedel af
forsøgene "ar denne behandling dog fordelagtig,
Kyælstoflldbringningen ad to gange var bedre end nAr
kvælstoffet blev udbragt på en gang, idet der blev
opnået 1,1 hkg kerne mere end ved udelt udbringning.
Uden ~'ækstregulerillg og svampebekæmpelse blev ud
byIlet 51,5 hkg kerne eller 5,4 hkg mindre end ved
maximal behandling. Sprøjtningen kostede 7,6 hkg
kerne, således al gevinsten ved ikke at foretage behand
ling var 2,2 hkg kerne. I en fjerdedel af forsøgene var
der dog økonomisk fordel ved al behandle.

I forsøgene med mgdyrklling i 1985 blev der ikke
opnåel rentabel virkning )'ed bekæmpelse af knække
fodsyge. meldugbekæmpelse og yækslregulering, men i
vurderingen afdisse forhold er det vigligl at nolere sig.
at der tilsyneladende er fordel 'Ved al behandle mod
knækkefodsyge. nt5r for/ruglen for rug er byg og €rJdvj.
dere, al en vækstregulering oftest yil medføre. at rugen
går senere og knapt så 'VOldsomt j leje. som del ellers ofte
er ti/fældel. Delte vil i langl de flesle tilfælde medføre
en forbedring af kvalitelen i del høstede produkt.



Triticaiedyrkning
J 2 forsøg er der i triticalesorterne Aquarius og Local
gennemført forsøg efter samme forsøgsplan som for
vinterrugdyrkning. Resultalerne ar disse forsag ses i
label 5.

Tabel 5. 7'rificaledyrkniltg /985

Udb)'lIc hkø pr. ha Neuomcrud-
Om·

bYlle hkg
TriticaJe kost-

Aqua- I Local Aqua-]
n", inø ca. rius Local

Forsog nr. 50084 24034

JB nr. 1 4
Vinter-

forfrugt byg V5rbyg
Max. behandl. 30.1 74.1 8.2')

Heraffor: Merudb.
Sportak 5·6 . 1.2 J,1 2.5 ~ l,) 0,6
Till lurbo 8-10 1) 4,4 2.3 2,.1 2.1 0.0
Ceronc 8-JOI) 3.9 0.8 2,8 1,1 ~2.0

N ad 2 gange 0,4 - 0,6 0.3

Max. beh. 30, l 74.1 7.6')
Uden ~pr0jtning 23, I 70,0
Merudb. for bell. 7.0 4,1 7.6 0.6 +J,5

I) Till 1I1roo og Ceronc er udhragl summen. derfor halv
omkO\lmng til udhnngmng for h\'cr

2) Indusl\'t: 2. udbnngnmg af N
]) Uden udgift til N.udbrmgrllllg

Dc to tritic~t1esorterrepræsenterer vel de to yderpunk
ter j de lyper. som dyrkes. idct Aquarius er megct
langSlrAct og blødstr&et. medens Local har kort og
stivt ~(r&. I disse forsøg har Local givet væsentligt
højere udbyllc end Aquarius. Delte forhold har uden
tvivl være medvirkende til, at behandlingen med Ce
rone hllr været langt mere fordelagtig i Aquarius end i
Locn!. men det ser iovrigt også ud til. at der har været
kraftigere angreb af meldug j Aquarius. således at
behandlingen med Tilt turbo har givet et godt økono
misk resultat i denne sort.
På grundlag af disse to resultaler er det ikke rimeligt
sikkert at givc en god vejledning om lriticalcdyrkning.

Vinterbygdyrkning 1985
Mcdens der i 1984 blev gellllemført jalt 20 forsøg med
dyrkning af vinterbyg. var de vanskelige betingelser for
vinterbyggen formentlig medvirkende til, at der i 1985
kun blev gennemført 6 forsøg.
Forsøgsplanen vur således:

a. Maximal behandling:
0.5 kg Baylcton 25 WP ca 10/4
1.0 I Sportak 45 EC. 2-3 uger senere
1,0 l Tilt turbo. ~tadium 8-9
0,75 l Cerone, stadium 8-9
Kvælslof ad 2 gange. 50% ca. 10/3,
50% ca. 15/4

b. Som a. men liden Sportak 45 EC

Dyrkning af korn og bælgsæd

c. Som a. men uden Tilt turbo
d. Som a. men uden Ccronc
e. Som a. men kvæl:-'lof udbragt p~ en gang 10/4
f. Ingen sprøjtningcr. kvælstof udbragt ad 2 gange.

Der ble..' gennemførl 3 forsøg på Sjælland. I på Lolland
og 2 i Jylland. 4 forsøg blev gennemfcrt i den 2-mdede
Igrivinterbyg. medens 2 forsøg var med den 6·radede
Gerbelvinterbyg. Den første. lovocfalede sprøjtning
mod meldug blev foretaget llled Oayleton 25 WP sidst i
april og først i maj. og den anden sprojtning mod
meldug blev foretaget med Tilt sidst i maj og først i
juni. hvor der S<1mtidig blcv behandlet med Cerone.
Bekæmpelse af knækkefodsyge med Sponak blcv fore
taget mellem 6/5 og 29/5.

Virkning og økonomi
For..."genes hovcdresultat ~c:;, i tabel 6.

Tabel6 Viflferbygdyrkning /985. serie 0/-45-85 (48)

hkg kerne pr. ha % rOl'508
mod

Vinterb)'g positivt
Omkost- Netto- Incltomer.

Udbytle ning ca_ merudb. udb.

6 forsøg

Maximal
behandling 56.7 7,6')

Heraffor
behandling med: Merudbytre

Sponak 45 EC 2,J 2,5 0.2 66
Til< tarbo (8·9)') J.I 2,3 0.8 66
Cerone (8·9)1) . 0.7 2,2 1.5 33
N udbr. ad 2 gange 1.6 0.6 2.2 17
LSD 2.9

Ma.ximal
behandling 56,7 7.0')
Uden ~pmjlning 48,9
Merudbytte .... 7,8 7.0 0.8 3.1

I) rllllurbo og Cerollt'" er udhragl ~ammcn. derfor halv 11mkOSl
Iling lil udbnngl1lug for hver.

:) IndiNIe l udbrlllgntng af N
') Udl.'rl udglfl lil N.udbrinll11lng

I gennemsnit af de 6 forsøg blcv der opnået 56,7 hkg
kerne efter en maximal behandling for en omkostning
på 7.6 hkg kerne.
Bekæmpel\'ell af knækkefodsyge med Sportak 45 cc
gav i gennemsnit af forsøgene 2.3 hkg kerne. og om
kostningen var 2.5 hkg. 2/3 af forsøgene gav økono
misk merudbyllc for en sådan behandling.
Svampebekæmpelsen med Tilt omkring I. juni med
førle et merudbytte på 3,1 hkg kerne. ~c1v om der
tidligere var behandlet med Bayleloll. J gennemsnit
gav Tiltbchandlingen en økonomisk gevinst på 0.8 hkg
kerne. og delte var iovrigt tilfældet i 213 af forsøgene.
Væksfregulcring med 0.75 ICerone medf\lrte i gen
nemsnit ell stråforkortning på 6 cm. men kun et
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Dyrkning af korn og brelgsæd

merudbytte på 0,7 hkg kerne. der ikke var i sland til at
betale for den gennemførte behandling.
Udbringning ajkvælsLOfad to gange gav 1,6 hkg kerne
mindre, end hvor udbringningen var foretaget på en
gang, og da der desuden var ekslra omkostninger til
denne sidste udbringning. blev resultatet ikke godt for
deh kvælstofgødskning i 1985.
Uden sprøjtning med vækslregulercnde og svampebe
kæmpende midler blev der i gennemsnit opnået 48,9
hkg kerne, eller 7.8 hkg mindre. end hvor der var
foretaget maximal behandling. Besparelsen hertil var
7.0 hkg kerne. og der var således en samlet gevinst på
0,8 hkg for en såkaldt maximal behandling af vinter·
byggen.

Det beskedne antal forsøg. der i 1985 blev gennem[ørr
med vimerbygdyrkning. giver ikke anledninK til af
ændre den hidtidige vej/ednillg. Økonomien ved at
bekæmpe kl1ække[od.l'yge og bladsvampe - især meldug
- i vinterbyggen vil oftest ~'ære rentabel. når disse
sygdomme forekommer. Det er forrsat obligatorisk al
behandle vin/erbyg mod meldug. for vlirbyggen spirer
frem. En vækstregulering har ikke givel sikker "kOflO
misk gevinst. h~'(!rke" i /984 eller 1985.

Vårbygdyrkning 1985
l de lre foregående Ar har der været gennemført forsøg
i vårbyg med afprøvning af produktionsfaktorer. hvor
virkningen af en tillagl forsøgsbehandling blev målt.
Udgangspunktet var en ubehandlel vårbyg. og derefter
blev de enkelte foretagne behandlinger trappevis lagt
på, således at der også var medtaget et fuldt behandlet
forsøgsle<J. I 1985 har forsøgsplanen været ændret. og
at den er nu i overensstemmelse med planerne for de
tidligere omtalte forsøgsserier i vimersædsanerne.
Forsøgsplanen så således ud i 1985:

a. Maximal behandling:
1,0 I Tilt lurbo, sladium 3·4
1,0 l Tilt turbo. stadium 8- IO
0,4 I Cerane, stadium 8·10
1,0 I Till turbo, stadium 7·8
KvælSlof ad 2 gnnge. 75% for såning og 25%

sladium 5·6
b. Som a, men uden Cerane
c. Som a, men uden Tilt turbo (3-4)
d. Som a, men uden Tilt turbo (8-10)
e. Som a. men uden Till turbo
f. Som a, men kvælstof udbragt på en gang
g. Ingen sprøjtninger, kvælslof ad 2 gange som a.

Der blev gennemfart ialt 34 forsøg. 1 tabellerne 8 og 9
er gjort rede for den geografiske fordeling af forsøgene
og sonsanvendelsen. Resullateme af enkeltforsøgene
findes i rabelbilagets (abel 49. Forsøgene blev for de
nestes yedkommende gennemført på god jord, JB nr.
6·7, men 12 af forsøgene var dog anlagl på JO 1-5.
Der blev gødet med kvælstofmængder mellem 82 og
143 kg pr. ha, i gennemsnil 115 kg. Tilt turbo blev l.
gang udsprøjtet mellem 20/5 og 5/6. og 2. gang
sammen med 0,4 l Cerone mellem 6/6 og 3/7.
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Virkning og økonomi
Forsøgenes hovedresultat ses i label 7.

Tabel 7 Vdrbygdyrkni/lg /985 serie 0/-46-85 (49)

hlg v&rbY8 pr. h. % forsøg
m<d

VåTbyg pDSlIivl
0011.:051- Netto- Ftlomuo

Udbytte ning ca. nlerudb. udb.

34 forsøg

a Maximal
behandling 59,5 7.0')

Heraffor
behandling med: Merudbylte

b Cerone 8-101 \.0 1,4 0,6 53
c Tilt turbo 3A 0.9 2.7 - \,8 15
d Tilt turbo 8-101 2,3 2,3 0,0 47
e Tilt turbo 3-4 og

8·10. 4.8 5.0 0,2 35
N udbragt ad 2
gange 0,1 0,6 -0,5 38
LSD /.0

Ma;o;imal
behandling 59,S 6.4'

g Uden sprøjtning 53,6
Merudbyue . 5,9 6,4 +0.5 44

l) Cerone og Tilt turbo er udbragl sammen. derfor hulv omkost
ning 1,1 udbnngnmg for hver.

2) lnclusive 2. udbringning af N.
\) Uden udgJli til N-udbringmng.

1 gennemsnit af de 34 forsøg var udbYllct for maximal
behandling 59,5 hkg keme, varierende fra 75,8 til 24,4
hkg. Med de priser, der er anvendl. var omkostnin
gerne ved behandlingen 7,0 hkg byg pr. ha.
Vækstregulering med 0,4 I Cerane har i gennemsnit
medført en slråforkortning på 6 cm og en forbedring af
stråstyrken. I gennemsnit af forsogene var merudbyt
tet for Cerone 1.0 hkg kerne for en omkostning på 1,4
hkg, som knapt kunne betales, men der var dog i mere
end hah'delen af forsøgene en positiv Yirkning, hvilket
kan være sortsbetingel,
Smmpebekæmpelsen med Tilt turbo var labgivende for
den tidlige sprojtning sidst i maj, idet der kun blev
opnået et merudbytte på 0,9 hkg kerne ror en udgift på
2,7 hkg. Dct viste sig også, at denne sprøjtning kun var
fordelagtig i 15 pet. af forsøgene. Den 2. bekæmpelse
med Tilt turbo \ juli gay et bedre resultat og et
merudbytte på 2.3 hkg kerne, der nelop kunne betale
omkostningerne. Behandlingen 2 gange med Tilt turbo
medføne cl samlel merudbytte på 4,8 hkg kerne, men
da denne dobbelte sprøjtning kostede 5 hkg kerne, gik
det okonomisk næsten lige op, og kun i en trediedel af
forsøgene har det kunnet betale sig al sprøjte mod
bladsvampe 2 gange.
K~'ælstofudbring!ling ad to gange gav j gennemsnit
samme resultat som kvælstof udbragt på en gang, men
da der naturligvis er omkostninger forbundet med hver
udbringTling. var hælstofudbringning på en gang mest
fordelagtigt i gennemsnit og i de fleste enkeltforsøg.



Vdt,,, ,~pro;tlli"g hlc\ I gennem!>",1 af forwgene opnåel
Cl udb~t1~ på 53.6 hkg kerne eller 5.Q hkg mindre cnd
ved den lll:lximale behandling. Omkos.ll1lngcn på 6,4
hkg kerne kunne i gennemsIlIl Ikke dækkes af det
opn. edc merudbyttc, og der var kun l 44 pe:1. ;If

fon.ogene en god okonoml \L"{I at behandle ma"imall.

Resultater i de enkelte landsdele
Dc .\4 forsog er gennemforr jævllt fordelt o\'er hele
landel. I label 8 er resultalCfnc vi'\t efteropddlllg p3 de
enkelte landsdele.

Tabe/ll. VårbygdJlrJ..III"g 1985
Forsog opdell efta omrader

Sjæl. LoU. 0>" Vest· Nord· Om·
Il\nd FaISI. j)'lI. Jyll. •• kosl'

V~I· ning
VAtbYH jyll. "'-

hk.
~r. ha.

i\ nlill f(lr""j: 11 , • ,
(IdhYlle. IIkg kerne pr. Ila

\1a, behandl. 66.2 61.8 58.4 53.1 49.7

'\/audbyue hAg kerne for:

CenlllC 1.8 1.2 1.2 0.5 2.0 1.4
Tilt turho ..,1. )-4. O.J 0.7 0.6 1.5 2,8 2.7
Tilt lurbo g·IO 1.. 1.1 2.2 J.O 4.9 2.J
2 ),. Till turbo 'I

3-4 og 7·~ 4,2 4.1 3.6 5.0 4.8 5.0
N ad 2 gange 0,4 \,~ 0.5 0.7 0.1 0,6
MaxImal "pmjl'
Ilmg. 7.2 U 5.0 6.0 6.7 6.4

.\·f!rromerudb. hÅ},:

Cenme 0.4 2.6 0.2 O.Q 0.6
Tilt lurbo (.\-4) . 2,4 2.0 2.1 1.2 0.1
Till turbo (8-10) 0.7 1.2 0.1 0.7 2.6
2'" rlh lurho 0.8 O.Q 1.4 0.0 0.2
"\ ad 2 gange 0.2 I.Q 0.1 1.3 0.7
MaxlIJlal tx'h. O.R 2.6 1.4 0.4 0,3

Der er Ikke ..5 "tOf for..kel fra land"dcl til lalld~dd i dc
opnåedc lIdbytt('fe~ultalef"OlTl lilrældel \ar for IneLle
for-..øgcnc. Dcrunod er der nogen forskel I den virk
mng. "Om er OpII. Cl \cd de forskt'lllge behandlinger
med Cerone og med Tilt turbo. Dclte har. '-<1m del
....enere \ I"C~, med ..orhal1\elldel~1l ,11 gure. Det er
bemærkel<,e..,\ærdllH. al der har .....crt'! \;L"\cnlhgt ho
Jere \lrknll1g ar "\3mpebek.cmpcl"en I dc nord+ og
\estJ} .. ke fnr-.og end I fOf\ogt."lIe p:1 Oeme. Og gennem·
g cnde er de fundne ud.. lag mmdre pj Lolland·Fal..lcr
end I del ovrige land.
I tabellen ... ncder"tc halvdel cr det okonoml..,ke resultal
::Illfurl ~om Ilctlomerudhyller. I langt de Ocste tilfælde
er rC..,lIhalcrne ncgallvc eller "mIt og kun <;vampebc
kæmpeise i Nord- og VC"Jljylland har med :-.ikkcrhcd
kunllct betale ~ig.

Dyrkning af korn 0(( bælgsæd

Resultaler opdelt efter sarIer
E.n opdeling af fo~ogeneener "Orlsan .. endel-.e \ l-.er, at
der I 13 for'mg var et ,;orter med LtJl.'vlgalumresi.Ht'lU
mod meldug (Ceri-.e. Golr, Jarl. t'ery). medens der I I~

fOf')og var ""Cl Triumphbyg. "om har rcsi ..ten, rra
Lyallpur og Abess/flion. og endelig var der I 6 rON)g
..ået sorler (Jcnny og Taarn) med den dTcklivc meldug·
re,i .. tcn.., fra R IJpee og i I forsøg CII ,ort<,blanding. N.!I.r
for..ogcne opdele<; eftcr dcnne gruppering. bli\cr re,ul·
tatet. som dd cr anføn i label Q

Tabel 9. VlirbJ-gdyrl..fIIng 1981
Opde/mg efter 50rler med forrkelltg reStstefIJ
med meldug

hkg vJrbn pr. ha '" % meJdulfon.
Om· ~elto- m<d St.· SI.'VArbyg Ud· kosl- mer. PositiV dlum dium

bylte ning ""b. nelto- ) ... 7·8
OL ~~~.

1 Certle 17) Golf (4). Jod (/). Sery (I)
Allla! for.og J.l J.l 11

Max. behandl. 58.3 7.0') O O
hl'raffor: .'lerudh.

Cerone I.Q 1.4 0.5 62 0.1 O
Till IUrl~J 3-4 1.1 2.7 1.6 8 1.2 0.2
r,h turbo ~-10 2.J 2.3 0.0 46 0.1 1.7
2 , Tilt !Urbo 4.9 5.0 0.1 J8 1.2 4.5
N ad 2 gange 0.5 0.6 0.1 23 O 0.2
LOden "PfOJIIIlIlg 6.8 6.4'1 0.4 54 1,.1 4.5

/I I rillmph (14)
Alllal for"llg " " 11

Mal,. hchandl 59,6 7.0') 0.2 0.4
!lem/for: Merudb.

Cerone 0.1 1.4 1,.1 36 0.1 lU
1111 Iurtx> 3-4 1.2 2.7 1.5 2Q 0.6 0.4

Tlil turtxl 8·10 :U 1.3 0.1 50 0.3 0.6
2 Till IlIrbo 5.2 5.0 lU 36 0.9 2.0
r-\ ad 2 gange 0.2 O.• 0.8 29 0.2 lU
Uden "proJtlllllg 5.6 6.4 0.8 36 1.0 2,4

III Je""I' (4). Idom (2). wr1.\hlandillg (I)
.·\nlal f"r,.llg 7 7

Ma'l.. behandl. 61.6 7.0') O O
/lerafjlJr: Menulh

Cerone 1.2 1.4 0,2 71 O O
Till lurho 3-4 0.2 2.7 2.5 O 0.1 0.1
Tilt turbo 8-10 2A 2•.1 0.1 43 0.1 O
2 Tilt lurbo J.R 5.0 1,2 29 0.4 0.1

" ad 2 gange 1.1 0.6 0.5 R6 O O
l!lIen "pTUJlnlll[: 4.8 6.4 1.6 43 0.5 lU

tI In,,;hl'l\~ ~ udhnngll1n~ af "-
21 L'd,,;1\ Udgllt 111 1\;-uJhnngnllllt

Den midterste talkolonnc l tabellen. der \ iser nettolllc,
rudbYllclS ~\{,rrcl..,c for dc gennemforle behandlinger,
\il-.er kUli "m. ud'ilag, men dog I de Oe"lc Iilf~clde. at
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behandlingerne ikke har kunnet betale sig. Fra sorts·
gruppe til sortsgruppe er det værd at notere, at en
vækstregulering har givet bedre resultat i gruppe I og
gruppe III end i Triumphbyg. Bekæmpelsen afmeldug
og andre bladsvampe med Tilt turbo har givet højere
merudbytte i gruppe l og gruppe Il end i de soner i
gruppe III, som har den gode meldugresistcns. Yderst
til højre i tabellen er det vist, at der ikke var tale om
kraftige angreb af meldug, men dog mere i sorterne i
gruppe 1 og gruppe 11 end i den nederste gruppe i
tabellen.

Resultateme afforsøg med produktion af vårbyg, der
Jidligere er gennemført, har ret entydigt visI. al der har
været ret god økonomi ved at forelage (:n bekæmpelse af
sl'Ompesygdomme i vårbyg. Forsøgene. som blev gen
nem/ørt i 1985. giver ikke et tiln'Orellde klart resultat.
hvilket uden tvivl har sin drsag t: at der ikke forekom
væsentlige angreb af blodsygdomme. Ganske vist blev
der opndet ret pæne merudbytter. især ved den sene
svampebekæmpelse. og især hvor der blev behandlet 2
gange, men aJligevel har det i gennemsnit ikke været
tilstrækkeligt til at berale for omkostningerne ved be
handlingen. O/test vil en behandling mod svampesyg
domme være tilrddelig, men der er ikke iforsøgsresulta
terne belæg for at anbefale en sådan behandling gen
nemført ukritisk, og det er fortsat godt larrdmandskab
nøje at holde øje med marken, således at der hurtigt kali
gennemføres en bekæmpel:,·e. hvis svampeangreb viser
sig eJler breder sig. Fordelen ved ,'ækstreguler;,zg af
vårbyg har vist sig. som det var al vente, at være SIOTSt i
langstrdede og blødstråede sorter.

Tabel Jo. Kvælstof til h~'edesorler til bage/ormål (54).

Udb. og
merudb.

Vinterhvede hk! pr ha

Rektor Kraka

Antal forsøg 4 l

Udbringningstid for N
'Y/,·Y, 'I•• ' .... ly".y, ''I'',_',!11'"Y,.% '''I.'!>';

Udbragt kg kvælstof')

a 180 59,3 64,5
b lO 120 lO ·0,1 -;.-2,1
c 30 60 90 1,4 +2,2
d 90 90 0,2 ..;...5,9
e lO 120 60 2,8 0,0
f. 30 120 lO 30') 0,2 .... 4,1
g 90 120 .1,1 1,8

I) I kalkammonsalpt:tcr bonset fra 1)
2) Urea udsprojlct.

Kvælstofgødningen er udbragt på en gang, ad 2 eller
ad 3 gange. l et forsøgslcd er den 3. tildeling dog delt
ad 2 gange. således de sidste 30 kg N udbragt sidst i
juni er udsprøjtet med 30 kg N i urea.
Resultatet af de 2 forsøg i Krakohvede fortæller, at det
højeste ud bylte er opnået ved udbringning af 210 kg
kvælstof ad to gange og af 180 på en gang. l Rektor
hvede ser der ud til at have været bedre resultat ved en
3-deh kvælstofudbringning end ved en Udbringning ad
2 gange eller på en gang, men de ta resultater giver ikke
grundlag for genereh at anbefale den ene fremgangs
måde fremfor den anden. Det var heller ikke forsøge-

Tabel lJ KvaJitetsanalyser af bagehvede

Hvede Rektor hvede 4 rs. Krakahvede 2 fs.

% % Sedi· % % Sedi·
Forsøgsled P'o- ,åd fald· men- P,,?- ,Id fllld- mcn·
(se label 12) tein glu- la' IA- tem glu- tal ta-

I" tian .." lion

a 1l,5 32,9276 66 12,0 28,8281 42
b 13,5 31,9261 70 11,8 29,3303 42
c 1l,6 32, I 264 70 12,4 26,0 l21 39
d I l,l 30,9250 66 10.8 23,8 l29 37
c 13,834,4271 70 12,6 l2,6332 46
f.. .. . 13,9 l4,4284 70 12,4 32,3339 46
g 14,235,6277 72 11,7 29,03l5 42

Rek10rhvede 2 fs. IKrak.hVede 2 rs.

Il,l
28,9

normal
strækbar

48
280

normal
56,l

normaiL
185

14,4
36,4

normal
strækbar

69
232

normal
57,8

normalt
202

Protein i tørstof
% våd glulen
Glutenkvalitet .
Elasticitet
Sedimentation.
Faldtal
Formaling.
% vandoptageise
Meludbytte .
Brødvolumen

Sædskiftefors0g
l efteråret 1983 blev der udsendt forsøgsplaner for
opgaver, som skulle belyse de udbyttc- og dyrknings
mæssige forhold i sædskifter med hvede. vintcrbyg.
raps og ærter
Desværre viste interessen sig at være meget begrænset.
og der blev kun anlagt ganske mforsøg. 11985 mislyk
kedes især vinterbyggen i nogle forsøg. Resultater fra
forsøgsopgaveme vil blive bragt i oversigten. når for
søgsperioden er afsluttet.

Kvælstof til kvalitetshvede
På foranledning af Fyens Stifts patriotiske Selskab og i
samarbejde med Foreningen af Danske Handelsmøl
lere blev der anlagt og gennemført 6 forsøg med
kvælstofgødning til hvede til bageform/il. 4 forsøg. 2
med Krakahvede og 2 med Rektorhvcde, blev anlagt
på Fyn hos samme forsøgsvært, og desuden I forsøg
med Rektor i Østjylland og I med Rektorhvede pli.
Sjælland.
Der blev anvendt 2 kvælstofmængder. 180 kg N og 210
kg N, udbragt på forskellige tidspunkter, således som
det fremgår af forsøgsplanen, der er anført i tabel 12,
hvor hovedresultaterne af forsøgene er vist.
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Tabel 11. ,Yormale spirer i \'interbyg 1984
Forsøg 64008

I) Ved -.ånll1g er alle unormale spIrer forudsat spIredygtige
2) Ved sAmng er hahdclcn af unormale: ~plrer forud'>al sr"h'dyg

lIge
.\) Ved ....inmg ~r mgen unormale spIrer f()rud~' 'rlrcd~gllge

Udde. Optalte plantet" Udb_ 0&
FonogspI~ It! pr. pr løb. m merudb.

% normalel, % unor·
hL

t4l11 117/4
hk, pr. ha

,pirer male splftr

I. Igrivinterbyg
fudsået 400 ..spiredygtige.. Åemer pr. ml)
98 I 210 47 35 49,4
70 28') 208 42 .12 4.2
70 14') 243 49 30 3.7
48 48') 213 46 32 3.7
48 24') 285 55 40 2.4

b
C

d
e

II Gerbeh·interbyg
(ud{iiet 400 "spm?dygllge« Åerl/er pr ml)

u 95 J 188 43 34 62.7
b 6.1 28') 198 43 .17 2.9
c. 6.1 14') 234 49 34 3,4
d 63 O') 286 50 .18 2.8

nes fomlaJ i første række al belyse udb)'lteforskelle.
men ut undersøge. om en deh hælslortilførsel kunne
have cn gunstig virkning på hveden .. halitet. I tabel II
er lIoforl analyseresult.lter fra forsøgene
Del er fremgår unuddclbarl. at der er større M>rtsfor·
skclJe end forskelle mellem de enkelte behandlinger. I
ReklOrhvede har forøgelsen uf kvælslOfgudskningcn
med JO kg N medført en be~kcden sligning i prOlei
nindholdet. og delle er højere. hvor der er godet ad 2
gange. end hvor kvælslof er udbragt ad 3 eller 4 gange.
Anderledes stiller del .. ig I for..ogene med Krakahvede.
Reklorhveden udmærker \Ig Ifølge dls\e anal)' ..er med
højere proleinindhold. hojere mdhold af, åd glUlen og
en hOJcre 'ie(hmenI31Ion end K rakah,eden. Faldtallene
er lidi hnjere i KraJ..ah,ooe. men forskellen skylde<.
i~ær rel hl\'e faldlal i et afforsogene med ReJ..lorh,ede.
Der blev gcnnernforl bageundersogdser i 2 forsog med
ReklOrhvede og 2 forM'g med Kmkalnooe. begge
gennemført på Fyn p~ samme ejendom og under
enS;:lrtcde dyrkningshctingclser. Resultaterne. der ~
Ilcde!':'t I lahcl II. afslører på alle områdcr bedre
egensbbcr lil bagning af Reklorhvede end af Kraka·
hvede. mcn fortæller også. al K rakahvedcn fra disse
for~og har været udmærkel anvendelig III formålet.

Andre kornforsø9
Efter, Idl forskellige forsogsplaner er der gennemfort
en del forseg med fOf"ikellige plan let ai. ....ær I hvede og
og. cnkelte l rug. Som det kunne ,cnles er der
variatloncr i resultaterne. men det er dog et genncmg.
ende indtryk. at der i rug bor tilstræbes et pIanielal p~

300·)40 pr. m2• og i hvede ser det ud til. at plantclal fra
ca. 300-450 har gi\'el gode resultaler Det har ikke
værel en fordel at opnå el plantclal på 500 pr. m2 og
derover. El for~og med ..~tider i Krakah,ede fOrlæller.
al 25....epl var den bedsle s!1daIO. mcn der bic' opn el
næ51en ~amme udb}l1c "ed iling 5. o~l()bcr.

Unormale spirer i vinterbyg og I ærter
I efterårel 1984 v, ... le det ~lg. al nere 1'''lIerbygporrier
havde la' ...pin~evne. og I'\.~r al der Ing. Slal~frokon

trollen var mange .. kitkit unormale "pirer I partierne.
Delle gllv bl.a. anled11lng III dispcn~;lIion ved oms:.ct·
ning af ~~danne partier. og del medførie en inlerl,....sc
for al undersoge bclydnlllgcll af de llllomlale spirer.
Der blev anlagt 2 for ...og. h'oraf det ene udgik i den
h:'irdc \ inter. men fON.oget på Godthåb blcv gennem
furt Rc...ultalet --es I tabel 12.
Forsogsplanen fremg r .:tf labellen. Der blev sået 2
sorter. IgnvlIlterbyg og Gerbclvlllterhyg. I Isn spirede
del normale pam med 98 pcl .. og der "tr 1 unomlal
spire. Et andel parli ",plredc med 70 pel. nurmale spirer
og 28 pet. unormale ~plrer. I forsogsloo I b blev alle 28
pet. unormale regncl ,;om normale. medens i forsogs
led I c kun halvdelen af de unormale regnel som
normale vcd beregning af udsæ<bmængden. Det 3.
pllrti Igribyg spiredc 48 pct. normale og 48 pet. unor
male. og her blev Igen de unormale regllcllil hhv. fuld
værdi og halv værdi

I Gerbchllltcrbyg havde det normale partI 95 pet
normale spIrer og J pet. unormale. DCI andel all\cndk
parti havde 63 pct. normale spirer og 28 pcl. unormale.
der I forsogslt:d II b blev regncl med som normale.
medcns kun hhv. halvdelen og ingen af dem blev 1I11agl
spireevne i de IO sidste forsogslet.1. Som dCI fremg~r.

havde disse dispositioncr naturligvis belydning for
udsa.'<Ismængden. Der blev optalt plaliler i efter~rd og
igcn I foråret. og tallene viste. al der recll ingen fon.kel
var uanset den mængde uds..-cd. der ble' ud. cl I
Igribyg hardel normale parti gi'et det la"~le udbytte.
hvilket Ikke umiddelbart kan forklares. men i begge de
prøvede Igri·parlier med unormale spIrer. har udbYllel
værel hojt.~l, hvor alle unormale spirer har været
regnel som normale. Delle 'ardenmod Ikke tilfældet i
Gerbclbyggen. hvor der Ikke er va."SClllhg udbyllcfor·
J'kcl uan!'>C1 alle eller halvdelen eller lOgen af de Ullur·

male spirer er forudsat spircdygllge.
Resultaterne lyder P" at I hvert fald en del afde spirer.
der vi!lte sig al være unormale, ved analyseringcll har
kunnet eiabiere planter og medvirke lil at give udbylIe.
I for~ret 1985. hvor der var Slor cfterspørgsel efler
udsæd af markært, kom nere partier efter analysering
ud med el ret stort indhold af unormal~ spirer. og der
blev af Stalsfrokontrollen glvel en dispensation for
nedsal spireevne.

Der blev gennemfun 2 forsøg med ærleportier med
for.. kclhg spireevne Forscg~planen og resultalerne
frcmg. r af label 13.
Partlcrnes spireevne var hhv. normal. 83 pcl.. 65 pel.
og 50 pet normalt spirende. Ocr bIc\' ud..~et 90 nor·
malt spiredygtige ærter pr. O)!. og der blcv således ikke
taget hensyn lil de unormale !lpirer. bortse! fra del
sidMe forsogsled. h'or de unormllll spirende :erter
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Tabel 13. Unormale spirer i markæn 1985
Serie 01-47-85 (51)

Frem- Udbytte og mcrudb.

spirede hkg ror ha
Markært plalll~r

pr. ml Fo_ Fo_
g.. ... ... Ons.2
rorsø 42010 53026 rOr50g

Ved udsållingen blev tilstræbt at så hhv. 30, 50, 70 og
90 spiredygtige ærler pr. ha, og som plantetællingerne
viser, lykkedes det udmærket. Der blev i gennemsnit af
forsøgene høstet mindst ved den mindste plantebc
stand, mcn forsøgene viser, at en plantebestand på
omkring 70 planter pr. m} er at foretrække, og at der
ikke har været gevinst ved at rorøge udsædsmængden
udover dette.

Jordbund 7 6

Spireevne: Udsbel pr. m 2

Normal 90 normale 9\ 48.5 40.5 44,5
8J% 90- 87 2,g J,\ 0.2
65% 90 - 88 2,6 I,J 0,7
50% 90- 86 -5,J \,2 J,3
65% 90-+ unorm. 57 8,7 0,7 ~4,O

indgik på linie med de normalt spirende ærter ved
beregningen af udsædsmængden. Det fremgår af plan
telællingerne, al der i de 4 fprste forsogled var meget
nær samme plantetal, hvilket vil sige. at de unonnale
ærter ikke har spiret. Delle bekræftes af det sidste
forsøgsled, hvor plal1lctallet er reduceret til 57. fordi
kun de normalt spirende har !\piret og ikke de unor·
male. Udbytteresultatet er for'ikelligt i de to for~øg.

men i hverl fald i gennemsnit af forsøgene dårligst for
det forsøgsled, hvor plantebestanden var mest åben.

Konklusionen af det/e spinkle maleriole må blil'e, al
ærlespirer. der lied en ailalyse er bedøml unormale,
ikke vil spire i marken.

Såning af markært

Sådybde far markært
Al god rådgivning om etablering af ærtcafgrøder har
bl.a. bestået i at fortælle, al ærterne skal sås passende
dybt. For al undersøge dellc forhold nærmere, har der
været anlagl forsøg med såning af markærl i forskellig
dybde. Der er resultater ar 3 forsøg. som findes i tabel
\5.

Tabel 15. S6dybde for markærl.
Serie 01-48-85 (52)

Udb. 0& merudb. hkg ror ha

Markært
Forsøg Ons.3
0010< rorsøg

JO Ile. I 4 6
Ærlesorl Bodil Belinda Finale

3 cm sådybde 40,6 40,3 41,3 40,7
6 cm sådybde 0,6 0,5 4,1 \,7
9 cm sildybde 5,1 \,5 4,J 0,2

12 cm sådybdc 15,4 0.6 4,3 3,9

Plantelal i markært
Der blev i 1985 gennemført 6 forsøg med planletal i
markært, hvor der blev afprøvet 4 forskellige såmæn
ger. Resultatet ses i tabel 14.

Tabel /4. PIanIelal i markærl.
Serie 01-51-85 (53)

Udb. OB
% ri· merudb.
pcolein hkg pr ha

Der er anvendt 3 forskellige sarier i forsøgene. som har
været anlagt på forskellig jordtype. Udbyttet er højt i
alle 3 rorsøg. og gennemsnitsresultatet fortæller. at en
sådybde på 6 cm har været at foretrække, men at der i
de to af fors"gene også er gode resultater ved at gå til9
cm's dybde og endog på den bedste jord har udbyttet
stadig kunnet holdes ved en sådybdc på 12 cm.

Resultalerne afdejå forsøg med slJdybde afærter, som
blev gennem/ørl i 1985, kan bekræfte. al del ikke er en
fordel al så ærler i for lille sådybde. I forsøgene er der
også eksempler på. al en for dyb såning giver et d6rligl
resulwt, og der kan derfor tilrådes, at ærter .~s omkring
6-8 cm:t dybde. Lige så vigtigt er det, al sådybden er
efJ.'>tJrlet for hele marken, ~'6Iedes at fremspiringen sker
jæl!fll og plI samme tid.

42,0
2,2
J.J
2,9

23,7
24,3
24,0
24,0

32
48
68
85

Markært

6 forsøg
Udsdel pr. m}
30 spiredygtige ærter
50
70
90

72



Undersøgelse af
ærtekvalitet 1985

Af B. SIOIh NielselI

Ener den lange rcgmcJr"'.JX,'node I augusl var mange af
de hostede ærtcpartlt:r mere eller mindre mugne og
misfarvede af svamreangrcb. Delle medforte usikker·
hed om foderværdien. afrcgnlllg og udbetaling af
EF-~t011e.

rabel 16. Undersogel..e afærfehulifel /985

Dyrkning af korn o~ bælgsæd

Til ul belyse kvalitet og foderværdi blc\' der mdsallllcl
IS pro\C( af ærter, som var h"~ICl mL'd høj vandpro
cent i perioden 14·24. <Iugu.. l. Prøverne hl cv af Slltl~·

frokollIrollen analyst:rcl for 1I1tlhold uf misfarvede og
mugne ærter. Bioteknisk In'lIIut forel og foderværdla
nalyscr og hcstemtc mdhold af svampckirn og \omi
toksin
ftubel 16~ rcsuhalcmc rir undersøgelsen...om \ ...er.
al kun4 partier har været nedlClrrct 1I1Iagcrf.t\thcd \cd
prcwcudlagning, og at vandprocenten i de IO partier
har været så høj, at skimmel og s\umpc har haf! gode
væk'ilbetlllgclscr fra høS! lil anuly...enng

Vand % % HD) k.im pr. g. Foderanalysc. pct. l tørstor fBrN•. So.. I lost

v. ImsIIi prøve
Misr.

GæfSv.1 Sk.immel

Vomi

RJProt.1 RJredl1 ~;~~l ~~It'l~ Aske
100 •""0 mugne IOIIn UlfSl,

Slchgoh 2"1$ 22 20.6 8,4 0.1 0.4/0.9 2.1,0 2.26 64.7 6,56 .1.51 119,9
2 Stehgolt !4~ 2.1.8 4.1 <0.1 2.0/2,0 2.1,2 2.07 65.6 5.75 ],34 120,9
.1 Bodil 141.

J 19 15.8 7.8 <0.1 0.9/1.9 2.1.8 2,1J<l 64,8 5.72 \.6.1 121.1
4 Oirlhe 2l/1l > 20 25,1 4.6 <0.1 2,4/0.1 2.1.0 1.98 66,0 6.29 2.80 121.2
5 Bodil .. 21/ 11 25 26.1 8.0 0,4 0.8/0. .1 2.1.8 1,99 65.0 b,19 .1.1J<l 121.5
6 Finale 221

11 27 22.4 1,2 0,4 0.1/0.2 25,.1 2.08 64.0 5,4.1 .1.12 122.6
7 Bodil. 2% 26 21..1 1.4 <0.1 <0.1/0.1 22.5 2..10 66..1 5.86 2,99 121,9
8 Bodol 2.1.2 .1. .1 <0.1 0.411.2 24..1 2,08 64.1 6.02 -'.47 121,5
9 Slehgolt 22.8 2.5 <0.1 <0.1/2.2 21.9 2..12 66.1 6.61 3.25 120,6

10 Flcllllda 2 lix > JO .18.5 2S. S 17000 8001700 25.1 2.11 b 1.9 7. .1.1 1.60 120.5
11 Bodol 1'Y1I 28 1.1.4 8.2 <0.1 <0.1110..1 21.8 2.54 66.7 5.97 2.99 121.2
12 110001. 2 '/.j 2J 9,2 5.9 <0.1 <0.1/1.2 2.1.5 2.16 65,7 5.7.1 2,92 121,1
1.1 Bodll. 2"V1I 24.2 14.2 2.6 1,6/0,4 2.1.8 1.99 64.9 5.85 3.51 120.6
14 \lodil. 2"/11 2J 1.1.7 5.9 <0.1 <0.1/1.0 2.1.9 2.12 65,0 5,68 .1,2.1 121.7
l S O<xlil 12.8 1.8 .1,8 1,9 25.1 2.18 64..1 5.50 2,87 122.6

Indholdct af misfarvcde ærter har \'arierct fra 1.2 lil
25,5 pc!. Kirnlallcne af gær· og ... klllllnel~\'ampc 'la rie·
rer hgelcde... meget.
Der er ikke l nogen af pmvernc p~vIst \'oml1ok~ill.der
dann~ af marbvampc.
En ulldc~ogel~af s\ ampenonu,'n .. art'iammclIxctnlng
"ed d)rknlllg på mali agar "I'ite I de ncstc pnncr kUli
ringe ~porev:d"'l, men alle pm\er indeholdt mange
for... kelllge arier, og!'." tokSllldanncnde lI111r~svalUre,

Derfor er tJel meget vigtigt, al a:rlcr strak .. efter IHI~1

nedtørre:.. tillagerf,bthed, d.v .... under IS pct. vandlIId
hold 1 pm\{' IH IO fandl~ Cl meget ...Iorl sporetal af

mange for...kclllge ~\lampc'lrter, men dclte partI h.nde
henliggd med en vandprOl.:Cnl O'er JO fra ho... 1den 21
augusI indlil pn",cudlagnmg den 2Q. :lugu... 1.

Foder\'ærdl3l1al)''iC1l vi ... le kun 2 !X't. for..kcl l foderen·
hed~r Imellem r:1ri Icrnc, Råproleil1lndholdct vancrcr
fra 21,K 1I12S,I re'- Denne \anallon s~)ldcs '<.llIlh)n·

hg\ i'i 'tOfI~fur ...kclle og ~Ic(h arialloner

Ulldenogdsem n's/J/later "iJl'r. af ærlep<Jrtier med for·
I'kelligl i,/l/hold af mugl/e og mis/unede (l'rler har
.\affW/l' fix/erwudl og ÅI'olllel. og al der IÅke umulde/·
han efter hDst I'ur da"t/lfl IOk.sit/er.

73



Dyrkning af korn og bælgsæd

Måling af bjærget var i gennemsnit for vårbyg 30.6 hkg pr. ha (var. 17,3-

halmmængde 47,0). vinterhvede 47.0 hkg pr. ha (var. 33,1·57,2),
vinterrug 42.6 hkg pr. ha (var. 29.0.51.2). vinterbyg

AfB. Slolh Nielsen
26,5 hk& pr. ha (var. 16.9-42.6). De. lave halmudbyIle
af vinlerbyggen skyldes tynd bestand som følge af

MAling af de halmmængder, som bjærges i praksis. udvmtringsskadc. VArrapsen gav i gennemsnit 30,9
blev påbegyndt i 1980 og er nu gennemfort i seks år. hk& pr. ha (,"r. 17,3-54,4).

Målingerne er gennemfort efter de retningslinier, som I tabellens højre kolonne er halmmængden beregnet i
er beskrevet p1 side 68 i ~) Oversigt over landsforsog pet. af kerneudbyttet. Dette viser variationen i forhol-
1980((. Resultaterne fra denne seksårs-periode har \ist det mellem keme- og halmudbyttet i de enkelte år. I de
en meget stor års· og ste<h'ariation. fleste af Arene har halm procenten været rer konstant
Der er i 1985 gennemført 57 målinger fordelt med 44 i for de fleste arter. men afviger i enkelte år væsentligt
kom. 8 i raps. 3 i markærter og l i frogræs. fra gennemsnittet. Dette skyldes hovedsageligt eks-
GennemsnilSresultateme af årets målinger er I tabel 17 treme vælst· eller bjærgningsforhold, men ændringer i
vist sammen med resultaterne af de foregående 5 år. sortsvalget kan også have betYdning.
Resultaterne fra 1985 viser i gennemsnit halmudb)'t1er Med de mAite Sted· og Arsvariationer er det nødvendigt
på niveau med gennemsnittet for de 6 Ar, hvor målin- med et stort antal målinger og år for at fl et bedre
gerne er gennemfort, men ligesom i de foregående år er kendskab til halmudbyuets slorrelse og relalion til
der fundet stor stedvariation. De målte halmmængder kerneudbyttet. Målmgerne søges derfor fortsat i de

kommende år.

Tabel J7. MdJing af bjærgel haJmmængde /980-85.

Halmmæncde Halmmaensde

Slub- Keme-
,"""" bPn"~11::' .f Stub- Keme- pcl ar

Anlal hOJd< udbytte hk, em., Anlal ..... udbytte hk, kerne·
mAlin&eJ" "" .... pr... pr. ha udbytte malinger "" hk.cpr. ha pr ha udbytiC:

Vdrbyg 1985 Villrerrllg
Nordjylland 3 7 44,7 20,5 46 .985 5 15 45,4 42,6 94
Østjylland 14 IO 58,2 33,0 57 1984 5 18 54,3 43,4 80
Vestjylland 3 12 48,3 26,6 55 1983 4 15 40,6 56,0 138
Bornholm 5 12 58,4 32,J 55 1982 I 20 55.8 45.2 81

198. 2 lO 40.8 3J.7 78
Hele landel 1980 5 13 37.2 27.9 75
1985 25 11 55,5 30.6 55
'984 l7 13 57.3 36.8 64 Gn". 6 år 17 45.7 41.1 90
1983 54 Il 42,0 25,4 61
1982 26 II 50,1 33,6 67 VarrapJ
1981 56 12 44,6 37,1 83 1985 6 17 17,4 30,9 113
1980 83 11 42.7 24,8 58 1984 l 20 19,6 41,9 214

Gns. 6 år
1983 7 17 25.4 23.2 91

12 48,7 31,4 65 1982 6 16 24,6 35.8 149

Havre Vinrerraps
1985 18 64.7 39.6 61 19&5 2 20 37,6 36,9 98
1984 16 53.0 54.8 103 1984 I 22 14,4 &,5 59

Vinlerhw?de 1983 3 1& 31,0 29.8 96

1985 7 17 73, • 47.0 64 Markærl
1984 6 14 84.7 58.6 69
19&3 13 14 74.4 64.3 86 '985 3 7 41.3 17,0 41

19&2 4 18 67.5 55.8 83 1984 3 6 57,6 23.0 40
1981 5 15 57.8 49.5 86
1980 13 13 55.5 31.0 56 Rødsl'lllgeJ
Gn . 6 år 15 68.8 51.0 74 1985 I 15 14.0 38,0 271

Vinrerbyg
.984 3 5 ID 49.7 374

1985 6 13 57.8 16.5 46
1984 18 13 69,6 37,9 54 5th'bl. svingel
1983 3 '4 72.4 39.1 54 1985 8 11.4 40.4 354
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E.

Gødskning og kalkning
Af K. Skriver

lIandelsgudning er som supplement III de begrænsede
mængder hllsdyrgødning. der er lil r5dighcd, et af
landbrugets vigtigste hjælpemIdler Id opnåelse af en
rentabel planlcproduklion af hoj kvalitet.
Under Gudntl1gs- og Kalkud\'algcl udfores derfor et
slon alllltl markforsog lil belysning af de mange
sporgsmål om riglig og ralionel anvendelse af handels
g,xJning. Ud over al fc<i:ultalernc af di\\C forsøg er
direkte \cJledcnde for godskning I prak'iis, gn'er de
muhghed for l..olllrol med. om de godningsmængdcr.
der generelt an\cndcs i landbruger. er af en hen-;igts
mæss,lg '5torrel<;~rdell l relallon lil ..5vcJ dyrknmgs
okonomi som mllJo og produl..t",ahtcI
Forsogene omfaller vcl Il)C opgaver ..om \'iderefo
relse af ncr nge forsøg. herunder enkche. der også
omhandler all\endelse af husdyrg,Ktmng. I det fel
gende Vises og omtales rcsultalernc i labelopslillmger.
medens enkchfor5øgcnes re... ull:ltcr kali findes i et
særskilt tabel bilag under de labelnumre, som er angi
vet i parcnle~ ,werst \ de ben)'lIede teksllabeJler.
llvor der i de følgende afsnit med forsag med kvæl'itof
mængder. kvælstofTormcr. udhringningslldcr og -tek
nik i tabclopstillingerne er anfert ekonomiske nella
merudbytter efter fradrag af omko.,tninger ved for
sog'ibehandlingen, er der for dls~ beregnInger anvendt
de prio;cr. 'iom er opfort bagest I lIoverMgtcnu 1 afsnit
tct om for...ogenes sikkcrhed. bercgJllllg"nurmer m.v.

Kvælstofholdige gødninger

Kvælstofmængder
I dette afsnil mcddeles for"l rc<-ultatcrne af for-,og med
sligende ma:ngder kvælstof III f()r.kcllige afgmder. Da
kvælstofer del plalltenænngsstof. som over den storsle
indOyddM: p!l såvel okonomien I p1anteproduklioncn
som det omgivende miljo. ofret; kvæl"'lOfanvcndclscn
særlig ... tor opmærbomhed i forsog...arbcjdcl. D(."Suden
refereres I delle afSlUt enkclte resultater af del forsogs
arbejde. der i disse !Ir gennemfC)re~ med "ærlig henblik
på udVIkling uf bedre melode:r lil vurdering af afgrø
dernes kvælstofbehov under de stærkt varierende
dyrkfllllg~\'ilk!lr.der forekommer l praksis. Endvidere
behandles her l..\ælslofgod"kmngen... okonol1l. Andre
sporgsm!ll om an\-cndelseslekllll.. og udbrednmgsllder
for kvælstofgodlllnger indg!lr i særlige for...ogsserier.
der omtale-. l M;nere af"llIt

Od største antal for~"g med "'Iigcnde: mængder kvæl
~tof udf'tres i afgrøderne vlirbyg og vinterhvede. og i
disse forsog forelages beregninger af "kononllt;k opti.
mal kvælslofmængde i ~lmtllge enkeltfor">og. Re.ulta
terne heraf er meddelt i labeJbilagcl. hvor enkcllforso
gene er opført. Beregl1mgcrne giver grundlag for :tI

belyse rsvarialionerne i den gencrelle hæ!<;lofvlrk·
ning.

Korn

Byg
Omfanget af forsøgsopga\cr med sugendc mængder
kvælslof lil vårbyg er af for.kclhge år~lger belydellgt
mmdre end 1de foregående. r. Forsogenes antal gIVer
udover rets kvælstof\ Irkning dog fortsat el godl "lal I
sti"k it\d\ryk af udbyttelllveaucl for relS byghosl
Forsøgene gcnnemføres med 4 kvælMofmængdcrop III
iah 160 kg N pr. ha.
J wbcll er forsøgene opdelt efter forfrugt korn og roer.
og årels udbytteresuhalcr cr sammenholdl med gen
nemSlllltet af de foregåendc 5 år~ forsøg. Resultalerne
er lillige visl i fonn af merudbyltekurvcr I fig. I.
Det frcmgår af såvel mcrudbYllclal som kurver i figu
ren. at den gennem~llIthgekvælslofvirkmng i byg har
været megct haj i 1985. Grundudbyllct uden k\ælslof-

Tabel J. Stigende mængder J.. Wp/~lOf tIl Wlrbyg (55-56)

1980-84 1985

V rbyg hk, Kar. ror hk. kerne pr. ha."". "- Udb. Ol eno-
merudb. merudb.

for/rugt kom
Anlul rOr\og ". " "Grulldg~Ktet 28.0 O 29.0
40N 9.5 I 12.8 11.1
80 N 15.6 2 22.0 18.6

120 N 17,8 5 25.4 20.3
160 N 18.4 6 26.4 19.6

For/rugl roer
Antal fON1g "5 " 22
Gnllldgodet 38.3 O 36.4
40N 8.7 l 12.3 10.6
80 13.3 2 20.1 16.7

120 13.7 4 23.7 18.6
160 N 13.5 6 24.3 17.4
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Tabel 2. Op1l1nale kvælstojmængder til vl1rbyg.

For/rugt kom
Anlal f~ 164 142 Itl3 IJO 132 110 81 71 2S

Grdg.. 31.1 29.329.427,327.531.221.033.5 29,0
40 N 9.6 8,7 10,2 8,3 9,7 10,4 9.5 11,9 12.8
80 N 14,1 14,4 15.8 12.3 15,0 16,6 16.7 19.922.0

120 N 15.616.8 17,7 13.2 15.8 19.320,824.025,4
160 N 16,4 17,7 18.3 13.3 15.5 20.4 22.9 24.9 26,4

15

Fig J. Virkningen af s/igende mængder hæls/of ivarbyg.

YLb hkg. Ir.~me pr. ha
ar yg 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985

20

25

tilforsel er på niveau med de foregående 5 års gennem
snit. men alligevel er merudbytterne for kvælstoftilfør
scl ca. 50 pet. større end tidligere. Også med forfrugt
roer er der us..'Cdvanligt <;torc merudbytter for kvæl
stortilforscl.
Årets resultater med kvælstofmængder lil vårbyg med
fører, at det bedste økonomiske udbyttc, udtrykt ved
neltomerudbyllet i hkg kerne pr. ha, er opnåct ved
gennemsnitlige tilførselsmængder på ca. 120 kg N pr.
ha uanset forfrugL Dette niveau er normalt for byg
efter korn, medens det for byg med forfrugt roer er ca.
40 kg N over del sædvanlige behov.
I gennemsnitsresultaterne i tabel l skjuler der :-.ig
imidlertid en variation i kvælstofvirkningen. såvel fra
år til år som mellem forsøgene inden for det enkehe år.
Til belysning af disse årsvarialioller er der i label 2 "ist
de sidste 9 års resultater af forsøgene med stigende
mængder kvælstof til byg med forfrugl korn.
I enkehforsøgene er der som nævnt forelaget beregnin
ger af okonomisk optimal kvælstofmængde. og nedef'il
i label 2 er der angivet den gennemsnitlige optimale
kvælstofmængde for de enkelte år. Som grundlag for
beregningerne er der anvend! de aktuelle priser for
kvælslof og byg de pågældende år.

Optimal N-mængde
kgpr.ha 107 121 113 101 104 125 142 128 127

Fig. 2. Arslloriat/oner i oplimal h'æ/~tofmængde.
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Tubel J. Optimal J... .·ælsw/mll'f1gd<' lil \·urbyg.
LOIlc!wh'/e /985.

Kvælstofprognoser
Land ..konloret for Planleavllld"endle I mar" I'lR5 for

olr l træk en progn()'.,c for hælc;tolbchmet I den
kommende væk ..I....t::~lIl. Denne prognose. der mde
holdt en mllldre ~nrrektlon af en forcloblg progncr-.e
lId"cl1dl !'old~1 I pnu.-.r. anbefalede ... tærk.1 redlll.;erel
kvæll,(oftilfør..cl I alle land ..delc med undtagel..c af
Vcsljyllullll. Forfiret trak 11l1idlcrtld ud I 1985. idet der
faldl ht'l)'d('ligc ma:ngder regn I\,ldSI i mart-. og forst i
apnl mfined. DI e mængder. Jer i progllO'lcojcmed
m:\tte belragte om fortsat \lIllernedbor. mx'hendig-
&Jorde ell JUMt."fCI hælslofprognose senere i apnl
Denne progno\C anbl-faledc nu kvæl"'lOftilfur..ICIl for·
ogel l alle landsdele. men ISicr pfi Oerne. h\o'or kvæblof
mængderne I forhold 111 marh-progno\ell bll'v fOrlUljCI
mcd fra 15 111 )0 kg 1\; pr. ha.
I label ) er ... i\l de genncm"lIlthgc ~)kOll<lml... k opllmale
Inæl"'lofmængdcr III byg med furfrugl kOlll I de ell-

-

p-

'---

p

Bornholm

p
p

p

p p

·0
p

p

Opllmal N.mængde kg pr ha

l.elle landsdele I 1985. f"orsogene.. antal cr Inudlertld
for hlle III. at de kan forvenle. al være repræsenlallvc
for årel.. kv æ"'lofbehO\ l Itlnd ...dc!ene. Del gælder "'PCCI'

ell for nornholm og Ve"'ljyllnnd. Dc P.\ for..og \l~cr

dog. al progllosell~ anbefalinger af al lilførc kvæl~lof

mængder omkring dct normale i Jylland øg nogel ()\cr
p:'i Oerne har værel rigtig.
K vælslofprognoserne udarbejdes p:1 grundlag nf IO

forhold DCI cnc er lIedhnrsmållllger I del forudgående
\lIIlerhalvår. Idel der er fundet en ..Ialhmk god sam
menhæng mellem nedbor<;mænder I penoden ~ptern

ber-mart .. ug del folgende hu... l f', (lptnnale h:cI"'lOf·
mængde I byg. Det andel grundlag er ek ....kle m.ltngcr
af jorden.. lI1d hold af Illlral- og allHnolllumb:clslOf I

deccmher llI~ned ....aml igen umidde1hart for fodircl
naggrundsmatcrialel cr el for"><lg..proJekl. h",'or der p;\
en række cjcndomme landet o\cr gcnnemforc... bæl·
\IorTor'iog. nedborsm Imger og jordbullchunder-.ogcl·
...er for hælslofindhold
Re"lI1talerne er IlIu\trcret I tig 3_ Iler cr med rode
'tøjler og IIlb:Jge lil 1975 \lsl det vurdc,,:dc beho\ for
kv :clstof p grundlag af Iledtxlr..ma::ngdcr l c;eplt:lllbcr-
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O~LIIL11Lhk., kerne pr ha.

Sjæl.- J)lIand
LoI· Fyn ØsI Vesl Nord
Fal.

Born
holm

V rbyg

Del fremgar af t..lbt.-I ~. al de gennemsnilhge okono
ml"" optll11<llc k\~d ..l()fm:cngdl·r har værcl megel en..
dl.' 2 "Id .. lc ar. men :11 bellOVt'1 for bæl'ilof til b)g
derudover har varieret o;;t.-crkt fra;1r III !Ir. Od fremgår
IIllIgc af opslillingen. al den mcst hen.,igl .. ma,:..slge
bæl..tofldfor\ell de ne"le:'ir har hgget ret \æ..elllligl
under den kv:cblofmængdc. der efter tillæggende p:'l
40 kg pr ha ud\l'Cr det \Inr..tc udbjtlc. forholdet
understreger. al man Ikke ..kai lllslræbe at gode efter
mak"lmall udbytte. men IJlfnre den økonomi<;l. opti
male k\'æl'iIOfmængde...om ofle VII være I .. mrrelsell
20 til 40 kg ~ mlfldre pr. ha
I dcn gralhke op"lIllmg I tig. 2 er illuslreret åf\vuritl
1I0nell saml ....predningen I de opllmale "væl.. lofm:cng·
der illdcnfor dl.' enkelte .k l 1985 har 12 pCI af
forsClgene værel Opl imah godel med b :cl"lofmængde
under ~O kg pr. ha 32 pd h:Jr liggel Illellem 80 og
120 kg;";. 40 pel mellem 120 ug 160 kg N og 16 pet af
fOfSl)gellc har "r::c\'et h:c!\Iofmængder ovcr 160 kg ~
pr, ha for al va:reopllmalt glxfet Del eren ...predJllllg I
de optimale kv.c1"'lOfmængder. ',.om m5 belragle om
rel repræ'-elllallv for en god va:k..tsX'Son med pa cndc
nedbf.ln.fordehng

p

pp

F,n

-
1975 19761977197819791980198119821983 19841985
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129

•
25.3
12.6
22.5
27.3
28.0

J

22.3
6.2

13.1
18.3
22.3

( 176)

h

31.3
14.4
25.6
27.3
27.8

125116

33.1
14..1
22.7
26.7
26.6

30.3
13.1
21.6
24,7
25,8

l ()<l

For/rugl kom
"nIni fllr,,,g

Grundgodel 32.7
40:" 14.9
80 "'l 12.5

120 N 24.0
160 N 15.1

Oplnnat "'-mængde
'8Pr.h. (116)
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ØstJYlland

l' '.p... p. --~- .p- fp

Forskningsprojekt

KvælsloJprogl/oser i vil/lerhvede
Sideløbende med videreførelsen af det arbejde, som
danner grundlag for landsdelsprognoserne, er gennem
ført et 3-ångt projekl, som har til formål at udvikle en
metode, der kan forudsige behovet for kvælstofgod
ning p1\ den enkelte mark. Grundlaget herfor er bl.a.
analyser af jordens indhold af nitrat og ammonium i
roddybde kort før væksls..~onens begyndelse.
Projektet afsluttcs ved udgangen af 1985 og resulta
terne meddeles i en særskilt rapport. Her skal refereres
nogle resultater af undersogelserne i vinlerhvede.
Jordens indhold af nitrat og ammonium i rOOzonen
(hælstoflageret) har en afgørende betydning for beho
vel for kHelstofgooning i vimerhvede. Det er således,
at jo storre hælstoflageret i Jorden er, jo mindre er
behovet for kvælstofgodning. Jo større variationen i
kvælstoflageret er fra mark lil mark og fra år til år, jo
større er muligheden og behovet for at afpasse kvæl·
stofgødskningen efter årlige målinger af hælstoflage·
ret. Dette medfører at muligheden og behovel for at
etablere et markprognosesystem er større på ler· end
på sandjord og større efter en afgrooe. der efterlader
store hælstofmængder i rod og stub end ener en
afgrode. som efterlader lidt.
Markprognosens muligheder i vinterhvede har Vist sig
at \ære større end i v.lrbyg, og på fig. 4 er for
vinterhvede med forfrugt fortrinsvis raps eller ærter
\'ist sammenhængen mellem prognosen og det målte
optimum. Prognosen er udarbejdet på grundlag af en
beregning af kvælstofoplageIsen i en optimall godet
afgrooe baseret på det aktuelle oplimale kerneudbytte.
I prognosen indgår desuden, og baseret på målinger af
kvælsloflageret. en beregning af, hvor stor afgrødens

p p- p- p. p
-p - --ø ---p

- •....... - •.? .p...p .1' ..p. r.p .~ -p.

160

140

120 - ----.
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20OLJ LJ LJlL..&L..L_

160

140

120

100

BO

60

40

20OLJL-J'"- LlL.lILJ__
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O 1975 19761977197819711 1980198119821983 19841985

N-prognose, kg pr. ha

Figur 4. OkOllomilk optimal hælstoftilf.rsel i vinterhvede
sammClfholdr med J.. w('/stofprognosen for enkeIlmarker.
Mdlte kerneudbyuer. 1983, ·84 og 85. 69 forsøg.
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• Prognose efter nedb0r • Gns al åcets N·I()fS0g
sept-marts

p Udsendt prognose bcfegnet udfra roedanalysec

og"''''''

Figur 1. Sammenligning af prognOY!rne for oplimal hæl
sloftiljørsel med mdlt optimal hælstofmængde i g«inlngs
forsøgene. /975-85.

marts og med grønne søjler det konstaterede behov ved
høst i kvælstofTorsøg i byg efter byg i de enkelte
landsdele. Den nære sammenhæng og den i alle til
fælde korrekte forudsigelse af, om kvælstofbchovet
ville gå op eller ned i forhold til tidligere år, var
begrundelsen for, allandskontoret fra 1978 begyndte
at ud~nde en prognose, hovedsageligt baseret på ned
oorsmAlingerne.
Formålet med i det hele taget at udsende en kvælstof·
prognose for det kommende år er at give jordbrugeren
en mulighed for at imødegå de store årsvariationer i
behovet for kvælstoftilførscl, som tydeligt fremgår af
den tidligere visle tabel 2. Selvom prognoserne ikke
hvert år har ramt plet i hver landsdel. har deres
angivelse af, om det kommende Ms kvælstolbehov ville
gå op eller ned, være korrekl i mere end 90 pet. af
tilfældene.
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N·prognose. kg pr. ha

Figur J OJ..ononmJ.. optunu! hw/ftOft"f"rsel i wnU'rJn'ede
sammcnholdt med /.. m'lslojpf'OF."05(·n for enÅ('/lmarker.
Fon'enrede kerneudbylti!r. 1983. ·84 og ·8.l 19 forsøg.

3,4
6,1
5.6

J.8
5.9
5,J

41,5
5.5
9,3

10,4

42,2
5, I
9.5

10.7

hk. kerne pr. ha
Kar. for udb. OS netlo-k_ """"'" """"'b,Vlrbyg

hidlidige forsogsarbejde. skal i de kommende Ar afpr0
ves i el slorl antal nye marker og sidelobende hermed
skal der ske en forbedring af modellerne samt en
udvikling af modeller for andre forhold.
Et centralt element i en forbedring og nyudvikling af
markprognoscmodeller er at finde frem til en metode
til forudsigelse af kvælstofmineraliserlllgen • vækstsæ
"onen. Der soges derfor fremskafTel dct okonomiske
grundlag for, i samarbejde med Statens Planleavls
Laboratorium, at soge udviklet el kv~e1stofmineralise

ring'illldeks
Del er desuden planlagt - hVIS de økonomiske mulighe
der er lil stede· i samarbejde med Jens Meller Nielsen,
LandboheJ"kolcn at udarbejde og afprove bJadanal)'se
modeller i de samme for~ogsmarker.<;om markprogno
"fn og nllraltesten afprmcs I

Planteanalyscr indg:\r I forbindelse med en deling af
kvælslofgo<hkningen som en naturlig del af et samlet
syslem til 'ityring af hæl ..tofttlforslen på markmveau.

Gylle udbragl fort/r. 1:"5. 38 10llS

S (orsog. tQ8S

Grundgodet 1
4ONika... 3
80Nlkas 4

)20 ikas... 5

Kvælstof til staldgødet byg
Der har de foreg:\ende r været gennemførl el betyde
ligt antal for.."g med kvæl..tofmængder til byg, der har
f3et tilfert husdyrgooning. overvejende i form afsvllle·
gylle. Med oplysninger om husdyrarI. godningsrlHcng
der og udbringningstidspunkl har forsogsanlallet lidli·
gere gi\ct mulighed for al forelage opdelinger til belys
ninger af gødning..clTeklen af husdyrgodning, anvendt
undcr forskellige forud'iætninger.
I 1985 er der kUll udført et mindre atHal forsøg med
opgaven. og delle giver iHe mulighed for anden opdc
ting end den. der fremgår af opslillingen i tabel 4.

Der er i de neste tilfælde anvendl svinegylle. Forsøgsa
realerne. der har !?tel eftcrårsudbragt husdyrgødning. i
gennemsnit 261 gylle pr. ha. umfatter alle lerjord, JB 6.
Forsogenc. der omfatter for:\rsudbragt gylle med i
gellllem~;nil 38 t pr. ha, er udførl på ~lI1djord. JB 1-4.
Trod... forskel i den tilførte mængde: gylle på de Io
udbrlllgningstldcr. har det l begge tilfælde v;:eret rellta-

Gylle /ldbragl efierar. gll$. 26 Ions
4 (o......og IQSS

Grundgodet O
4ONlkas 3
80 Ikas 5

120.kll. 6

rabel4. Sugende mængder kvadslojll! slaldgodel byg.
(57)
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kvælstofTor~)'ning er fra jordclI'i reserver. Det sknlvc·
rede område p!i figuren \iser. hvor del økonomiske
udbyllc af gødsk Ilingen er meget elis og svarer lil en
gooningslilfcrJ-c1 fra 25 kg N under lil 2S kg N over
optimal tilforscl. Her betragte!) prognosen ~om kor
rekt.
For 1983 og -84 er der en rimelig sammenhæng mellem
progno'ic og det m&llc optimum, "elv 0111 nogle af
forsogene falder udenfor det ~kravercde omdele. For
1985 derimod hM progl1()<;CIl vurderet kv.c1stofgød
ning..behovet for lavt. Den ckonomisk oplimale kvæl
stofmængde er således væsentlig hojere i 1985 end j

1983 og -84. Årsagen hertil er ikke større kerneudbyt
ter, men må skyldes at kvælstofgodningen er udnyllct
dårligere i 1985 end i de to øvrige år.
Et \æsentligt element I markprognoscn er en forudsi
gelse af kerneudb)'ttet på marken. P:\ fig. 4 blcv benyt
let del aktuelle udbytte \ed optimal godskning målt i
forsøgene. men I praksis benyttes konsulentens vurde
ring afdel fonerlIede udbYIIe p!i marken og delte er på
forsogsbasls &Jort i 1984 og -85 for konsulenter. der har
udtryklonske herom. Der er udarbejdet en kvælstof
prognose efter samme relning!)hnier. som ol.enfor og
result:llerne er \'ISI t fig. 5. Prognosen er klart dårligere
i 1985 end I 1984 og har her vurderet behovel for
hælslofgodnmg fur lavt. Arsagen hertil er Ikke. al

konsulenterne har vurderet kerneudbytlet for lavt 
l\ærtllnod - men 01:\ sk)ldes at godnmgs\'lrkningen
har v~t:ret d. rhg I 1985.
Betragtes de IO år under et. er det fonenlede kemeud
bylte omtrent lige 'i ofte for la\t som for hojt, dog
således at del forud ..agte kerncudbylte generelt var for
lavt t 1984 og for hUJt I 1985.
De markprngno'iemodcller. "om hliver resultatet af det
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Fig. 6. Virkningen afstigende mængder kvælstof i h)'Cde.
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belt al tilføre yderligere ca. 80 kg N pr. ha i handels·
gødning.
Selvom der også er forskel på jordtypcme i forsøgene
ved de to udbringningstidspunkter, er resultatet afvi·
gende fra tidligere års forsøg. Her har det generelt
kunnet konstateres, at kvæJstofeffckten i marken af
efterårstilført husdyrgodning har modsvaret ca. I kg N
pr. tons. medens forårstilførte mængder har en mar·
keITekt på mindst 2 kg N pr. Ion.

Vinterhvede
I forsøgene i vinterhvede er grundudbytlel uden hæl·
stoftilførse! noget lavere end i de foregående 5 års
gennemsnit. Til gengæld er merudbylterne for kvæl
stoftilførsel meget store, og uanset fonnlgt er der
derfor opnået meget hoje udbytter i de gennemførte
forsøg i tabelS.

Tabel 5. Stigende mængder hæ/sto/ til vinterhvede
(58-59)

hkg Kat. for hkg kerne pt. ha
Vinterhvede kerne lc~ Udb. og Nc:t1o-

1980-84 1985 merudb. merudb.

For/rugt kom
Anlal forsøg 75 8 "Grundgødet 36,3 O 31,1

50 N 15.1 O 19.0 16,8
100 N 25,1 1 l2.1 27.8
150 N ......... 29.8 2 40.8 l4,4
200 N l 1.7 4 45.6 l7,0
250 N .......... 5 49.0 38.l

l forsøgene med forfrugt korn har det været rentabelt
at {iIføre mellem 170 og 270 kg kvælstof pr. ha. I
gennemsnit er økonomisk oplimal mængde 210 kg N,
hvilket er ca. 40 kg højere end de foregående 5 Ars
gennemsnit. Med olieplantcr som forfrugt har kvæl·
stofbchovct ogs.~ været meget over tidligere Ars gen
nemsnit, nemlig i 1985 ca. 190 kg N pr. ha. De optimale
kvælstofmængder i enkchfofsøgenc varierer dog bety
deligt mere end efter forfrugt korn. nemlig fra c.'l. 160
lil 250 kg N pr. ha.
I gennemsnit af forsøgene med ærter som forfrugt har

Forfrugt /røgræs
Antal fON)! 16

Grundgødet 45,S
50 N 13,9

100 N 20.7
150 N 21.9
200 N 22.3
250 N

For/mgt olieplontcr
Antal fors"g

Grundgødel
50 N ..

100 N
150 N
200 N
250 N

For/rllgt bælgpJonrC'r
An,..l fnr<;\lg

Grundgooet
50 N

100 N .
150 N
200 N
250 N

64

44,5
16.1
25,8
lO.O
l 1.2

"45.9
15.6
24,2
26,7
27.0

15

O
O
I
2
3
4

IO

O
O
l
2
4
6

'9
34,4
15.8
24,2
lO.1
)J.5
35,4

Il

38.8
13.9
2-1.6
32.2
34.1
36.3

1J,7
19.9
2l.7
25.0
24.6

11,8
20.3
25,8
25.5
25.6

Der skol udvises stor forsigtighed med udkørsel af gylle Iii
1'}'lIlersæd i perioder, hl'CJr afgrøden ikke er i vækst. Til
I'e"sul' er svinegylJe til/url i december. og inden hveden er
gl1ft i Yin/erlB'ile. Til højre er gyllen tilført omkring /.
februar. og i/ørsle omgang tilsyneladende uden :;Kader. men
i lobel ajmarr:HJpriJ døde hvede" IOIaII ud. og arooll'l mdUe
oms6s.
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rabd 6. Stigel/de mæl/gder II. l'a4<;to! li/I'I"lIerbyg (60).

rabt:/ 7. Stlgefldt' mængder hæ!'>to/ Iii rug (61).

Vinterrug
I 1985 er der genlll'lllfort .5 fOT\ng med ..tlgende mæng·
der kv;c1'hlf til \'lIIh:rrug, alle med forfrugt kIlnl.

GellllClmllll"rcsullatel af di..\<: er opforl I tabel 7 ..am·
men med resultalerne IIf dc forcg cnde 5 31'\ for.."g.
I gCllnelll ..1Il1 af forsøgene er der opmicl det "IOI"\It:
nctlomerudbytte \ed 120 I..g " pr_ ha. Dc 4 af fo",,..
gene er udført p !'<3ndJord, JB 3 og 4 Her har del
\-ærel rentabelt allilføre op til 140 kg N pr. ha I del
enc forsog på ICfjord, J B 6. har den renlable b :c1"lof·
mæll~de \;cret ca. 80 kg N pr. ha

Nitrattest

Afprovning af hurliganalyse lil ,'urdering af
kvælslofforsy"i"g og evenluell behov for
efiergo<1skning af kom
Siden 1982 er der I samarbejde med en række planle
a\I!'>I..on"lllentcr udViklet og afpnwet l'1l 3nalyscmcln-

Sammendrag af fors0g med kvælstofmængder
til korn
I op~lillillgen I label 8 er anført resultaterne af de
..ell...... IC 6 :\", for!."g med Migcnde mængder k....æl..tof lil
4 af kornartcrnc.
Matcrialet er opdelt efler forfrugl. og da gruppernc
med korn ,>om forfrugl er særllgl lilore, er der I dis~

lillige foretaget cn opdeling I lerjord ng sandjord
Ved denne updcling bcmærl..e~ for v. rbyg, <;om dumi·
nerer malerialel. at udh)'llel af de grundgodede for
,,~g~led er bel)'dehgt hnJere p lerjord end p:\ s.andjord
Men det er bemærkc1sewærdlgl. al der som gennem·
Slllt for arnckken I..un er mmdrc fOI'\I..elle i ud..lagenc
for de timme kva:lslofl1l:cngder pJ. de lu jordl)'pcr
Delle antyder. al deliHe I" hOj grad er jordl) pen,
der er afgørende for del Ill\ieau, der ..kai slrælJel; efter
\00 b ..e1.,tllfgoo,klllng afb)g med forfrugl I..om. men,
<;om del ..C' III hOJre i tahclop"ldlmgell. al forhold som
forfrugr og dnft..furm under lovrigl en.. klima· og
IK·domsbcllllgel..er er af ,Iorre bet)dnlllg.

I vinlerhvedetl Cl' der hgcledC" Mor fllr~kcl i grulldutl
bYlte på lerjord ug sandjord. mCII ogs..'l forskel p
rnerlldbYllt't for i~ær de 5<lørrc kva:I~lofrn~cngder. Del
VII <;lge, :lt Jordl)'pen har .;IMre indnydcbe på både
ha:I"lOf"konomi og opn:\ehgt udbytte I vlIlterhvede,
end del er III fældet for v:\rbyg.
Jordl)pem mdnydclse Iræder endnu '>lærl..en: frem I
for'iogcne i \'llllerbyg. Forudcn fo,..I..el1en i grlllldud·
b) Ile er der en bet) dehg forlil..eI på fllcrudb) tierne for
de 1I1(,,"c l.. \' ..e1Mufmængder, Idet dl"-.c er meget ..torre
p.1 lerjord end på <;andJord Forholder undeP'treger. at
Jordl) pen er megel afgorende fnr del opn elige udh)'lle
I \llllerbyg
Vinlcrrugen af\lger pa anden m de fm de mrigc
I..ornartcr. Der er og... I \ llllerrugen ~Ior forskel p"
grundudb) Hel på lerjord og sandjord. Denmod er der l
mochælnlllg lil de uvnge vllller...æth~lrler "lorre me
rudb)lIer fur hæl'ilOftllforscl på o,;:lIldJord end pJ.
lerjord. Slutresultalel bh ...er, at dcr "kai 3m-ende<.;
.. Iorre kvæl"lofmængdcr på sandjorden, hvorved ud·
bytleltl1hgc kommer tæt på udhyllelll\caucl for rug p.
lerjorde.

43.7
12,1
19.7
H.2
26,2

For/rUXI o/h'p/artrer
Anlnl fOf'ug

Grulldgodct
50 N

100 N
150 N
200 N

1985

Vinterbyg
1980-84 hkg kerne pr ha

hl. Kar for udb. og NeCl~

kerne

""""'"
mcrudb. merudb.

For/rugt korn
Anlal for,,'~ .."

Grundgudel 33.7 O 23.3
SON 15.1 O 8.q 6.7

100 N 2·t] O 15.Q lL6
150 l\ 2U 2 21.7 15.2
200 'i 30.0 3 22.2 13.6

den rClllahlr.: kvæl'ilofllla:ngdc l • r \'xret 180 kg N pr.
ha. Og hcr er der lale om et l.. ... æl..-.tofbchO\. der ligger
va.~ntligl o\er tidligere J.rs gellnem\Illt.· lI..h mindsl
i bclragtnmg af. al bælgplanleforfrugten I forsogene
med en enl..eh undlagd..e har \ærd markærter lil
rnodenhl"tl

Vlnlerbyg
p grund af udvinlring af "'llllcrbyg er dcr I..UIl gen·
nemfnTI 2 forM'g med <;llgende mængder I..væl"lof l
denne afgrudc I 1985. Re~ultalerne cr ,i"l I tabel 6.
Merudbyllerne for hæl!'>loftllforsd er her med for
frugl korn på hujde med tidligere ~rs gellllem~nil.

nemlig ca. 150 N pr. ha.

1985

Vinlerrug
1980-84 hkg kerne pr. ha

hk. Kar. for udb 08 tUl).

kerne I,,,,,,,,,, merudb. merudb.

For/mg! ÅOTII

Anlal fllf'<,lg '"Grllndgodcl 25.5 I 21.6
40 N 12,9 2 l J.J 11.5
gO N 2 LI 4 23,9 20.5

120 N 25.6 6 2U 2.J.2
160 N 27,1 7 29.2 22.4

For/rll.!!.1 o"l'p!cm/l'r
Antal fllf'ull. I

Grundgodcl 26,8 O 30.6
401' 11.5 O 18..1 16.6
80 N Ig.q O 29.7 26.3

120N 22.1 2 U,S 2g.4
160 N 2l.! t> 2Q.5 22.6

gi



Gødskning og kalkning

Tabel 8 Stigende mængder kvælstof til korn 1980-85

Forfrugt

Kom
Plan R"" Oheplantu F....,.. 8ællPianlu

Sandjord Lerjord

Udb. ":' I,N.uo- Udb. ":' I,Netto- Udb. ~1J1Nettc> Udb. ~1J1Nettc> Udb. ~1J1NetIC> Udb. ~1J1Netto-
merudb. merudb. merudb. merudb. mc:rudb. mtrudb. merudb. merudb. merudb. merudb. mcrudb. merudb.

Virbyg
Antal rorsøg 324

Grundgodet 30,9
40 N 10.1 8.4
80 N 15.6 12.2

120 17.3 12.2
160 N 17.6 10.7

Vinterhvede
Ania! rooog 12

Grundgodet 37,1
50 N ......... 15.9 13.8

100 N 26.8 22.5
150 N 32.7 26.3
200 N 35.2 26.6

Vinterbyg
Anlal r0008 35

Grundgodet 35,2
50 N 16.1 14.0

100 N 25.3 21,0
150 N 29.3 22,9
200 N 31.0 22,4

224

23,9
9.7 8,0

16,2 12,8
19,2 14.1
20,2 13.3

Il

25,6
15,3 13,2
24,4 20,1
27,5 21,1
29.3 20,7

12

26,3
10,4 8.3
18,3 14,0
22.5 16,1
23.4 14,8

lJ7

38,0
9,2 7,5

14.4 11.0
15.3 10.2
15.2 8.3

,
34,8
16.7 14,6
30,2 25.9
35,9 29.5
38.0 29.4

l

41,9
16,5 14.4
27.0 22.7
29,0 22.6
33,2 24,6

9

31,6
9.8 8,1

15,1 11.7
17,2 12.1
17,2 10,3

"42,2
16,0 13,9
25,4 21,1
30,1 23,7
31.8 23,2

,
40,6
11,8 9,7
19,0 14.7
23.4 17.0
25,4 16.8

J

20,6
16.8 15,1
26.4 23.0
27,4 22.3
22,8 15,9

17

44,9
14.1 12,0
21.5 17.2
23,4 17.0
24,3 15,7

2

44,2
15.5 13.4
25,7 21.4
27.8 21.4
30.2 21,6

"43,7
15,0 12,9
24.3 20,0
28,4 22,0
29.2 20,6

2

47,4
6.6 4.5
9,8 5.5

15,9 9.5
15,2 6,6

Vinterrug
Antal rorsøg

Grundgødct
40N
80 N

120N ..........
160

12

32.6
10,4
18.3
22,2
22.9

8,7
14,9
17, l
16.0

4J

23,1
13.6
22,2
26,9
28,6

11,9
18,8
21.8
21.7

,
27,3
12.4
20.3
23,5
23.1

10,7
16.9
18.4
16.2

der lil vurdering af den øjeblikkelige kvælstofTorsyning
i vArbyg og vinterhvede. Analysen kan udfores af
jordbrugeren selv, den er prisbillig og hurtig, og prin
cippet er at mAle nitratkoncentrationen i de allerneder·
ste stængeldele som et udtryk for kvælstolTorsyningen.
Forsøgsarbejdet, der er gennemført med økonomisk
støtte fra Superfos's Fond resulterede efter 3 års under·
søgelser i fastlægning af en nitralkoncentrationskurve
frem gennem udviklingsstadierne i hele strækningsfa
sen for vårbyg. Dette vurderingsgrundlag for resultalet
af nitratmålingerne og hele nitrattestens praktiske gen
nemførelse er beskrevet i »Overslgt over Landsforsøg
1984~(. side 78·80. Metoden har således kun været
anvendelig l vArbyg. Analyseudstyrel, der omfatter
saftpresser. mAIebægre og nitrauestpapir. har kunnet
erhverves fra grov\8rehandelen.
Forsøgs· og udviklingsarbejdet er rortsat i 1985. Af·
prøvninger i byg har ikke givet grundlag for at ændre
på den hidtil anvendte nitfalkoncentrationskurvc for
denne afgrode.
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Derimod har arbejdet i vinterhvede fonsat ikke givet el
entydigt resultat, idel nitratkoncentrationskur\'eme
har haft et forskelligt forlob alle 4 Ar. Selvom der har
været en vis parvis lighed mellem Arene 1982 og ·84 og
mellem 1983 og ·85. har årsagen til årsvariationeme
ikke umiddelbart kunnet forklares. Men arbejdet i
vinterhvede fortsætter. bl.a. ved inddragelse af lempe
raturer og varmesummer. FormA.let er at undersøge
om sådanne klimadata gi\ er mulighed for at forudsige
nitralkoncentrationens forlob I relation til hvedens
udvikling det enkelte forår. og således gi"e grundlag
for, at I1Ilrattesten også kan am'endes i vinterhvede.

Stigende mængder kvælstof til bederoer

Sraldgødede fodersukkerroer
Koncentrationen af husdyrhold pA nogle ejendomme
har medfon, at der kan "ære betydelige mængder
stuldgodning til rådighed tl! et ofte begrænset roearea1.
I praksis har der været stor inleresse for al f1 belyst
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Tabel 9. Stigende mængder kvælstof til stole/gødede
fodersukkerrocr (63).

hkg pr. ha
294 forsog 1914-8.5 8 forsøg 19a5
rod tørstof top rod tørstof top

Tabel IO. Dell kvælstof til fabrihroer (62)

100J pi
Fabriksroer pr. ha v. pct. hkg pr. ha

optagn. sukker rod sukker

18,2 503 91,5
18,0 32 3,9
17,8 68 10,5

17,5 65 8,180

82
82
81

Lolland. 12 forsog 1985

40 N før opharvning
80 N før opharvning

120 N før opharvning
80 N før opharvning
80 N efler frem~piring

431
28
49
57

716 122,6
38 7.8
25 2,4
48 7,5

340
18
32
40

597 104,0
17 2,2
24 2.7
25 2,0

Foder
sukkenoer

Grundgødet
50 N ikas.

100 N ikas.
150 N ikas.

Delte sker ved, at den stor~tc b,c1slOfl1længdc. 160 kg
N pr. ha. deles i 8U N. der som de øvrige kvælMof
mængder tilfNcs i forbindelse med jordlilberedning
før såning samt 80 N, lilført ca. 4 uger efter sålllng.
Som kvælslofgodning er der anvendt ammolliumnitrat
i form af kalkammonsalpelcr eller NPK-g"dnlllg.
Del optimale behov for kvælslOftilforsel har i årets
for..og og i ovcrensstcnllllclse med prognoserne ligget
på cl normalt niveau. d.v.s. ca. 120 kg N pr. ha p!\
Sjælland og Fyn, medens den gennemsnitlige økono
misk optimale kvælstoflllængdc har ligget lidt højere
på Lolland-Fal~ter.

kvælstolbehovet lil roer ullder sådanne dyrkningsfor
hold. og der er over en længere årrække udført et stort
antal for~"g med sporgsmålet. Gennemsnitsresulta
terne af disse samt af forsøgene i 1985 er opført i tabel
9.
Forsøgsarealerne er i 1985 lilført fra 60 til ca. 130 t
staldgødning + ajle eller g}'lte pr. ha. i gennemsnit C'L

90 l, hvilket svarer til de mængder. der har værel
anvendt i de foregiiende år. De opnåede mcrudbyller
for kvælstof i handclsgodning er en smule større. end
opnåct i tidligere års forsøg, mcn i lighed med disse er
dcr kun okonomi i at tilfore den mindste mængde
kalkammonsalpeter. 50 kg N pr. ha.
I gennemsnit af dct samlede forsøgsmateriale. er der
kun opnået el usikkert merudbytte af roc[ørstof på 2
pet for kvælstoftilforscl i handelsgødning. men mel·
lem 5 og IO pc!. i topudbYIle. Gennemsnitsresultatet
dækker dog over en betydelig variation. idet de tilførte
mængder husdyrgooning i enkeltforsogenc naturligvis
øver stor indflydelse på resultatet af yderligere kvæl
stoftilforscJ. som i flere lilfælde også har medført
nedgang i tørstofudbyllct.

Grænsen filr behov for en mindre mængde supplerings
kl'ælstof Iii stah/gødede foderroer ligger efrerfor.~øgelle
omkrillg 60-70 r hu.wJyrgoe/llillg pr. ha. Tilfi,r<;el af
kvælstof medforer altid er øget topudbYlfer uonser
gnllldgødllillgsmængdell, men sammell med store
mæl/gder husdyrgødIling kan hælstoflilførsel ofte
medfore Iledgang i udbyftet afroetorsrofi ell srorrelse\"
orden. som ikke opvejes af der forøgede ropudbyHe.

Stigende og delte mængder kvælstof til
fabrikssukkerroer
I samarbejde med H Forsøg~lldvalget for Sukkerroe
dyrkning. AIslcdgård'l. er der som i tidligere år udfort
en række forsøg med stigende mængder kvælstof lil
fabriksrocr. Formåld er dels at følge årsvariatiollcn i
kvæbtofbchovctlil dcnne afgrøde. dels at demonsIrere
roerncs aklut::lle kYælslofbehov på så mange lokaliteter
som muligt. De sencste år har forsogene tillige skullet
tjene til verificering af metoder for forudsigelse af
kvælslofbehnvet.
Den forsøgsplan, der har været anvendl de IO <;cllcsle
år, fremgår af tabel IO. hvor også de IO sid~le års
resultater er opført. I for·".lgsserien belyses også
spørgsmålet om delt kvæbtoftilforseltil fabriksrocrnc.

Sjælland. 13 forsøg 1985
40 N før opharvning
80 N før opharvning

120 N før opharvning
80 N for opharvning 
80 N efter fremspiring

FYII, 13 forsog 1985

40 N for opharvning
80 N fur opharvning

[20 N før opharvning
80 N for opharvning 
80 N efter fremspiring

Lolland, /4 forsøg 1984

40 N for opharvlling
80 N før opharvning

120 N før opharvning
80 N fm opharvning
80 N eftcr fremspiring

Sjæl/alld, 13 forsøg /984
40 N for opharvnlllg
80 N r", opharvning

120 N fM opharvning
80 N før opharvning
80 N eftcr fremspiring

Fyn. 6 forsog 1984

40 N før opharvnll1g
80 N før opharvlling

120 N før opharvning
80 N for opharvning f

80 N eftcr fremspiring

81
81
81

81

84
85
86

82

79
77
77

77

75
74
73

73

84
83
78

83

16,8 538
17.0 33
16.7 51

16,4 53

16,5 498
16.5 30
16.3 61

16,2 51

17,2 527
17.2 45
17.1 71

16,9 96

16.6 525
16.6 41
16.5 73

16.3 80

16,2 514
16.1 16
15.9 14

15.8 30

90,2
6,7
8.0

6.5

82,4
4,7
8.9

6,8

90,9
7,7

11,4

14,6

87,2
6,8

11,6

11,4

83.4
2, I
0.8

2,8

83
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Sukkerudbyuet ligger meget hojl igen i 1985. især på
lolland-Falster og Sjælland, hvor der er opnået de
højeste sukkerudbyuer nogen sinde i denne rorsøgsse
rie.
Roernes saftkvalilet er undersøgt ved analysering af
saftens indhold af aminokvælslor. Indholdet er gene·
relt lavt. men i lighed med tidligere ars resultater
forøges sanens urenheder ret betydelig i lakt med
stigende kvælstoftilførse!'
Den generelle onbe/ahng af, at jabriksroer uden anven
delse afhusdyrl1ødning bor tilføres ca. 120 kg N pr. ha.
må fortsot betragtes som en rimehg generel rådgivning.
. især når der i den endelig krælsrofoll:iæfielse samtidig
rages hensyn fil lidhgere mlilfe aminohælslojværdier
på ejendommen samr joreroges korrektiolI efter de
drhge hælslajprognoser.

Økonomien ved kvælstofanvendelse
Økonomien ved anvendelse af kvælstof til kom og
rodfrugt er belyst i opstillingen i label II. De optimale
kvælstofmængder, der er anvist her. er beregnet på
grundlag af forsøgsresultater siden 1980 for de afgrø
der, hvor der har været gennemført et antageligt antal
forsøg.
Ud fra forsøgsresultaterne er beregnet den okonomisk
optimale kvælstofmængde i kg N pr. ha til forskellige
afgrøder efter forskellig forfrugt m.v. ved en hælstof
pris på hhv. 5.00 kr.. 6.00 og 7.00 kr. pr. kg N, og når
pnsen pr. hkg korn er hhv. 130. 140 og 150 kr.
Tilsvarende er beregnet, hvilke kvælstofmængder. der
mest fordelagtigt kan anvendes til foderroer og fabriks
roer, som kan afsættes til de anførte varierende priser.
Arde økonomisk optimale kvælstofmængder i tabellen

Tabel J/. Økonomien ved anvendelse af kvælstofg.kl.ning.

M~J'udbytle

Optimal N.gooningsma::ngde. kg N pr. ha

~.
hltg kerne, Le., ilkg sukker 1 kg N koster

e"":~
eller hkg knolde

Afgrøde
~ ~l5..:

5 kr. 6 kr. 7 kr.

~ .~~
Anv~l\dte gooning.'1mængder l hkg kerne I hkg kerne I hkg kerne

'" !!~ ~ kg N pr. ha koster kr. koster kr. koster kr.• $'il~
E ~iJ:!:

2S I SO t " 1100 1 125 1 150 Ila 1140 1150 130 [140 I ISO 1301140 I ISO.. :J 1lO"il

Hvede, kerne
Forfrugt korn 83 35.0 8.7 15,821,626.129.531,9 181 184 186 175 177 180 168 171 174
Forfrugt oliep!. 83 42,2 8,9 16.0 21.4 25.4 28,2 30,1 169 172 174 161 164 167 154 15) 160
Forfrugt bælgpL 35 43.7 8,4 15.1 20,324,226,928.5 155 157 159 150 152 154 145 147 150
Forfrugt frøgræs . 17 44.9 8,2 14.3 18.521,222.823,6 1J l 133 I J5 124 127 129 118 121 124
Forfrugl roer 8 34,8 9.2 17,2 24,029,5 JJ.6 36,4 171 172 173 168 169 170 164 166 167

Rug, kerne
Forfrugl korn 55 25,2 8,6 15.4 20.524,026,227,3 139 141 142 135 137 138 130 133 134
Forfrugl oliep\. ... 8 27,3 8,4 14.8 19.5 22.4 23,7 23,5 118 119 120 115 117 118 112 114 115

Vinterbyg, kerne
Forfrugt, korn 46 JJ.1 8.J 14.9 19,8 2J.4 25,9 27.6 161 165 167 15J 157 160 146 150 153
Forfrugt oliep!. 5 43,7 6.6 12.1 1M 19.822,324,2 178 182 185 167 172 175 158 163 167

V Tbyg, kerne
Forfrugt kom:

Jylland. 3O'J 25,7 6,7 11.7 15,.1 17.719,1 19,6 124 126 128 118 121 123 113 116 118
Øerne . . 239 31.0 7,1 11.9 15.016,617.3 17,4 103 105 107 98 101 102 94 96 98

Forfrugl roer 137 38,0 6.5 11,0 13,7 15,1 15,5 15,3 97 99 100 93 95 96 88 90 92
Forfrugt oliepl. 9 31.6 6,7 11,5 14,7 16,5 17.3 17,3 108 109 111 103 105 107 98 100 102
Forfrugt kløvergr. 9 37.0 3.3 4.9 5.3 4.6 3,2 1.5 50 51 52 46 48 49 43 45 46

Bederoer, a.e. 125

Grundg. m. naturg. 51 131.0 .1.8 5.7 6.3 6.3 6,2 6,2 41 48 53 J6 44 49 31 40 46

1 hkg sukker I hkg sukker I hkg sukker
koster kr. koster kr. kosler kr.

18012001220 18012001220 1801200 1220

Fabriksro.., sukker 169 79,7 2.J 4,8 7,2 9.010,0 9,8 120 121 122 117 118 120 113 116 117

TIll a.e. er regnt:! 1.03 hkg t"n;tofl bcdcr~rellt:r 12 hkg bcdcroelop. AfhensYlltil Opbc\'[lnrl~~labcrdogfradraget JO pct. aflopudbyllel.
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fremgjr det. at der kan ...~c rel "'lOre uds\>ll1g I afgrode
pri~rne. uden at del ændrer \ <t.--senlhgt p den Opli
male gudning"'lllængde. Der er t o\'cren"'slcmmclse
med dc fakti~~c prisforhold pli k\ æl<;lof 5predning i
Illveauerne. fCIf ..om del "'c.... har ...jdanne prisforskelle
en nage! "'Wrrc Illdnydcl~ på godning'HlHcngdcll.
Ihor labellen... all\ ISninger all\endes ...om relntng.,gl-
\cndc for ~\æl.. tortl1for d. hordl ......e gennemsnll ..resul-
taler naturllg\ I'" tlllempt. lokale forhold. Men har man
~end..~ab til de optImale godnlllgsllucngder under
gl\'nc \ Ilk r gennem prakllS~e erfaringer dier udfufle
markfor...og. an\fl~r labellen I,,·ill..c relali\'c for.. kclle.
der normalt bm \ære i ~\':.d"'lofttldcltngcn \'cd bl.a.
forskellig fnrfrugl og ...taldgodl1lngsan\'cnde1~e.

Forsøg med kvælstofformer

Forsøg med UKS-34 (ureakalksalpe!er)
I denne forsøg.....crle afpro,,~!'. fur andel ar en ny Iype
fast I..\'ælstofgoolllllg. der forclublg kun er frem<>llllel
111 for..øg...forIllIU <lf Nor... k Hydro
Del totale kvæbtofindho/(I j godningell r~ J4 pet. er
...ammen"':ll tlf 27 pct amldba.:I<'!of (uft~a) og 7 pec.
nllrall..\æl ..lof(blk.....'llpcler). Formålet med al blande
kalksall')clcr I urea er. al blandlllgcn \>cd udbringning
uden nedarbejdnmg. "pcclcll p. lor jord. .,kulle gl\t~

muhghl-'t.I for Illllldre lenden\ III tab af I..\.d ... tof ItI
luften cnd ...ed nn\endcl<>c af ren urc<lglxllllllg. idet
I..ull.. ..nlpclcr \>11 gå I forbllldehe med en del af dcn
dannede arnmOlllUIll fra urea. h"of\cd tlmnlolllakfor·
dampIlingen 1IIIIId'ikc....
For ... pt.'Clelt at bdy\e dl\l>C O\'CllIUC\ IItc forhold. er
for..."g.,g'x1mngl'rne l plallcn hc\ ItJ..,t udbragl efter byg
gClls <>:\ning udclt eflerflllgcnde Iromling eller anden
form for neclbrlllgnmg.
Gcnnem...1l113re-.ullalcrne af 7 gCllllemfnrle f()r",~g er
VI ... I I tahcl 12
Pa nl\eau af 50 I..g N er der ~un u"'lI..rc fOf'>I..c1lc
mellem ~alk:l.IllmOl1salpelcrog dc 0\ rige glxlnlng"'I}
pcr. mcdens der \ed Idfllr...d af 100 I..g N i nerc tlf
forsogenc er Mkre milldreudbyttCf for ;ul\cndclsc af
urea. I gellllem ...nil ligger lIdoyltCI af lIrea 1.8 hkg
kerne under kalkammon..alpelcr. mcdl.'ll'i UKS har
gl\el 0.8 hkg kerne mmdrc end I..albnll11on<;alpcter

Tabel 12. Amidllo/dige J..HI!I.\wjJ(od1li1lXeY lil n),byg
1641

Godsknin~ og kalknint(

FOf"ogencs rC'.ultater er ledC" på hlllC med afpr",
1I11lgen I 1984. og de ...~ nL'" al hcl..r:cftc. allabet af
I.."æl"lof \lcd amrnolliakfordalllplllng kan reducere'"
\l:d hbmltng af urea og kalk\alpeler '1 coreu ... I.. er del
relalivt lave lI1dhold af I..all..<;alpeter t UKS dug Ikl..c
ll]stræUeligt lil al binde all ammoniulll fra IIrca

Flydende kvælstofgødning, N·28, til vinter·
hvede
Ocr har I nere perioder Illden for de ...ellc... lc gcxlt 20. r
værel IIllcressc for n}dendc k\a~I"'lOfgodlltnger.og der
er t flere omgange udf"f1 cl betydellgl anlal forMlg l
h:ide v:.lrhyg (Ig vllllerh ...cde l11ed g0dnillg~typcn ullder
bClegnelserne UAN·30 ug N-JO.
En fOfll}et IIlterc...~e har denne gang baggrund I. ~ll der
I almindelig prak<>is nu finde-. bedrc l'gllct ... pmjll'lllaIC
rie! end lidIigere. Silmt at der I udt.lndct nu er ud' 1I..lcI
\Clegncl gårdud"l~r III npbe\:lfIng ~If den nydendc
l.. \·æ\<;lofg'x1l1l1lg.
OIl~kcfllC om delt hæl..toftllfor<>el til \ IIllerh\L·1.k har
og..å øgctllllerc...scn for den nydende g(xlrllllg..forrn. og
de genoptagne forsøg er derfllr alellc lldfurt I vllllcr
IH'ede efler den plan. der fremgår af op... ulllllgelll label
13.
Den all\endlC godmng Indeholder 28 \'æglflCl N
(\ægtf) Ide 1.2~). h"of\('d der er IIlmdrc Illb"jchghed
III udl..r)'stalh\C'rlllg \cd 1:.1"1.' lemperalurer. Filer... er
godningcn analog med dc tidligere afprU\ede N-30
godolllger. d\ ..... al I.\':d"'lofindholdet er ~mmen<;"'lt

af50 pcl. :lmldk\iCl\lOf(lIrea), 25 pet IlItrat og 25 pel
ammorllumb:cblof.
K LIli J ud af 4 gcnncmforle for ..og har \'1 ...1 Illerudb~ ttcr
for ~ligcnde hælstoftllforsel og dermed Cl egne! ...am
I11cnllgn Ing<;grundlag.
N·28 har \ed 11Ifof\cl af 140 og 180 I..g '" I led f og g
gl\el J hl..g kerne mmdre pr ha end Ill.,\arendc I..\:.el
... tofmiCngder I I..alkamlllonsalpeler t k-d l:: og d. En
.l-delt tllforsel med 2 gange I..alkammun-.alpcter ug 1
UdSpfOjlnmg af oplo\l ureil l lcd e har glwl ..:lnlnlC

lIdbYIlC <;0111 ell J-ddt lilf()f!'.e1 af N-28 og I hcgge
tllfældcca 2 hl..g mindrc end I..all..:lmmon ...alpclcr. merl
1.2 h~g kerne mere end 2 gange lilfl~r...cl af N-28.
I elI enl..ell for ..."g. udfm-t i SICVll'i Ltlrldb<Jforenlng efter
en plan. hvori der Illdg. r en kombmerel <trl\endcl..e af

rabel /J. Fursug med jlydtmde hæ/<i/o[. N-la (65)

Vinterhvede hk, kerm
pr. ha

1985

V rbyg
1984 Kør Anlat fur""1l ,
hkg r... hkg a Grulldgodel 39,4kerne 1ej~ kerne

b. 60 N I ku.... I VI' 40 N i ka., "/~ . 20.1
Anlal fnro.ug , \ 7 c 100 " l ka!'.. 1%. 40 N I ka<; f,!~ 24.5
Grundg,x1et 32,0 2 34,2 d I.j() I ka.... l Y..s. 40 N I ka~ % . 2<).5

50 ~ Ikas. ud br. efler 'oåning 18.5 3 13.5 e. 100 I kas 1%.40 Ika!'. %
100 Ikas. udbr efter .J.lling 28.6 5 21.2 40 ~ urea Ud\pHljtel Y,. 27.
100 N lurea. udbr. efter mng 26.0 5 19.4 r 100 , -28 1%.40'" I N-28 % 21.5
50 N lurea. !ldor. efler s.1nlllg 18,6 3 14,6 g. 140 I 1\'·28 1%.40 'l I 1\'·28 % 26.4

100 lUKS. udbr. efler Illng 27.4 4 20.4 h. 100 l N-28 1'1&. 40 :'l l ~·28 %.
50 N lUKS. ud bl" efter .J.llll1g 18,8 3 14.1 40 I N.28 ll~, 27.6
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Tobe/14. Urea fil ",'nferh~'cdc (67)

N-28 og plantebeskyttelsesmiddel i form af Tilt turbo
ved 3. udsprojtning. har denne blanding medfon et
mindreudbytte på 4 hkg kerne pr. ha.
Resultaterne af de genoptagne forseg afviger ikke fra
de lidiigere års afprovninger, hvor den nydende god
ning ligeledes har visl en lavere kvælstofvirkning end
fast kvæistofgodning. Kvælstofformen lader sig van
skeligt anvende på voksende afgroder under risiko for
svidninger, hvis omfang dog er aOlængig af til fOr!
mængde, tidspunkt og klimaforhold. Kvælslofprisen i

-28 oplyses at ville være på niveau med kvælstof i
kalkammonsalpeter, og da anvendelsen stillcr krav om
særlige faciliteter vedr. opbevaring og sikkerhed heri
samt til sprøjteudstyret, må det alene være de arbejds
ralionelle muligheder ved gødningsformen. der skal
bringe den i større anvendelse.

Forsøg med urea og kalkammonsalpeter til vin
terhvede
Amidkvælstof i urea har lil tider været betydeligt
billigere end ammonium og/eller nitrat i andre faste
ha:lstofgodninger. Når forbruget af urea allige\el er
forholdsvis lille, også i perioder med en lav pris, er
årsagen usikkerheden ved godningens kvælstofvirk
ning. Det ga:lder især til afgroder, hvor den Ikke kan
nedarbejdes i jorden som en forholdsregel mod ammo
niaklab ved amidkvælstolTet omdannelse til ammo
nium. Mange forsøg har bekræftet denne usikkerhed
omkring ureas kvrelstofefTckt i etablerede afgrøder.
ligesom andre forsøg har vist, at urea ahld bor nedar
bejdes, når den anvendes på fodrsbehandlet jord.
Gødningens prisbillighed først i SO'cme opfordrede
imidlertid til en fornyet belysning af denne godnings
fonns anvendelighed i viniersæd. 11982 blev der derfor
påbegyndt en forsøgsserie cfter den plan, der fremgår
af tabel 14. Udover stigende mængder kalkammonsal
peter og urea gennem en 2-delt liJfcrsel omfatter pla
nen en kombination af de 2 kvælslofgødninger med
urea anvendt ved den tidligste udbringning, idet fuglig
hedsforbold og temperatur på dette tidspunkt vurderes
at betinge en bedre hælstofvirkning af urea end ved
senere udbringningstidspunkter.

1982-&4 1985
bleg bkg kerne pr. ha

kerne udb. og neno
merudb. merudb.

Forsogene er alle 4 Ar udfort på lerjorde. JB 6 og 7.
Derimod har fugughedsforholdene været ret forskel
lige. I 1982 og -83 var der s<1ledes gode fugughedsfor
hold omkring både l. og 2. kvæistofudbringning, og i
disse to forsogsAr blev der da også opnået samme
udbytter ved ens kvælsloflllveauer, uansel anvendl
kvælstolTorm.
I de to seneste forsogsår har der derimod været relallvt
lort omkring 2. kvælstofudbringning først I maj, og
disse vejrforhold har fonnentlig været medvirkende til
den ringere kvælstofvirkning af urea.
I gennemsnit af de 4 forsøg i 1985 mangler der således i
forhold lil kalkammonsalpeler fra ca. 6 til 9 hkg kerne
efter anvendelsen af urea ved de to kva:lstofirin. me
dens der ved kombinationen af tidlig urea + kalkam
monsalpeter mangler fra I til 6 hkg kerne pr. ha.
Kvælstofvirkningen af urea har således svigtel i bety·
delig grad i 1985. - Et svigt. der enkelte gange er
forekommet i tidligere Ilr, både i forsog og i praksis,
uden at årsagen umiddelbart har kunnet forklares. Selv
om nedgangen i neuomerudbyttet reduceres en del i
kraft af ureagødningens prisbillighed, er årets resulta
ter medvlrkende til at begrunde den generelle utryg·
hed. der eksisterer merfor anvendelsen af urea til
vinlersædsafgroder.

Forsøg med flydende ammoniak til vinterhvede
Ved sammenligning af fast kvælstofgodning og ny·
dende ammoniak til vinterhvede blev afprøvningen
tidligere foretaget ved en engangsudbringning af begge
gødningstyper.
Med ønskerne om delt kvælstoftilførsel til vintersa."Ci
bortfalder imidlertid det rationelle· og denned en del
af inieressen for· at anvende flydende ammoniak. For
al belyse ammoniakkens muligheder ved en ændret
godskningsstralegi. blev der derfor i 19&4 gennemfon
en serie forsog i vinlersæd, hvor en 2-delt tilforsel af
kalkammonsalpcler sammenlignes med engangsud
bringning af nydende ammoniak, dels ved en kombina
Ilon af de to gødningsformer med en mindre mængde
startgodning i kalkammonsalpeter lidligt og nydende
ammoniak \'ed nonnalt anvendelscstidspunkt omkring
midten af april.
Opgaven er fonsat i 1985, hvor det dog kun er lykkedes
at gennemfore 2 forsog i vinlerhvede. Resultaterne af
diSse afviger imidlertid Ikke fra 1984, hvorfor de alene
indgår i gennemsniltet af de 2 Ars forsog i tabel 15.
Forsogene er overvejende gennemført på jordtypeme
J8 4 og 6. og der har begge Ar været gode forhold for
nedfældning af den nydende ammoniak. Alligevel er
der i gennemsnit et mindreudbytte pA 3,2 lil 3,5 hkg
kerne for kombinationen kalkammonsalpcler + ny
dende ammoniak i forhold til 2 x kalkammonsalpeler
og et signifikant milldreudb)'t1e på 4,5 hkg for cn
gangsudbringning af nydende ammoniak. Med amm<r
niakprisen og udbringningsomkostninger taget I be
tragtning halveres disse udb)'tteforskelle dog i det
okonomiske nettomerudbytte for kvælstoftilforslerne.
Forventningerne om en tilfredsstillende effekt af fly
dende ammoniak "ed kombination med en tidlig start·
godning med kalkammonsalpelcr er <;åledes Ikke blevec

17,6
27,3
28.7
18.8
24,4
21.8
28.4

4

28,1
21.7
33.5
37,1
24.1
31.5
27.5
36.1

J6

44,1
24,2
32,7
36,6
31.4
35,5
31,8
37,0

Vinterhvede

Anlal forseg

Grundgødet .
40 N ikas 3%+40 N ikas 2J;
65 N ikas 3%+65 N i kas 2/~

90 N ikas 3%+90 N i kas 2j~

65 N i urea 3°13+65 N i urta Ys
90 i urea 30/3 +90 I i urea 2/s
65 N i urea )0/)+65 N ikas 2J;
90 i urea JO~ +90 N i kas 2/~
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Tabel 15. f7ydende ammoniak fil ~inferln'ede (66)

Nelle>
merudb.

19B4.8S

hkg kerne pr. ha
Udbytle og
merudbytte

1984
Vinterhvede

Antal for~(lg

a. Grundgodcl
b. 40 N i kas. ca. 2(~ I

c. 40 N i kas. ca. 10/j

d. 40 N i kas. ca. 1°/1
e. 40 N i ka~, Co" l(V1 I

f. 40 N i kas. ca. 10/)

g. 200 N i n. a, ca. In/~

80 N i kas ca. 26/~

120 N i kas ca. 1{>/~

160 N i kas ca. 2%
120 N i O. a. ca. 1%
160 N i n. a. ca. 1%

8 IO

38,0 36,8
41,0 40,3 34.5
43,8 43,8 36,3
47,7 47.1 37,9
41.1 40.6 34,6
44.3 43,6 36,2
43,8 42.6 35.5

indfriet. og i forhold til ældre fors~'g med ~aml1lenlig

ning af fast kvælstofgødning og nydende ammoniak er
resullaterne endog en del ringere. I denne ~1nHnenlig

ning b(lr dog illddragcs det forhold, at der idag også er
tale om andre hvedesorter og Cl andCl udbyttcniveau.

Udbringningstider for kvælstofgød
ning

Delt kvælstof til vårbyg

Forsøg på lIvalIdel jord
Spørgsmålet om delt tilfMsel af kvælstof lil vArbyg
blev genoptaget i en fælle-. forsogsplan i 1982. BegrulI
delsen var en fornyet interessc for emnet. dels fordi der
idag anvendes noget <;torre kv:d<;tofmængder end tidli
gere, del" ud fru Imsker om ut P.I bely:-.l. hvorvidt der er
risiko for udnL..kning af di~se større kvælstofmængder
ved tidlig engangsudbringning. Forsøgene har derfor
fortrlflsvis været udfOr! p~ lettere jorde, men i 19lH og
1984 blev spørgsm~kt ogsI!. bt:lyst på de bedre jordty
per.
Forsøgene er lim:-kll p~ lettere sam.ljorde i 1985. I
forsogsplnnen anvendes der 3 k\æl~t<lfmængdl:r. "om

dels udbringes på en gang for sidste harvning før
såning. dels med 50-75 pct. af mængden på !:lmnmc
tidspunkt før såning og resten sidst i maj. Forsøgsplu
ncn fremg' r af tabel 16 sammen med dc tidligere års
resultater. opdelt efter jordtyper.
Ocr var ret gode fugtighed:..forhold !JIvel for som efter
2. tilførsel <lI' kvælstof ~idst i maj 1985. Trod~ de Iclle
Jordtyper vurderes dct modsat også udelukket. at der
har va;ret mulighed for udvaskning af dell kvælstof,
der er udbragt for såning. Alligevel er der ca. 2,5 hkg
kerne i merudbytte for deling af de største kvælstof
mængder og 4 hkg for deling af 80 kg N,
Resultalct svarer lil gennemsnittet af de 4 Ms forsøg på
sandjorde, I dette gennemsnit skjuler der sig dog det
fnrhold. al der i 1982 og 1984. hvor der var ideclle
fugtighedsforhold i maj og juni. ikke var merudbytte
for dell tilførsel. I foråret 1983 faldt der derimod
uSt.-edvanligt store nedborsmængder, der på disse lette
sandjorde resulterede i et betydeligt kvælstoftab og
tilsvarende merudbytter for deling af kvælstoftilførslcn
i størrelsesordcnen 8-10 hkg kerne pr. ha. På lerjordsa·
rcalcrne har der ikke været merudby1ter for delt kvæl
stoftilforscl, heller ikke i 1983.
De varicrende resullater underslreger probkmatikken
omkring deling af kvælstoftilforselen og den afgørende
betydlllng. som sAvel nedbørsmængder som nedbors
fordeling saml jordtypen har på spørgsmålet.

Tabel 16. Del( kvælstof (il \'år6yg (68)

,\ntal for',ol( 17 ,
Grundgodcl 25,8 22,5 30,6

80 N i ka" før ~nillg 20,6 15.8 14.6 1l.2
120 N i kas for ~ånillg 26,0 20,0 20,3 15,2
160 N i kas for "i~nillg 28.8 21.5 22,4 15.5
120 N i kas før :-.åning
·40 N ikas cu. zy~ 28,1 24.5 25.1 17,6
80 N i kas for såning

140 N i kas ca. ~~~.. 25.7 22.7 22.7 \6.9
40 N i kaf. før såning
140 N i kas ca. 2% 21,4 19.4 18,8 14,7

V ,byg

hkg kerne pr. ha
J8 nr. J8 nr. 1--4

S-8 Nwo-
Udbytte og merudb)'ue merudb.
1983·84 1982·8S 1985

Forsog på vandel sandjord
Til yderligere belysning af nedbørsfordelingens indOy
delse på kvælstofvirkningcfl ved forskellig gødsknings
strategi blev der i 1984 påbegyndt en forsøgsserie på let
sandjord, hvor byggen behandles optimalt med 'i,\vel
vanding og gødning som plalltebcskyllelse.
Der tilstræbes vandinger med ca. 40 mm vand, hver
gang der er opnået et underskud på 30 mm. Engangs
udbringningen af kvælstof ved såningen sammenligncs
med to J·delte tilførsler af 120 kg N med forskellig
fordelingsmåde og to 4-delle liIførsier af hhv, 120 og
160 kg N pr. ha. Forsøgsplanen fremgår tillige af
opstillingen i tabel 17 ml."CI gennemsnitsresuhatc\ af de
gennemførte forsøg i 1984 og 1985.
De Oeste ..II' forsøgenl: Cl' vandet J g"nge. Der er
irnidlclid ikke i nogen af de 12 enkelt forsøg sikre
Illcrudbytlcr for ]-deling af kvælstofmængden, og en
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Tabel17. Delt hæ/sto/gødskning til varbyg p6 valldet TabelIB. Delt kvæ/sto/gødsklling og vækstregulering i
sandjord (69) vinterhvede. Plall li (7/,1)

Vårb}'g
hkg kerne pr. ha 1984 1985

Udb. og merudb. Netto- Vinterhvede hkg SlrJ- hkg kerne pr. ha
1984 1985 merudb. kerne hll:llgde udb. og Nelto-

cm merudb. merudb
Alllal rO~lg • 12
Vand..:! jall med mm \'/Uld 110 8. Anlal rorsøg l' •
Grundgødet . . . . . . . . . 20,6 29,5 Uden ~·æk.wregu/enllg

80 ved såning. 18,0 18,9 15,5 120 N ikas.,
120 N ved såning. 24,8 25,7 20.6 12.-18. april 77,8 91 55,4
60 N ved såning, 30 N lis, 180 N ikas.,

30 N 2% ... . . . . . . . . . 27,4 26.1 19,7 12.-18. april . .. 6,9 92 9,3 6,7
30 N ved såning, 30 N I/~, 90 N. ca. JOIj +90 N,

f:J) N 2% 27,7 25,9 19,5 ca. '% ........ 6,8 93 7,0 3,8
30 N ved såning, 30 N l/S, 90 N, ca. 7/,-t90N.

30 N 2l)/~ og 30 N 1% 25,S 23,8 16,7 ca. J% . 6,7 92 6,1 2,9
40 N ved såning, 40 N 1/" 90 N, ca. 1%+90 N,

4ON20/s og 40Nl% 27,8 26,4 17,6 ca. 1%. 6,3 90 0,0 3,2
60 N, ca. 15/2 j 120 N,

ca. J% 8,0 90 2,7 0,5

3 af forsøgene er udført på sandjord og 3 på Icrjord.
men resultalerne adskiller sig ikke på de IO jordtyper.
Anvendelse af vækstregulering har i 1985 medført en
generel udbyttcstigning på 3,2 hkg kerne pr. ha og en
~tråforkortningpå 8-9 cm.
En delingafkvælstofmængden ca. t. april og I. maj har
været rentabel ved samtidig anvendelse af vækstregu
lerillg, men uden vækst regulering har denne deling
medført cl lab i ncttomerudbytlet på 3 hkg kerne. De
tidlige udbringningcr af kvælstof i marts og februar
1985 har givct signifikante mindreudbyttcr, og speciclt
har udbringningen i februar givet el meget dårligt
resultat, især hvor kvælstofmængden ved første tildc·
ling har udgjort halvdelen af totalmængden.
I De s..'l.m\'irkende lolland-falsterske Landboforcninger
cr spørg~målet om udbringning~tiderved både 2-delt
gød~kning og engangslilførsct belyst i en særlig for·
søgsplan, der fremgår af opstillingen i tabel 19.

deling på 4 tilførsler har givet et mindreudbytle på ca.
2 hkg kerne. Del økonomisk bcd~te resultat i årets
forsøg er opnået ved tilførsel af hele kv~clstofmængden

på en gang ved såning.
Forsøgene med udbringningstider for kvælMof til vår
byg søges videreført.

Delt kvælstof til vinterhvede

Udbringnings/ider for 2-deli
kvælslOfmængde
Spørgsmålet om ddt gødskning afvinlcrhvedc har i en
årrække været til belysning i nu afsJullede forsøgsst:
rier. der har omfaltet forskellige udbringningstids·
punkter og fordelillgsmåder inden for 2- og 3-dell
tilførsel. Resultaterne har vist årsvariutioner, men ge
nerelt har 2-delt tilførsel givet el lille merudbytte, ca.
1.5 hkg kerne pr. ha. i forhold til en 3-deling. der har
ligget på niveau med engangsudbringning af hele kvæl
stofmængden omkring midten af april.
Spørgsmålet om det bedste tidspunkt for før'ite ud
bringning af kvælstof ved 2-delt gødskning er siden
1984 videreført i en plan, der tillige skal belyse værdien
af de meget tidlige udbringninger. der i nogle tilfælde
finder sted i praksis. Planen omfatter derfor en første
udbringning midt i februar c1ler tidligst muligt deref
ter, afhængigt af vejrforholdene. De IO ovrige førstc
gangsudbringninger er derefter udsat 2 a 3 uger til
senest l. april. 2. udbringning af den 2·delte gødskning
har i alle tilfælde ligget fasl omkring I. maj.
Forsøgene er anlagt med 6 fæll~parcellcr og vækslfe
guleringer med Cycoccl ekstra i hver anden gentagelse.
og der er foretaget sygdoms- og skadedyrsbekæmpelse
efter behov.
Første udbringning har i de neste fors~,g i 1985 kunnet
foretages i lidcn mellem 15. og 28. februar. Der er
gennemført 6 forsøg efter planen. som yderligere frem·
går af opstillingen over gennem~nitsrcsullalernei dc IO
forsøgsår i label 18.
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Med væks/regu/erillg

120 N ikas.,
12.-18. april 79,1 81 58,2
180 N ikas..
12.-18. april .. 8,.1 83 7,6

C)() N, ca. lO/) , 90 N,
ca. 'Ol.. .. 9.0 84 8,3

90 N, ca. 7/1 '90 N.
ca. JO~ 8,3 84 6,2

90 N. ca. 1%+90 N,
ca. '% 8,6 80 0.9

60 N, ca. IS/l I 120 N,
ca. 30/4 . 9,1 82 4,4

Uden va~kstregulering 83,6 91 59,6
2.0 I Cycocel ckstra,

st. 3-4 2,7 82 3,2

3,8

3,9

1,8

3,5

0,0

2,0



To/x'119. Forsøg med /.. .'ælstofog udbrlflK"ingsuder tI/
.'mterlm'dt' (7/,1).

AIlI:11 ror'>41g • •
60 N I ka.. ca. l!/l. 120Nlka...

ca. 1~/4 86 10,J 81,6
60 N i ka.. ca 1~/ l' 120 N ikas

Cl!. 111/~ 78 11.3 1,4
180'" I ~a'i ca. 11/l 86 10,1 3,5
180 N 1 kIls Cl!. 1~/4 84 11,0 0,0
180 N I ~as t.:3. !HI, 72 12.7 J.5

Vinterhvede
SIri· pct. ri- hk,

I.~gdc, proton kc:mc
cm i lonlo( pr. ha

GodskninR og kalJminj.t

A1Ic: f(}rwg er udfml p lerjord. og I gennelmnlt er dcr
opnået "'~Irnmc uclhylle vcd engang\udbringning af 180
~g N nlldt i april. "0111 vcd en deling med 120!..g N på
.."mme lid'ipllnkl og flO \..g N SOIlll<>t3rtgodnlllg midI i
mart .. , Ved UclS.'ellel'iC af udbringningen af dc 120 kg N
111 ..itl\t I maj. er dcr frcmkonuJlCI ('n rnllldre udbylIc·
nedgang Tildeling af hele kvælslOfmxngdcll enlen
mcget tidlig!. omkring 12. mariS. ellcr megct <,enI, ca.
20 maj. har med fort udbytlcnedgange hh\. J.5 og
7,0 h~g kerne.
Råprnteinprocenterne af..lllfer tydeligt. al protclIlind
holdet cr afltænglgt af udbringlllllg\tld ..punktet og
"itigende. JO 'i('llcre hO\(.'dmængden af ~ \ æl"lOf bnnges
ud

Fo""g gt'fIIH'11I t'n læfl~ere arræJ...J.e med udbrlflgnmg.5·
tider og jimle/iflg.\'mluler af k I'ælstof till'ifflerhl'ede har
\li~t. at en delt tilfimel medjiJrer mindrc afhængighed af
perioder med ddrlige jll!rdw'lsforhold og større mulig
hed for at \·tyre og omætle de reue J.1'ælstofmængder
efter forarefJ indtræden og hrederts udl'ik/lrtg, Hen'ed
har fnmgoflgsmaden de jle.\·te /ir kunnet medføre m('·
rudbytter i }/orrelsewrdenen / å 2 hkg k('mf.' pr. ha.
7i·d\punJ..tet for fonte J..l'æ/'itofti/de/ing J.afl hOI'(' stor
ifldjlyde/\(' po Jn-eden.'i udseende. hrilJ..et ofte J...an fore
til fe;/rlutrzmger omJ.rfng I'ærdien affOl1J.ellige tilde·
/ingnrz(ider. FOrsD1{em' Yiser entydigt, at denfurste tilde
Img ,J.ke hor yære o\'erdTl'\'Cfl tidlig. ligesum kl'll!lwof
mæl/gdel/ 1u.'IIL'r IJ.J...!' hor I'ære ~ær/lK 'ilOr, bl.a. ugwi af
I/Cmy" til risikoen for J.1'lJ.'I.\'tofrab.
ArH't'ftde/w' af wl!J.stregulaiflg a gelll/clfI forsøxsårefle
b/evet betalt med etfomget IIdhyttt, po ca, ],5 hJ.g J.errw
pr. ha. Ik'r har I'æret god økonomi i bdlOlldlingen, som
i nage" grud har modl'lrkl,t h'jesæd ø: hen'ed ix"'irJ.et
en bedre udnytte/w.' af de ti/jørte J.\'ælstofmængder,
Dertil kommt'r. al well. ~tre.~u/ering gellflem t'n sikka
striJ[orJ.ortninK er[aringsmænigt ogsa "ger mejelærsk
n,ngskapacitelen,

Delt kvælstof iii vinterbyg

2- og l-dell lil/ørsel
I vintcrbyg genncmføres forsøgene til belysning af
værdIen af delt kV~.d..toftilfllr')e1 hhv. uden og rnet.l
".amlldlg \læk~lrcgulcnng med 2 I Terpal pr. ha

Køf'f.''ipor i afgrodalle. mdfagt I'ed Wntn~l·n. gllier mU{,Rh"d
for præCISlOn'il.ørn!f Int'd marJ.sprøjlt'r~ pneumatlsl..' Kod·
m"g~'iprl'derl' ,nt'd fim aR affXll'H.'1 urfwft/~brl!dde. Inyt'"dt'l
J.ore~porl!lIl' Itl ROt'I"'''R\lprl!dlllllg "'l'd ceruT//uRa/. dfN
jX'fldu6pretit'rl'. mm all" hor vaT/eremit' urh.'JdlbretltJ(" II. uf
dIH(' Ipredere lIuhlllfe.'iI'/tn sliw'/ J.oTt'TlptJrl'nn u/walid lom
'ipr.'dbur/wtit'/I afdl/Il '1III'I'fldle ROt'llIInglfllfk'

I for\ogene ..ammclllign~ cngallg~udbrll1gnlng af 2
~ ...æbtofmængdcr Int...'d en 2· ellcr J-delt Illfof',C1 af dcn
'>IUf'Stl' bæl"lofmængdc. Den tll"lræbtc og lidlIge for
"'Icgang\udbnngnmg \cd deh goo\~nlllg har I 11)85
fO~1 kunnet forelage.. omkrmg 20. man... Efter al
<;lOre arealcr med vlnlerbyg ud\lIllrcdc. er del ~UII

I~ !..kede..:1I gCllnclllf~lrc 3 fOr\og med opgavcll. h ... orfor
der lUC SOm tIdligere er grundlag for at forelagt.: en
opdeling af fOf'>ogcnc cfter. om de er udfOr! I 2·radc!
eller b-radet vil1lerbyg.

Tabel 10. Delt hælsto[godskning og \'ækHrL'gu!t'rlIII{'
villterby~. (71).

1985

Vinlerbyg Siri· hkg kerne pt". h.
1ZOIM udb. OS Nelto

om mc:rudb mcrudb

An!111 for..og

Uden w~kstn'guh'riltg

Grundgodcl 4J 20.9
100 N, 1.-12. apnl 64 25,4 22,0
180N.I.-12,aprd 68 JI,O 27,6
80 N ca. !/l/1 t 100 N etl. 2~/4 JO .16.6 .12,5
RO N ca. 111/ 1 ! 30 N ca. 2~/4

70 N ca. 11/~ 67 .16.4 JU

Med ~'æl...slreglllerl1/g

Grundgodet 45 22,_
100 N. 1.-12. apnl 61 25.3 21,9
180 .1.-12. april 6J 3.1,J JO,3
80 N ca. W/I 1100 \l ca. ]'JI.. 64 .16.0 J 1,9
80 N ca. lU/I I 30 N ca. 25/4
+ 70 N ca. 11/~ 6.1 J4.J JO,O

Uden vækstfcgulcrillg 6.1 4M
2.0 I Terpal. ..I 648 5'1 1,2 1,8
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Der er i alle 3 enkeltforsø& merudbytter for en deling af
kvælstofiilforslen i 1985, og i gennemsnit er der opnået
det bedste okonomiske resultat ved en 2·deling. Det er
første gang i de 6 r, forsøgene har været gennemfort,
at der er opnået et så klan resultat for delt tilføf'Sl:l. I
tidligere Ar har der kun været usikre forskelle, specielt i
2-radet vinterbyg, medens 6-radet vinterbyg over flere
Ar har han tendens til lidt større udbytte ved 2-delt
kvæJstofiilførsel.
Va:kstreguleringen har været uøkonomisk i alle forsøg
sår og iovrigt været uden sikker indflydelse på resuha
tet af forsøgsbehandlingerne.

l modsætning Iii andre vinlersædsarter har der !dIedes
kun undlagelsesvis værel dækning for omkoslningerne
Iii de!l kvælslofli/førsellil vimerbyg. ligesom am'endelse
af vækslreguleringsmiddel har værel uøkonomisk Ved
li/fredsslillende overvimring og normale klimaforhold
kan hele hælslo/mængden med/ordel udbringes p6 en
gong ~'l!d /ordrels indlræden omkring l. april.

Dell kvælslof III ,ug
Spørgsmålet om delt kvælstof til rug har i lighed med
de øvrige vintersædsarler tidligere \'æret belyst i for·
søgsserier, hvori der også er indgået vækstregulering, i
rugen med 1,5 I Terpal, udsprojtet på stadium 7·8
omkring midten af maj.
Denne anvendelse af stråforkortningsmiddel i rugen
har hvert år været cn god og tildels rentabel behand
ling gellnem et øget udby1te, en lidt bedre stråstyrke og
en smule mindre halm.
Siden 1983 er opgaven derfor viderefort med konse·
kvent stråforkortning i alle forsøg. Til gengæld er
forsøgsplanen udvidel med el forsøgsled således, at
værdien afdelt tilførsel belyses ved 2 kvælstofniveauer,
hhv. 120 og 160 kg N pr. ha.
Resultaterne af 6 gennemførte forsøg i 1985 er vist i
label 21.
Alle 6 forsøg er udført på sandjord. i 4 har forfrugten
været korn og i 2 hhv. kartoner og vårraps. 4 forsøg
har optimum ved 160 kg N eller højere, og 2 forsøg ved
120 kg N pr. ha, og i gennemsnit af forsøgene har del i
1985 været rentabelt at dele kvælstofmængden ved
begge niveauer.

Tabel 21. Dell bælslo/gødskning lil vinIerrug (73).

Vinterrug hk& kt:rne pt". ha Netto-
1979·85 1983-85 1985 mffUdb.

Anlal for'iO& 73 18 6

Grundgooet 25.1 20,5 20,0
80 ca. 12/. 20,3 18.8 17,5 14.1

120 N ca. 12/4 25,3 24.6 23.7 18,6
160 N ca. 12/4 26.2 26.0 27.1 20.2
80 N ca. JO/,

'80Nca 'I, 27,7 27.1 28,8 21.3
60 N ca. JO/J

·60 N ca. 1/1 24.7 24.6 18,8
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Resultaterne 0/ de gennemførte forsøg ~iser. al del af
hensyn lil udviklingen i slrt1styrke og halmmængde m"
anbefales al dele hælslo/mængden lil rug med en
første udbringning lid/igl i april og 2. tildeling senesi 4
uger senere.

Efterårsudbringning af kvælstof til vinterhvede
og vlnle,byg
Udvidelsen af vintersædsareaJerne har rejst sporgsml.
lel. om dcr er beho\' for efierårstilførsel af kvælstof lil
vintcrhvede og vimerbyg, specielt når disse kornarter
dyrkes på lettere jordtyper. end der tidligere har været
tradilion for.
Til belysning af spørgsmAlet blev der i efteråret 1983
igangsat et storre anlal oriemerende forsøg efter en
cnkel plan. der omfattede 2 kvælstofmængder, 25 og
50 kg pr. ha.
Resultaterne afslørede, al storre kvælstofmængder end
25 kg i aJle tilfælde var urentabel, samt al forfrugten
var af storre betYdning for et evI. efterårsbehov for
kvælstOrtilførscl end jordlypen.
I 1984 er forsogsopgaven derfor fortsat med kun cn
mængde kvælslof om efterårel, men i en mere detalje
ret fOT'Søgsplan. der med slørre sikkerhed kan belyse
spcrgsmlllel. Planen fremgu af tabel 22. hvor resulta·
lerne af Arets forsøg er opført efter jordtyper og for.
frugter.
Efter de gode forfrugler, raps, ærter og kartoner, har
hveden været økonomisk optimalt gooel ved ca. 150 kg
N pr. ha. pa den lette sandjord er der merudbyttcr på
1.6 til 2.4 hkg kerne for efterårstilforsel af 25 kg N,
hvilket lige netop dækker den ekstra udgift til gødning
og udbringning. På de bedre jordtyper, JB 4-5, er der
derimod udbyuenedgang for enen'rstilførslen, der har
medført økonomiske udbytletab i størrelsesordenen 1,4
til 4,0 hkg kerne pr. ha.
Med forfrugt korn er hveden på JB 4-6 optimalt godet
med mængder omkring 200 kg N pr.ha. Encrlrs
godskning med kvælstof har medført merudbytter
mellem 1,3 og 1,9 hkg, som stort set dækker merudgif
ten pil allc 3 niveauer for fornrstilførsel.
I de kun 2 oven·intrede forsøg i vinterbyg, der er
udført på JB I og 6, er der i begge tilfælde udbyuened
gang for efter TStilførsel af kvælstof, hvor der godes
med de optimale fornrsmængder mellem 150 og 200 kg
N pr. ha.
Efierårstilforselen af kvælstof har kun haft usikker
indnydelse på plantebestandcn for og efier vinter.
I beretningen fra Roskildeegnens og Kobcnhavn~arnIS
Landboforeninger er refererct resultaler af forsøg i
hvede med efierllrstilførsel af PK- og PK-gooning og
kvælstof alene på niveau 40 kg pr. ha. J 4 forsøg på
lerjord og med forfrugt kom er der i dem alle min
drcudbytter i størrelsesordenen 0,5 til 4,0 hkg kerne
for efterårsgooskningen.

De to dr:t resultater a/over 30 gennem/ørte/oTS4Jg viser,
at der i a/mi"delighed ikke er behovfor e/ter6rsti/førsel
af hælsto/ lil vinterh~'t!de og ~·inlerbyg. Efter gode
/or/rugter p6 de bedre jordtyper har /remgongsmdden
liest ført lil udbytlenedgang, og efter/or/rugl korn kan
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Tabelll KI'ælsIGjgødsknillg aj vimersæd, e/terJr ag Fosfor og kaliumgødninger
jar/H (70).

KIlrakter for hkg kerne pr. ha
plant~tl1nd Udb. 08 Netto
efterår forlir mttudb.merudb.

JB fir. 4-5
For/rugt. bredbladct a/grode

JO nr. 1-2
For/rugr. bredbladet afgrøde

2.0
3,9

J J

l 37,7
l 3.5

O 3.3
l 4.0
l 4,0

Kar, ror hkg kemt
lejesæd pr, haVårbyg

Antal rorsog

120 N ika,,· 55 K udSlrocl
120 N i kil') ~55 K ~20 P lldstmet
120 N i kus"'55 K udSlrøel.

20 P placerct
120 N ikas-55 K+40 P udstrøet
120 S i ka..'\...-55 K udstroet,

40 P placeret
120 N i NPK 21-4-10 udstrøet
120 N i NPK 21-4-10 placeret

Tabel 23. Forsøg med udbringsningsm&der a/ fosfor
(74).

Forsøg med mængder og placering al fosfor til
kontrol på jordanalysemetoder
Forsog på fosforfaltige eller specielle fosforbinclende
jorde har vis l. at der kan opllå~ cn belydelig forbt::d
rende efi'ekt af selv mindre mængder fosforgødning,
sMrenll den stribegodskes og placeres med kombi·
såmaskine,
De refererede forsog i label 23 er udført på ejendomme
i Han Herreds umdboforening og Husmandskreds.
Baggrunden har været, at der p~ lavlliggende arealer i
jordklasse JB 2 var konstateret en meget lav fosfortIl
sland i jordanalyser efter ~\'ovlsyrcmetoden.Fosforsy
relDllene, Fl. 111 fra 2.7 til 3.7. i genllemsnit på 3,0,
hvorfor der efter gødIlingsplanlægning på EDB blev
anbefalet tilført en relfltiv stor fosformængde. Ocr var
imidlertid en mistanke om, at et 'iådant hehov ikke var
reelt. Der blev derfor udtagel nye jordanalyser til
amllyse for rosfona!. Pt, efter bikarbonatrneloden. Pt,
der normalt udviser den halve talslørrelse af FI. lå fra
2.4 lil J,J, i gennemsnit på 2.7. hvilket udlrykker en
knapl middclgod fosfortilstand. og EDB-gødllingssy
SIernel reducerede herefter de anbefalede fo<;formæng
der med 40-50 pet.
Til undersøgelse af hvilken af de to analysemctoder,
der gav del bedste udtryk for den reelle situation, blev
der foreslået gennemført markforsøg i byg mcd mæng
der og placering af fosfor efter planen i label 23.

Ocr er i forsøgene opnået signifikante ud<;lag for fosfor
og rentable merudbytter for tilførsel af25·30 kg fosfor.
hvilket harmonercr med Pt·analysens anbefaling på
jorde, der ikke udprægel fosforfattige.
Da der heller ikke er udslag for godningsplacenngen.
kan jordenc ikke betegnes som specielt fosforbindende,
og det må konstateres. at Pt-analysen er komme l
s31ldheden lUcrmest.

21.0
24.4
27..1
27,2
24,6
20.6

49,9
25.0 20.7
29.7 23.3
29.5 20.9
27,2 16,9
28.3 20,2
25.3 19.3

5.0

31.0
25.3
30.8
35,9
37.5
32.7
26,6

2

5 Il,1
6 17.7 13.4
6 24.2 17.8
6 27,0 18.4
4 24,7 14.4
4 23.2 15.1
4 20.4 14.4

2

8 31,9
8 22.8 18.5
8 26.2 19.8
8 27.5 18,9

10 29,8 19,5
10 27.8 19.7
10 15,2 19.2

l

IO
10
10
IO
10
10
10

J

IO
10
IO
IO
IO
10
10

Vinterhvede

Antal fOf\('8 2

Grundgodcl 9
100 N forår 9
150 N forår 9
200 N forår 9

25 N efterAr, 200 N for5r 10
25 N eftcrår. 150 N forår 10
25 N eflerår, 100 N forår IO

Antlll fOf'.og

Grundgodet 9
100 N forår 9
150Nforår 9
200 N forår 9

25 N eflerår, 200;'\ forår IO
25 ~ efterår. 150 N forår IO
25 N eflcrår. 100 N forår IO

Antlll fOf'og

Grulldgødel
100 N fodir
150 N fodr
200 N fodir

25 N efterår, 200 N forår
25 N eflcrår. 150 N forår
25 N efterår. 100 N forår

Antal fo""og

GruIldgødet
100 N fodr
150 N forår
200 N forlIr

25 N efterlIr. 200 N forår
25 N efterår. 150 N forlIr
25 N cftcrår. 100 N forår

j 13 lir. 4-6
For/rugt. kom oK /røgræs

Villlerbyg
For/rugl. korn

der sel\' på mindre god jord hojst /or.,'el/leS dækning/ar
merudgiften Der er I'ed e/terårstilforselen a/ kvælslo/
sbledcs tale om elllrentabell merforbrug. og da dette
tillige kan I'a!re e/l ekSlra be/asllling ji:Jr miljøet, bor
tilforsel fil vintersæd klin finde Sled, hvor der er ef
absolut og begrunder behov.

Forsøg med PK-slam
l forsogene afprøves et PK-slamprodukl. dcr er frem·
stillet af kalkslabiliseret. hygiejlliscrel og kaliumberi
get hus!:ipildeVlllldsslam. Produktet er forsøgsmæssigt
fremstillet af bl.a. Faxe Kalk og DLG, Del er tørrelog
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Husdyrgødning

Forsøg med nitrifIkationshæmmere, Did!n og
N·serve
Flere kemiske forbIOdelscr er I stand til at blokere for
den bakteneIIe omdannelse af ammoniumk,xlstof til
udva....keJigt nitrat. Bcd,t kendl er stoffel itrapyrin.
der under handelsna ... nel N·sen:e gennem mange år
har værel tilfort n}dende ammoniumholdige godnin·
ger i egne af verden. hvor riSiko for kvæl'itofudvask·
nmg l \ækslsa.-wnen er ..ærlig stor. Der har også her I
landet I nere penoder 'æret udfort forMlg mctl
N·sene, fortnn!.\ IS 1I1~1 nydende ammomak.
Det ~enest fremkomne middel er hælstoITorbmdclsen
dlcyandl3mid. der nu er I handelen under navnet
DidJn. StOffet har vist "Ig s..-erligt praktisk amcndehgt
og 101eressant I forbindel..e med eflerårsudbnngnmg af
gylle. og sammen med andre midler er der I de senere
!ir udførl forsøg med sporgsmålet under Stalens Plan
tea,'lsforwg.

granulerct. så det er kOl1\cmionelt spredbarl. og det
har indeholdt l pet. P og -t,4 pet. K i torstoffet. Det har
været mAlet at la\-e et produkt med 2 pet. P. 5 pc!. K og
40 pcl. kalk.
Værdien af fosforindholdet i "ilammet er afpro\et o\'er
for stigende mængder fosfor i handelsgodning i den
forsøgsplnn. der fremgår af tabel 24.
Der er pA ajle 4 forsøgs.1.realer fremkommel sikre og
ret store merudb)'lter for 1I1forsel af fosfor. Den bedste
virkning er opn. et med fosfor i handelsgodning, idet
værdien af slamfosfor har ligget 15·20 pet. la\-ere. Det
vil dog sige, at "ilamfO"ifor er fundet fuldt så tilgænge
ligt som fosfor i andre organiske godningsmidler, som
f.eks. husd)'rgooning. Samlidig anvendelse af jord
brugskalk og superfo"ifat har givet eo 20 pet. redukllon
i fosforvirkningen. Forskellen er ikke sikker, men dog
formentlig udtryk for. al kombinationen ikke er heldig.
Del genncmsnitlige Rt på for!.øgsarealerne har med
mindrc spredning været 6,7. Ft har varieret stærkl, fra
2,7IiI9,6, i gennemsnil 5,5. PI har liggel fra 1.7IilJ,6, i
gennemsnit 2.5, og den bedste ovcrensslcmmel-,e mel
lem jordanal)'sc og udslag for tilførl fosfor er fundet
efter bikarbonalmclOden, PI.

Tabel 24. Forsøg med PK-slam (75).

Vårbyg
hkg kem~ pr, ha

Kar r. Udb. 0& 'eno-- men>db. m_b

Antat rorwg 19S~ 4 ,
a. Gns. 42 t gylle efterår 37.7
b. Gn.... 42 t gylle efterår,

gns. 95 ~ forår .. 3 16.0 11,J
eGns 42 I gylle lilsal

20 kg Didm. eflcdr 11,5 8,3
d. Go'>. 42 t gylle tilsat

2 I N·senc, efter. r . 6.4 5.0

Jabt?! 25. .Vitrijikatlonshæmmer tilsat efterdrsudbrogl
gylle (76).

I De landokonomi'ike Foreninger er der ikke mulighed
for al tilføre forsogsparccller husdyrgodning med til
strækkelig stor nojagtighed. For derfor på anden m de
al undersoge effekten af nllrifikalionshæmmere under
prakti<'ke forhold er forsogene i De landokonomiske
Foreninger anlagt på marker, som O\ier det afsatle
forsogsareal er tilført gylle \ed konventionel udbring
ning. Strak"i derefter er der udsprojtet Didin og
~-sene i de aktuelle forsogsled. c og d, h...orefter hele
fOf'.Ogsarealel omgående er blevet pløjel. c\'t. behand·
let med tallerkenhan.e. Kravet om den omg!iende
nedbnngmng er begrundet l. at !'\-sene ret hurtigt kan
fordampe Midlet anbefales derfor i praksis an ...endl
enten ved Iblanding i gylle, der nedfældes eller ,ed
udsproJtning I forbmdelse med pløjearbejdet ,ed hjælp
af s.'l:rligt udstyr foran plovlegemerne.
Der har ,ærel megen interesse for opga\ien og g forsog
blev anlagt. 3 af disse har Imidlertid været optimaJt
hælslofgodede alene med den efterårsudbragte gylle
mængde, Idel der har været mmdreudbytter for den
til forte hæbtof om foråret og sAledes ingen mulighed
for at måle Virkningen af nitrifikationshæmmeme. Et
forsog er kasseret ved høst. og gennem<initsrcsultalet af
4 gennemførle forsog er ... ist i tabel 25.
3 af forsøgene er udfOr! p jordtype JB 4 og I på J B 6. l
gennemsnit er der tilført 42 t gylle pr. ha i tiden 16.
oktober til 14. november, og mængden af supplerings
k'<ælslOf om foråret har i gennem"init været 95 kg N.
som har medført el gennemsnitligt merudbytte på 16
hkg kerne pr. ha.
Tilsælning af Didin lil den efterårsudbragtc gylle har
forbedrcl kvælstofvirkningen med 11,5 hkg kerne, Ole·
dcns N-M:rve klin har givel et merudbytle pA 6,4 hkg.
Begge midler hur sAkodes demonstreret deres egenskab
lil at hæmme omdannelsen af ammoniumkvrelstof til
udvaskeligl nitral.
Når Didin i di~sc forsog har været så konsekvent og
væ"clltligt bedrt: end N-scn'e. skal der gøres opmærk·
som på den anvendte forsogsteknik, idet der ikke i
andre forsag med midlerne iblandet nedfældet gylle er
fundet tilsvarende forskelle.
Udgiften til de 20 kg Didin og 21 N-serve beløber sig lil
hhv. knap 400 kr. og knap 200 kr. pr. ha. Trods et
betydeligt merudbytte for Didin er det bedste okano
mi..ke r~ultal opnået "ed tilfarsel af de 95 kg supple-

3.0
1.8
Z.
4.1

•
39,1

3.6
4.5

hkg kerm
pr. ha

O
O
l
l

,
I
O
O

Kar. ror-Anlal rO!"5UK

60 K I kali
24 p i superfosfat 60 K i kali.
48 P i superfosfat +60 K I kali ..
24 P i superfosfat -60 K I kali

600 kg jordbrugskalk ..
12 P og 53 K i PK·slam
22 p og 54 K i PK·slam
40 p og 57 K I PK·slam

V rbyg

9Z



ring... kvæl ... lof l handel~g"dllll1g, hvilket dog samtidig
er cl udtryk for. ,il dell 1ll~\I\glcllde kvælstofvirkning af
crter"f'.udbragl gylle uden nitrifikalionshæmmer har
værct en lil:-.varendc ekstra belastning af miljøer.

Kalk
Forsøg med kalk til vintersæd
ForM'gene gennemføres lil under'iøgelse af leo rier om.
allilførscl af Sin" mængder kalk I vinter eller i dd
lidlige forIl.r kan have en pOSitiv indflydelse p:'l udbyltcI
i vinter'iæd. Begrundelsen skulle v;cre. al ph\lllerne i
den aktive rodudviklingsfase kan lide af blciumman
gcl pIl. trods af h,* reaktionstal p:'l grund af særlig
ionbalanceforhold I jordvæsken.
Til bel)'ming :lf forholdet er der i de IO sIdste år
gennemfart forsøg erter en plan. hvor der tilfores hh\.
500 og 1000 kg kul"ur kalk pr. ha. og gellnemsnitsre
sultateflle af S gCllnelllfMle for...~'g i 1985 i vinterhvede
er sammen med sidste års resultater vi'il I opl;tillingen i
label 26.

Tabell6. Formg med kalk (il \';fffersæd (77).

Ener hMt hk.
kerne

RI FI kl pr. ha

.o:\ntat rONlg 14S~ J J J

Ukalket 6,7 5.6 9.7 63.0
500 kg kulsur kalk 6.8 5.4 9.2 1.3

1000 kg kul,ur kalk h.7 5.6 9..J 1.1

Anlul r'lnog 1984 , , , ,
Ukalket . M 7.1 10.9 91,2

500 kg kut...ur kalk M 7.1 10.7 0.9
1000 kg \..ul ...ur kalk 6.7 7.4 10,4 0.7

Forsogel1l.: er udfør[ pj Jn nr. 4 og {> med RI-niveauer
fra 6.6 til 7.0. Der er kun i 2 af forsøgene signilikalltc
mer- eller Illilldrcuclbyller for en af de to kalkmxllg·
der. men I genllcm~llil af for~(,'gell(, i 19R5 telldcn~ til el
lidi IHljcn:: udhytte. hvor dcr er ulf"rt kalk.
El enkel! af forsøgene. tlr.:r har v;t:rel anlagt med
dobbelte for\og'ilcd i 1984. er \idl~rcr(lft i 1985 111

Godskning og kalkning

lIlålmg af deb cftervlrknlJlg. dcl:-. \'irknltlg af gcntagctl
kalktilf(lfsel med begge mængder. Udhynet er her i
IneJ!.' efler hvede helt up:'l\·,r\..el af for\og~behallJlin

gerne genllem de 2 år

Jordbundsundersøgelser
Omfanget af kemiske jordanulyser i 1984·85, udtagel
gennem De landokonomiske Foreninger. har været en
del .."'rre end i det forudgående år. AlItailet afbeslem
md!.cr af reaktionSlal og htJvcdnæringS'ilofTcrnc er
steget med ca. 5.000 ~Ik., og antallet af kohbcrlal har
... æret godt 2.OCJQ højere.
Arbcjdellllcd jordanalyser varierer gennem årene efter
vilkårene for proveudtagllingen. der Cl' aOlænglg af
Ards hO\lIidspUllkl og vCJrforholdclle i eftcrårspcrio
dcn. Trods fremgang i indeværende 1\r. er det dog en
almindelig ud .... ikling, at der tage~ lidt f:crre :lntal
jordprover pr. areal end tidligere. Til gengæld gentage~

jordbundsundersøgelsernc med en lidt :-.tørre hyppig
hed, hvorfor Iandbrugsj(lrdene... reaktioll~- og goo
nillgsrdsland følges med fuldl 'iå Slor opmærholllhed
som tidligere. Delle understrege'> tilhge ar. al anlallel
af prøver Itl bt= ... temmcl')e af nlagllc~iumtal og kobhcr
tal genllem en længere II.rra:kke har v<t:rel i kon ... l;lnl

'iligning.
Antallet af be:-.teml11e1..,er for reakllun~tal ligger nOt"
malt 15-20 pet. hujerc end anal)scrne for fo..for og
kalium. og da incitamentet til udtagning af jordpnwer
til be:-.lcmmel ...e af rel:lktiollstall en del tilf:dde vil y,\::re
en mi~tanke 0111. al jordbutld:-.rel:lktlOllcn er for lav.
gi\Cf de \'i~tc re'lktion"'lal l labcl 28 næppe et repræ:-.en
ralivt udtryk for landbru~...jordel\e... >lkalktilslilnd\\.
Derimod vil analyserre... ult<lternc for gudningslallene.
der hetl overvejende slammer fra ..,y:-.lematl... kc jorda
nal):-.er af hele marker eller cJendomme. \a:rc nogell
lunde repræ...entalive for \"ore landbrtlg~Jorde. Den
proccnti~kc fordeling af gudnltlg... lalknc i de enkelte
land5dclc kan dcrfor gIve indlryk af gooningstil ... lan
den I de forskellige egne. Den procentiske fordellng af
reaktlotl~tallel1e I de enkelte land<;dcle har \æret ~ær

deles f~"'t indenfor de SCllc... te 12 år. h\'Of der har \'æret
anvcndt dcn lluværende mClOdc lil be"'lemmcl,e af RI.

Efter at ro:-.ror,>yretallenc I en længcre 5rra:kke har vi ... ,
ell wag. men lI,tadlg. "'l1gcllde lime. er denne tenden,; nu

Tabelll. Jordanalyser /985. al/wl

RI FI PI KI Mg. Cm

Bornholm 1.448 1A48 O 1.448 4 6
Lolland-Fal"lcr 4.181 4136 O 4.153 1.538 495
Sjælland 20.727 18.575 6 18.670 2.785 557
F)tl 20.125 9.020 10 9.023 1.540 178
Østjylland 30907 27.417 1.262 28.703 5.529 4..179
Nordjylland 31 141 27.625 1.290 29.448 7.244 7.310
Vestjyllaml 30.316 28.667 O 28.737 4.894 3.824

licie handet 138.845 116.888 2.568 120.182 23.534 16.749
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dæmpet af i ~lIe landsdele med undtagelse af Vestjyl
land, hvor en fortsat stadig slørre procentdel af fosfor·
syretallene koncenireres i niveauerne Ft 6-12. I dag er
30 pet af fosforsyrelallene i Vestjylland under 5.9,
medens 60 pet. falder i gruppen Ft 6-12. I de øvrige
landsdele ligger 70-75 pet. af fosforsyrerallene i dette
interval.

Ved siden af jordanalyseme for fosforsyretal. Fl. base
ret pi svovlsyremetoden. er der i Midt- og Nordjylland
de sidste par år gennemfort ca. 2.500 fosforbeslemmel·
ser i jord efter bicarbonalmetoden, Pt, benæ\'nl fosfor·
tallet. Denne analysernelode, som kun angiver den del
afjordens fosforbeholdning, som er lettest tilgængelig,
vil blive benyttet i belydeligt storre omfang i de kom-

Tabel 28. Jordanalyseresultater 1985. procentisk /or-
deling

u ~
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Reaktionstol
Under 5,5 2 1 I 2 7 7 15
5,5-5,9 12 1 5 7 15 21 36
6,~,4 26 3 13 16 26 36 34
6,5-6,9 38 7 24 32 31 26 13
7,0-7,4 21 36 35 31 19 9 2
7,5 og derover l 52 22 12 2 l O

Med kalklrang 58 3 I 41 43 55 60 66
Uden kalktrang 42 69 59 57 45 40 34

For!orsyretal
0-1,9 ... O O O O l l l
2-3,9 ..... 2 I 2 2 4 4 8
4-5,9 .... 14 4 15 14 16 9 21
6-7,9 . 26 19 30 29 31 21 28
8-9.9 .. 24 36 26 27 25 28 22

10-11,9 15 24 15 15 13 20 II
12-13.9 ........ 8 10 6 7 6 10 5
14-15,9 ........ 4 3 3 3 2 -I 2
16-17,9 ........ 2 I l I I 2 l
18-19,9 .. l O O I O O O
20 og derover 4 2 2 I 1 l I

Fos/onal
0-0,9 .. -I 7
1-1,9 ... - 11 15
2-2.9 .. - 16 16
3-3,9 ... - 33 17
4-4.9 ........ - 19 16
5-5,9 .... 9 11
6-6,9 ... 5 8
7-7.9 2 4
8,0 og derover 6
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Kaliumtal
0-1,9 .... O O O O O O O
2-3,9 ..... O l l O 4 4 II
4-5.9 ......... O l 3 2 10 12 24
6-7,9 ......... 2 9 14 IO 15 17 22
8-9.9 . ...... _. 11 21 2J 19 17 18 16

10-11.9 ........ 20 23 20 18 16 16 10
12-13,9 ........ 20 18 14 15 12 II 7
14-15,9 .... 15 9 9 II 9 8 4
16-17,9 ........ Il 6 5 8 6 5 2
18-19.9 ........ 7 3 4 5 4 3 2
20 og derover 14 9 7 12 7 6 2

J\fagnesiumtal
0-0,9 .. O O O I l O O
1-1,9 . . O l 2 8 8 6 6
2-2,9 . O 2 10 13 19 18 23
3-3.9 .. 25 9 17 17 19 2J 28
4-4,9 .. O 17 20 17 15 17 19
5-5.9 ... 25 20 15 15 12 12 10
6-6,9 . . O 18 12 IO 8 8 6
7-7,9 25 12 8 8 6 5 3
8-8,9 ... 25 7 5 4 4 3 2
9-9,9 ... O 4 4 2 2 2 l

tOog derover . O 10 7 5 6 6 2

Kobbenal
0-0,9. 16 2 9 11 6 4 3
1-1,9 O 12 30 47 35 24 21
2-2,9 33 3 I 28 27 34 34 30
3-3,9 17 28 14 8 15 21 23
4-4,9 17 14 9 2 5 10 13
5-5,9 .. O 6 4 2 2 4 6
6-6,9 17 3 2 2 I 2 3
7-7,9 .. O 2 l O I I I
8-8.9 ... O l 1 l O O O
9-9,9 .... O O I O O O O

IO og derover ... O I I O I O O

roende Ar lil erstalning af Ft. Begrundelsen er. at
bicarbonalmeloden har vist sig at være mere all-round
anvendelig. d.v.s. fuldl sd god som Ft på almindelige
jorde og klart bedre på alle afvigende jordtyper. Det er
end\idere vedtagel, al Pr fra 1986 indgår i den såkaldte
slandardanalyse.

Fosfortallet, Pt vil på de almindeligl forekommende
mineraljorde og ved gode fosforsyretal udvise talvær·
dier. som er ca. halvt så Slore som for Ft. Deue forhold
mellem Fl og Pt på ca. 2:1 gælder dog ikke for lavt
fosfomiveau. hvor forholdel vil nærme sig ca. 3:1,
medens forholdet for megel hoje fosforsyrelal nærmer
sig l:!. Det \il bl.a. sige. at PI mindre end ca. 2
udtrykker en lav fosforforsyning fra jorden. medens PI



over 4-5 udviser cn høj fosfoni1stand. Del gennemsnit
lige forhold mellem ri og Pt på ca. 2:1 vil heller ikke
kunIlt: forventes pli mere specielle jordtyper som kai·
kjorde. hævet havbund, lavbunds- og humusjorde samt
pli arealer, hvor der anvendes store ma=ngder husdyr
gødning. Men heri ligger netop også et af hovedmoti·
verne for at skifte analysemetode for fosfor i jord.

KaliumlalJencs niveau varierer en smule fra lir til år.
men fordelingen på de forskellige niveauer er dog rct
konstant i alle landsdele. Nivcauforskellenc må alene
tillægges de dominerende jordtyper i de enkelte lands
dele. F.eks. skiller Vestjylland sig klan ud, idet ca. 60
pet. af tallene her er mindre end Kt 7.9. I Nordjylland
er en tredicdel af kaliumtallene under dette niveau. På
Øerne er fra 2 liliS pc!. af kaliul11tallenc mindre end
7.9.

Gødskning og kalkning

~""agnesiumtallcnevar stigende i Jylland og på Fyn op
gennem 70'erne. I 80'eme har fordelingen af tallene
været ret konstant indtil i 1984/85, hvor der tilsynela
dende er skel et markant fald i alle grupper og i alle
landsdele.
Kobbcrlallcne viste op gennem 70'erne en stærk for
bedring af de Ilord- og vestjyske jordes kobbertilstand,
idel kobbertallene her steg med godt en enhed gennem
perioden. I de senere år har niveauel liggel fast. På
Øerne har kobbertalJel derimod udvist en fortsat ral
dende tendens. og en relativ Slor procentdel af kobber
tallene grupperer sig under Cut 1.9. Nedgangen har
været særlig markant på Fyn, hvor 58 pet. af kobber·
tallene, sammenholdt med landsdelens dominerende
jordtyper. er p3 et niveau, der udtrykker aktuel risiko
for kobbermilngel.
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F.
Frø og industriafgrøder
Af Sv. Fuglsang, Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

2[0=8 /985 23049 24062
a. Ubehandlet 431 291
b. PI' J33 1.5 1 ca. 1% 13 tl/'\ II

c. PI' 333 2.01 - 1% 17 lIis 66

d. 1'1' 333 1.5 I - 241,\ 20 l'ls 61

e. PI' 333 2.0 I - 241,\ 3 ''Is 124

Vækst regulering af h\'idkl"...er er prø"et i 2 forsøg, og
rc<>ultaterne fremgår af tabel 2. PP 333 er Cl nyt slof,
som "ed udsprøjtnmg I fomret skulle kunne ændre
kloverplanlernes vækst ledes, at planten bliver lidi
lavere. I udenlandske forsøg har behandlingen kunnel
foroge udbyttet væsentligt. Midlet er ikke godkendt.

Bcgge fOTM)g er gcnnemf"rt I sorten Milka. Behandlin
gerne blev gellnemfort omkring IO. maj og sidsl i maj. I
det ene forsøg med relativt højt udbyttcniveau er der
ikke fundet sikre udslag. l det andct forsøg ved lavere
udbyttcniveau er der opnået pæne merudb)'tler. speci
ell med dcn højeste dosis udsprøjlct sidst i maj.
Forsøgene tx,r fortsættes.

Der er gennemfort 2 forsøg med ukrudtsbekæmpelse i
kløver. og resultaternc fremgår af tabel 3. l begge
fo~"g er cn megel beskeden ukrudtsmængde reduce
rel ved de prøvede behandlinger.
l rødkløver ved et meget lavt udbytleniveau har de
prøvede behandlinger medf"rt merudbyl1er på 10-15
pct. som er rigeligt lil at dække omkostningerne.
I hvidklover var ukrudtsbestanden så beskeden, at et
par afbehandlingeme har medføn negative merudbyt
ter.
Basagran 480 + AClipron er prøvet såvel i efteråret
som i forårec. I begge forsøg har behandlingen om
foråret gi...et det højeste merudbytte. Der har ikke
været synderlig forskel på effekten overfor ukrudtet på
de to tidspunkter.
Basagran 480 + Bladex - en blanding, som anvendes
meget i æner - er provet i kløve,. for første gang. I
mdklover er der opnået et beskedent merudbytte og
ingen indflydelse på karakteren for kløver. 1 hvidkJø
ver har behandlingen reduceret udbyttet.
Regiane. der anvendes i den kolde tid, har ligeledes
været lovlig hård i hvidklover.
De anfone neltomerudbYller viser, at ukrudtsbekæm
pelse også i kløver kun er rentabel. når der optræder en
vis mængde ukrudt.

kg ..,,"
fro pr. h.

Beh kl rent 8dL
dato frø pr. ha daloHvidklover

Tabel 2. Vækslregulering; h~';dkløver (/67).

HvidkJøver
1.;:1 real fre pr. ha

1984 1985 19&4-8519&4.85

Antal fOrnJg Jr, I fs 4f< Iht

a.. 12 cm nd.. lr:.eafsland. J 19

...""" 4J8 200 310 100

b. som a. h\erandcn sJOI::lle
spr m U II MCPA 56 SS 56 8J

c. 36 cm rækkcafstand. 1.8
kg udsæd ........ 26

Forsøg i Kløver
Planterbc:standen kan have betydning for frøudbyttet i
hvidkløver. Derfor er der udført forsøg med udsåning
på forskellig rækkeafstand. samt bortsprøjtning af
hveranden sArække. Resultaterne fremgår af tabel l.
Bortsprøjtning af hveranden sårække har reduceret
udbyttet i både 1984 og 1985. Der bor gennemføres
nere forsøg.

Kløver og græsarter

Tabel l. Rækkeajsland og udsædsmængde ; h.,,;dklø~V!r.

Der er gennemfort iall 48 forsøg med frøa,,1 af klover
og græsarter og med det største: antal fordelt på be
kæmpelse af sygdomme og skadedyr samt vækstregu
lering.
Indenfor industriafgrooer gennemfønes ialll19 forsøg,
som var fordelt med 106 I raps og 13 i hØL
Der blev afprøvel rapssorter l 63 forsøg. medens for
skellige faktorer i forbindelse med produktion af raps
frø er afprovet i 43 forsøg.
Efter host af froforsogene er der udLagct pfClver af de
enkelte forsøgslcd til vandbeslcmmelse samt en prøve
på 2 kg lil prøverensIlIng og analysering. Pro"eudtag
ning og analysering sker efter regler udarbejdet af
Slatsfrøkontrollen.
Fra de enkelte forsøgsled foreligger ~Iedes resultater
for renhed. indhold af frø af andre aner samt spiree"ne
i nogle forsog.
Landskontoret har i de enkelte forsøg beregnet kg fro
pr. ha med det for den enkclle an normale vandind
hold: 12 pet. for kløverfrø, 13 pet. for græsfrø og 9 pet.
for raps- og hørfrø.
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Tabel J. Ukrudt i /..Im'er (/68).

Anul Kar.- kg reni Netto Antal kg reni Nello-
Kløver !leh. ukrudt ro' fm mer- !leh. ukrudt rm mer·

dato pr. m2 kløver pr. ha udbyIIe dato pr, m2 pr, hu udbyIIe

2/0,,;og /985 Rodkl(HN HI'Mk/ører
a. UhdHlndlc[ 22 IO 298 12 633
b. Da<o;agran 480 .1.0 I l/IO 14 7 .18 2 ~"/,-> 2 8 28

• Actipron 12.0 I
c. Ba!<>agran 480 1.0 I l/lU 18 IO 25 4 !K/'l 7 .15 56

- Bladex 500 SC -1.0 I
d. Rcglone .. 2.5 I (,/~ 7 9 30 14 II/ll 4 76 92

• Lissapol N + 0.75 I
c. Ua:.agran 480 3.0 I !/~ 9 9 51 15 2(1/~ 2 34 l

- Actiproll ·2.0 I

- Kilwllcr for kl(l\'trbt~lall(l.O ingl'rl. IO fuld hc~I;llId

Forsøg i græsser.
I (O for!>0g under De samvirkende lolland-falsten.kc
Landboforeninger cr målt udbyilt: af engrapgn:t:!> ener
hvidkhwcr p& for:.kcllig rækkeaf:.[and. Gennemsnits
reMJllatcrne fremg~r af tabel 4.
J et ror:.øg~led, hvor hvidkl<wcrcll bort'iprøjtedc!> med
MCPA blcv i genllem~nit opnået el mcrudbYIlC på JO
kg frø pr. ha. I det ;Indel forsøgsk-d, hvor hvidkl~wcr

var sået med 1.8 kg udsæd pr. ha på 36 cm rækkc~lf·

~Iand opnåedc~cl Illcrudbylle på 74 kg frø pr. ha. Ved

en pris på 16.50 kr pr. kg. for frø af cllgrapgfa.'S har der
her værel rigelig dæknillg lil meromkostninger vcd al
s!l hvidkl(lver p!l 36 cm og straks ener ellgrapgm.'S p~

12 cm ra::kkeafSl:.lIld.

Til lider kan fmgræs angribes betydeligt af meldug og
fust, der ligl.."Som andre blad~...arnp(:~ betydning ikke er
fuldt klarlagt.
Ocr er gennemfml 9 for~øg med svampebekæmpelse i
forskellige frogra..~~ermed midler udsprojtell sladlUm
6 midt i maj.

Tabel 4. Ej/erw'rknitlg pa engrapgræs t!j/t!r hvidkIol'er på jorskellig rækkea/sland.

Engrapgrres

2jors"8
a. Forfruglcn hvidkløver ~åd p~ 12 cm rækkeafstand,

lIdsæd~m;cngde3,0 kg .
b. Som a, men desuden håndsprøjtct med 1.3 I MCPA
c. Forfruglcll hvidkløvcr sået med 36 cm nt:kkcafsland.

udsædsmængdc 1,8 kg .

Tabel 5. Blodn'ampe i jrogræs (/69).

Kar. for kg rent Forholds-
kjeoæd fre pr. ha ud

4 943 100
7 30 103

7 74 108

Frøgl"æs pct. planter In.

ruSI bladplel

kg rent
fm

pr. ha

Netto-
mer- pct. piallier

udbytte m. sygd.

kg reni
fm

pr. ho

NellO
mer
bYllc

/985 Engrapwæ.,· Alm. Rajgræ~

2 f~ l f~. )f, H,

a. Ubehandlet 44 50 1227 O 1608
b. Tilt lurbo. . . . . , . . . 1.0 I 12 44 19 42 O 40
c. Sportak 45 et 1.0 I 44 45 l7 16 O 46
d. Cnrbcl 1.0 I 8 49 2.1 4 O 93
c. Ilayfidan 0.5 I 9 45 5 O 113
f. Mancb, 70% 2.5 kg 19 51 .17 17 O 81

LSD- LSD -
/984 '"
a. Ubehandlet O 1595
b. Td' 150 EC 0.5 I O 17
c. Sporlak 45 Cl: 1,0 I O 57
d. Corhel 1,0 I O <JO
e. Bayfidan 0.5 I O 78
f.. Mam:b.70% 1.5 kg O 25

Alle muller Ud~rnlJlcl I ~Iil(hum (,, midt I maj

88
<JO

13J

102

65
Il
50

4
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I label 5~ resultalerne af 3 forsøg i engrapgræs. Der
er ikke opnået sikre udslag. selvom et ruslangreb i 2 af
forsøgene blev reduceret væsentligt af alle midler med
undtagelse af Sportak 45 ec. I l forsog optrådte blad
plelSyge. som midlerne Ikke kunne reducere.
I rødsvingel er der i 3 forseg. som ikke vise-. ilabellen.
kun målt små og usikre udslag. Her kunne der Ikke
findes angreb af meldug eller andre sygdomme.
I almindelig rajgræs er der gennemført 2 forseg. h\-or
behandlingerne gav negative udslag. I 1984 gennemfør
tes 3 forsag efter samme plan. hvor midlerne ga\ pæne
udslag i rajgræ..
l hundegræs er gennemfort I forsøg. hvor nlldlerne gav
små og usikre udslag.
Forsøgene forts..-ettes.

Tabel 6. Skadedyr og sygdomme i/røgræs (170).

I label 6 ses re.-.ultalernc efter en forsøgsplan, hvor
henholdwis Tilt turbo og en blanding af Tilt turro +
Ambush er udsprojtet på Io forskellige tider i alminde
lig rajgræs.
Der er gennemført lait 13 forseg, som i labellen er
opdel! i henholdsvi!> tidlige. middeltidlige og sildige
!-OTter. Generelt er der kun fundet yderst svage angreb
af meldug. ligesom angreb af andre bladsvampe ikke er
ob\ef\eret. Heller Ikke angreb af bladlus har kunnet
konstateres ved de foretagne optællinger. Udslagene
for behandling er beskedne. og det har ikke været
nogen fordel at tilsætte skadedyrsmidlct Ambush.
I 1984 gennemførtes 13 forseg efter omtrent samme
forsngsplan. Resultaterne \-iser I begge forsogsAr. at
økononuen har været bedst ved sprøjtning af de sildige

Alm. rajgræs kg renl N~ltomer- Ir;g rent Ncttomer- kg mil N~t1omer·

frø pr. ha udb)-It~ frø pr ha udbyne: fre pr. ha udb)'ue:

I f\. S fs.. mldd~l· 7 (~.

1985 tidligt" son~r Ildllg~ §On~r slldlg~ sana

a. Ubehandlet . ....... 671 1415 1294
b. Tilt turbo ...... · .1,0 I ca. lO/S 5 53 6 20 42 6
c. Tilt lurbo+ Ambu ..h .1,01.0,25 I ca. w/s 23 78 29 26 47 8
d. Till turro . · . 1.0 I ca. 'I, 33 15 55 7 80 32
e. Tilt turbo Arnbush ... 1.0 I .0,25 I ca. 'I, 33 22 42 13 93 38

H, b fs middel· Jf,
1984 \idligl' "orIer lidlIge: o;orlcr sildige ...orier

a. Ubehandlet 1712 1391 1954
b. Tilt 250 EC ......... 0,51 ca. l"/~ 27 16 31 12 31 12
c. Tilt 250 EC .. Ambush . .0.5 I tO.25 I ca. l4/~ 25 26 65 14 83 32
d. TilL 250 EC . ....... · .0.5 I ca. llll.~ 35 8 87 44 80 37
e. Tilt 250 EC tAmbush · . O,S I+0,25 I ca. !ij/5 7 44 19 -32 181 130

Tabel 7. Vækstregulering o//rogræs (l7/).

Frøgræs Reh. i Kar. StrA· Lg rtnl Nellomer- kar. Slrl- kg r~nl Nenomer·
stadium kjeSæd længde: fra pr ha udbytk Ie:~ længde frø pr. ha udb)1.le

1985

a. Ubehandlet
b. Cycoccl ekst ra
c. C)coccl ehtra
d. Terpal .
c. Pi> 333 .
f. RSW 0411

... 2X2,OI
.4,0 l

. . 3,0 l
1.51

.0,7 kg

2/s.

4 og 6
6
6
6
6

flundegræs

4 117
O 113
l 112
I 115
O 95
O 108

934
205
183
123
93

275

165
157
56

4 og 6
6
6

1984

a. Ubehandlct
b. C)'cocel ekstra ..... 2 x 2 I
c. Cycocel ekstra. 4 I
d. Terpa1 3 I

J Is. Hundegræs

6 106
3 101
2 100
2 92

5Is Alm. rajgræ.s.

695 10
165 125 10
143117 10
54 13 IO

64 1406
62 49
63 40
63 65

6
12
-7

1981-85

a. behandlet
c. C)'coccl ek'iitra .
d. Terpal .

-) 4 t I 19!11 lU

98

.4.0 I

.3.0 I·

16/s. IIl1nd(>græs 15/s. Alm. rajgræs

4 115 891 9
6 I 106 194 168 9
6 I 105 15 91 9

LSD a-d 55
LSD <-d 36

75 1519
71 34
71 38
LSD a-d 
LSD c-d-

6
34



Fru og induslriafgmdcr

Pu grund afnedbørfor hm'l og l h"upt'rlotit'n l-urdt!r megen gt!nræbr f mUl/f{efr~rU!5"lOrJ.n, du ufgrødernl' .rAul/f! lærk.fJ.'· ...
Der J.Utl lurda d., fl"HI! forhold 1/../..(' apl/(J('i fordele lwl nt'dl'iffllng uf f~ræsser I {(('rit" fur al I/(V!l'Hf/(' genWl'/...lt i

luldt1IO(j,w Inn:ræ ...\u skollll'n!..nmg udf"Tei {trak.... nar der J..un !."res / afgrødt!n.
RO/utdup rlrka luugwUl/ og oor IIJlrlgl I/..J.e uI/U'mlt'i' ,11 nedmnmg al ufgnH/t'r beregl/<,t ,II IId.w:d. hmr det kan parlr/..I!
{PIT/Iltlgt'/l i IIhddlg reU/Ulf(.

...orler, tnor der H:d ~proj(rlil\g p:'!. del "'ene ti{hpunl..l
med en hlandl11g ;lf s\arnpe- og ..."aded)r~rnlddcl er
hOSlet 5·10 1X:t. l IlH:rudb) Ile. hvill..1.'1 har kUllllel
dæk "c (lll1kO~ll1l11gel'l1c.

Der er gellnClIlforl I forsog i IImo/he og l for!>"g l

IlIIlIdegra'\ efl1.'r ~alllmc for ...ug ... plan, men ud~lugene

\:11' her mcgel hc..."cdne.

Del er 1'01l\1..I'Ilgl pu baggrund a/ dij~1! rl'w/wler ar
IId/ee/e nuge" l'f!jlf!c/nillg jor fprOjifllllg i aimiIldelig
rojgr(('!>/or de/ I..ommelldl' ar. De opn(Jl'd(' 1I1·/lOml..rue/
b,wfl'T ~i{t·r. ut der 'rjæ/dl:llt Gp"U.\ dæl..llillg a/ udgJj~

lertll' ul al KCIII/em/orl' I!I/ fprOjlllmif, • Ifær i lidlige og
middelite/lige ·wrtt'r.

Der er oml..elil!t al fa ell mt'T!' om/aue"de plOtlll?ptJlolrr
gIS/.; "urtll'rillg gt'""em forsog "/l·d 5porgsmttlel i /986
for hl'Tigl'lUUWI Uf fa b<,!Yjt, JIl'iI!..l' .\kaderoldere ell
1!~'l?tHlIf!/'iprojl"mg hor rc/le,'i Imod

liatle! 7 ...e... re...utlJlt:rne af 2 for"'(lg med v;:c""lregulc
ring I h/ll/(/egm'\'
Fnr~()g...lcd h er behandlet la gange. mcm, de ovrige lcd
er behandlet ell gallg. Alle behandlill~er har kllnnel
reducere ...!i\c1 Icjc:'<o,cd...kara"ter "om "'lrålængd1.'. Der
er opnikt hcl)de-ligc mcrudb) Iler p:1lulIL' ml'd d~l. "'0111

er opnåct Ildllgerc
To nyc :-'ltlITer. PI' 333 og RSW O·H I. er prowl I

hundegræ\ for fOI"~le g;,lI1g, lkgge mIdler lur cITc"U\ t
Olo<h lr"d leJc\<".'-d. og "t diet Cl' for "nnet merl' med
disse ...wITer end med C)coccl d.stra og Terpal. /\tens
PI' JJJ lUll g.H ca. IO pt:1. I merudbytte. har RSW 0411
medfor! lIil...... tCI1 .10 pc!. mcrudby Ile.

Over 5 ;ir er der gennclllfort 16 f(lr~øg l Ilundcgr;c~ lliL"t1
C)wcd cl~Ma og Terpa!. Beggc Iludler har modvirkel
lejc...æd. forkurtel <;tråct med ca IO r.:m og Illedfør!
...lore lllCrtluhyltcr. NdlOlllerudbyllcl vl~cr. al ukollo·
Illlen på grund af ell lavere kemikallcpn:-. har været
bed~1 med Cycocd ck ... lra.
B~gge "miler er 1111 tilladt Id brug l fn)græ~.

I alminddig rajgræs er der I S3.1l111lt: periode gennem·
f"n 15 fnr...ng Her har leJ~:cd!<.braktcrelllk"e"unnel
forbedre.... ligC'~1Il "'11', Cl "UII er forl...oncl med ru
Cenllmt::lcr Behandlingerne har Il...ke "unnet medfore
merudb) Iler. der "unne Ixt.lle oml...ø... tlllngen \00 oc
handlingen

J label 8 ...e... n_~ultatcrne afq fo .....ug m....d \,-ck~lrl'guJc·

nng I rexh\ mgel og I almllldehg raJgnc.., rm:-d tre nye og
IHe rnarl...cd~fOrlC midler
I gCIlIlt'm"'lI1t af 5 for~ug l rodn'iIlKl'/ har kun de I1'-.1 lige
behandlinger med PP J.B kunnet forhcurc leJesi.t:d.. ka
ral..teren. Dc lIye llummerprll.:puraler har kUllIlel øge
mermlh)tlct med LI. IO pet. Illen ... !"crpal C har gi\el
cl la~ere (Jg lUC :-'lkkCrI lld..,lag.
J almindelig mjwæ\ Cl' der gcnncmfort 4 for:-.ug. Hl'r
hllr Icjc:-.a:d"braklercll ikJ..e kulln1.'1 pavirkL"". men...
"'lrålængdl'J1 er reduceret 5-10 cm. Bdmndlingcll har
kun gl\t't ... m:! og u'ollrc Ud... t.lg
'I erpal C hlc\ pro\ct I 5 for\<lg I IQ8·l, h\'or heh;llltl1in·
gen hgdi:dc.. "UIl ha\de be<."edt:ll IndO)de1..e.
For"'(lgene bcH fort').elle... l nxlwlIlgel

Ilabcl9 "'C'''' re\ullalernc af for...cg med bcb:-mpcl'-C af
...plldlnm I frogra= .... Den "lorre mleR.... 'C for al udl;cgg....

qq
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Tabel 8. Vækstregulering aljrøgræs (172)

FrØgræs
!kh.
dato

Kar.
lejesæd

StrA- kg rrnt Kar.
længdr frø pr. ha lejesæd

SIrA· kg reni
længde frG pr. ha

1985
Ubehandlet .
PP 333 .
PP 333 .
PP 333 .
RSW04ll.
Terpal C .

1.5 l
1,5 l
1,51
0.7 kg
3,01

ca. 22/),

ca. 4/5
ca. 15/S
ca. 15/5
ca. 15/5

5f.
7
2
2
6
5
6

Rodsvingel 4/s. Alm. Rajgræs

73 1058 9 84 1328
69 118 8 75 +42
J3 136 8 79 22
73 1M 9 M 36
71 104 g 79 + 7
76 55 8 79 37

LSD 84 LSD.

1984
Ubehandlet
Terpal C 3,0 I ca. 15/5

10
IO

5/s. Alm.
64
62

Rajgræs

\406
3g

Tabel IO. Blandet ukrudt ilrogræs (174).

3 forsøg 1985
Ubehandlet 33 1017
Mcchlorprop, 50%· 5,0 I 6 g
Glean 20 DP 20 g
-Oxitril -I.O I 4 20
Mylone* 2.5 I I 3g
Herbalon 620· 3,0 I 5 41
Herbalon 620·· 3.5 l IO 32

LSD·
I forsøg 1984 Alm. rajgræs
Ubehandlet 25 1877
Mylone· 3.0 I 2 80
Herbalon 620· 3,5 I 6 59
Herbalon 620·· 3,5 l 2 116

• udspr"Jtel (netAr
•• udsproJtet farlir

græs i dæksæd af vinlersæd medfører betydelig skær·
pet interesse for bekæmpelse af spildkorn, som kan
være et generende ukrudt i frøgræ!>.
Der er gennemført 3 forsøg i roosvingel og l forsøg i
timolhe. Kun i rødsvingel tåles Gallant, Fusilade og
Fervinal. hvorfor disse midler ikke er prøvet i timothe.
J rodsvingel var dæksæden - og dermed spildkornct .
'linIerbyg, som udvintrede totalt også i de ubehandlede
parceller. Alligevel er der opnået sikre merudbytter p1i
ca. 10 pet. efter de fleste behandlinger. l 1984 gennem
førtes et enkelt forsøg i rødsvingel, hvor såvel efTekt
som merudbylle var bedst efter Fusilade.
l timothe var dæksæden vinterhvede. som dog ikke
ville spire og derfor ikke blev noget problem i afgrøden.
Alligevel er der i forsøget opnået udslag, som kunne
dække omkosIningerne.
Nettomerudbytternc viser. al der kan være god oko·
nomi i at bekæmpe spildkorn i frøgræs. som kan
genere udlægget i efterårel.

I tabel 10!\es resultaterne af 3 forsog med bekærr.pelse
af froukrudt i eflgrapgræs.

Engrapgræs
Antal
uk.rudt kg renI
pr. ml fre pr. ha

Neuo
mer

udbytte

7

17
24
13

41
20
77

Tabel 9. Spildkorn ifrogræs (173).

Frøgræs
Spild. Nrlto- Spild. Nrtto-
kom kg rent mer· kom kg rent mer·

pr. ml frø pr. ha udbyue pr. ml frlil pr. ha udbyllr

1985 3f. Rodsvillgel I Is. Timothe
Ubehandlet O 1035 O 991
TCA+CIPC I kg l l I. O 45 24 O 42 29
TCA+CJPC 2 kg+2 I. O 107 79 O 78 60
Gallanl .. ll. o. ...... , •• O 115
Fusiladc· . 11 .. O 137 89
Fervinal· . 2,5 l ......... ,. O 133

LSD 82

1984
Ubehandlet
TCA-ClPC
Fusilade· .
Fervin·

2 kg' 2 l .
1.5 I ..
I kg

I/s. Roe/svingel
3J 1122
Il 134 162

l 280 215
3 245 188

Alle midJer udspmjlC'1 fllr 9>ildkorn har tlkl 2 blade.

100

• olle eller klæbt:mlddclllh;il.



En beskeden ukrudtsmængde p:l 33 ukrudlsplanlcr pr.
ml har alle cftedrsbehandllllgcr reducerel til ct mini
mum. mens Herbalon 620 31lvendl om foråret har
le\ ncl lidi flere u~rudtsplal1ler. Der er kun opnået ~m5
poslll\e merudbyttcr. som dog for Mylone og Hcrba
Ion 620 var I "land iii al dække om~ostningerne.

Glean 20 DF er l~ke tiHadt 111 brug I frogræs endnu.
I rodnlingel er der gennemfort I forsog. som iHe er
medlaget i tabellen. Her \ar ukrudlsbestanden ligele
des meget beskeden. og her gav behundllllgerne Ikke
.. ikre lI(hlag.
forsogene forl ..ætlC'ii.
I forsog ilT. 04018 l l!f1grapgræs er der gcnnemføn
forskellige behandlinger med hellblik på at bekæmpe
enårig rapgræ... Ocr er ikke foretagct optælling o\cr
græseITckl. A Ile behandlinger er gcnnemt1.)f1 midI i
..eplell1bcr. og kun efter lo doser afTCA + CII'C er
der opn1ict bc.. kednc mcrudb) Iler p:'\. ca. 5 pet. Dcr
imod har Trihunil og Tribunil + Nortron (;;umt Tre
nall alle reduccrcl ud b) nel en smule

Andre forsøg i græsser
På for"ogsslauoncn Godlh~b er direkte ~l\Ing af alm.
rajgræs sammenllgncl med <,:'I.ning p lradlllOnel \15
I et for~og..lcd edn. udlæggcl defl 13/4 med alm.
s ma...klne efter lel han nlllg I vintcrbyg I el andet
forsog.. led blc\ udlægget s. Cl direktC' uden harvning I
vinlerbyg.
Ved udlæg i rcnbestand i augu~1 sammenligncs dire~1(~

s~lIing med ploJlling. harvning og \:'\.nillg med alm.
såma..kl11c.

Tabe/Il I'arrupuorrer /984-85

Frll o~ industriargrndcr

Industriafgrøder

Rapssorter
Der genncmfortes i 19R5 Ktlt 46 fOf'ing m<.-d 14 \årrap\·
.;,orter og 17 fOf'.og med lo \tt\tcrrup"-.ortcf
Samtltge wrter af v1irraps er anmeldt "Olll dohhcltla\c
og alle \'Il11errap5soner har cl lavt IIldhold af crllC:I
'i~ re. Darmor har de-.uden Cl ret la\ t mdhold af gluto
\lItolalCf lmdora har et så la\ l lIld hold. al den er
dobbclllav. Vinlcrrap~sor!ernc sv. 0212 ll~ OSV
WRG 32 er anmeldt "'-Jill dobbcltla\e.

I label II og labd 15 er anfor! gCllllenNtll<,re...ullaler af
2 :'\.rs lor:o.ug med vår- og vinlerrapS\(lfIer. liver vlir
rapssofl ..ammenliglte~ med mftll:<;ortell Tora\ og hver
\ IIlterrar...<;on med Jet NClIf
I hcgge :'Ir er m:'ilt hllJC udb) Iler af fm og 011<.' l
vllllCrrap...·. og rcl høje udbyucr I \~rrarsfor\(lgcne

Beskrivelse af de enkelte sorter
~1ed ba~grund I :'irets eller årene.. fo,",og ... rC"oult<lter og I
Cl uddrag af ",orto;;lislen .. mc...... lgt 0\ er d) rknlllg\cgen
..~aber (tahellJ og 16) 10.0111 gi\<." (ølgt:llde be."'mel..c af
de enkelte soner

Vårrapssorter
0<.'1' har l 19R5 værel 1II111dre fllr\~d I utlhyllcl af
rnålc\<lrtcrne Topas og l bnn" fr'l 'ienc 111 ..cnc end I
for..ogcne I 1984. Det \"11 \Ige. al \ortefll<.' er afprØ\ cl p:
et mere cn ..arlt::l niVe:lll. Der k:m derfor beJre drage\
..ammenlIgninger imelh'm ..crierne.
t labd 12 er ;lnføfl karaklerer for 1e.!<.'\a:J. hvor ('I I1<'JI
lal .....er "101' Ic)l'tilbojclighed

Udbytte Ol mc.rudb)'t1e

Fro af standJirdkval·)
pct. olle F,. Olie

Anlal i tørstof' kJ pr. ha k, pr hil kJ pr h.
V rraps 'o"",,

C C
~

C ..
Si Si Si

~
! ~ ! • i • i •> li li -EE E.. .. ~ .. ~ .. cf

Topas ......... 100
I-Ianne\ 51 45,0 44,[ 2h~2 1q 1099 28 2706 .19 99
Omega 51 45,0 42.9 2682 8 1099 5.1 2706 58 98
Optim:.l . . . . . . . . . . . 33 -t5.2 44,5 2656 71 1092 47 2687 90 97
Rully 33 45,2 46.3 2656 [47 lan .15 2687 123 95
Callyp", 20 45,0 4),7 2529 53 103~ 50 2552 82 97
\VW 13q5 (Dmmani) 20 ~5,O 42.7 2529 175 1O.1~ 17 2552 121 105
\vw 1402 (Tornado) 20 ~5,O ~),9 2529 63 1O.1~ 2 2552 39 102
Global (S" !279) 20 45,0 ~),5 2529 274 10,14 76 2552 2-lO 10'l
Aell\' 25 44.8 42,7 2861 97 1168 93 28X4 151 95
Diplom ($\' 2233) )8 44.9 45.0 2816 4 1150 6 28-lO 8 100

0' OmrC'p.mng til ....mdardk"aluC't C'f fOfl."I.lltCI p~ ha.." af Q((. ••.mdmJhllld

101
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Serie 05+85
Topas er lav til middelhoJ. har en stor stængelst)'rke og
er derfor også velcgnet Iii dyrkning på humusholdige
jordc. hvor der er en Icndem til kraftig "æh!. Sorten
er tldlig lil middeltidig moden. Pet. olic I lo~tof er
over middel i forM)genl.". og sortcn har ydet el nlJddcllil
højt fro· og olieudbyHe.
Hanna er middel haj mcd mindre god 'itængelstyrkc
end Topas. I-Ianna er udlig 111 middeltidlig moden og
har som Topas et middel lil haj t fm- og oJieudbylle.
Omega er af samme hejde og med 'iamme stængel·
styrke som Hanna. Omega er ligeledes tidlig til middel
tidlIg moden. Sorten har ydet el n:iddei til hojl froud·
bylte, men har el lidt lavt ohcllldhold.
Diplom er lav med stor ,;;tængeJstyrke. Denne son er
derfor især \-elegnel til dyrkning på humu!'>holdlge
jorde. Diplom tenderer til at \-ære en anelse tidligere
moden end Topas og Hanna. nen har b de I IQ84 og
-85 ydet el middel til højt froudbyttc. Den har el ret
hojt olieindhold og el hejt olieudbyue.
Optima er middelhøj og har en lidt storre ~Iængel

styrke end Hanna. Optima er middehidlig moden. I
1984 havde sorten Cl middel til hajt froudbytte. Udbyt·
tet er lidi under middel i årets forsøg.
Rallyer middell\eJ og har middel stængelstyrke. Rally
er lidi senere moden end Topa.!> og Ilanna. FroudbyIlet
er under middel i forsøgenc. $<.men har et hajt til
meget hejl oiieindho!d og el middel olieudb)'ltc

Serie 05·5·85
Heri indgår kun nye ~orter I afpnwning ~Jllmell med
Topas og Hanna. Sorterne er færdigafpTØvet i indevæ
rende år ved Statens Planleavlsforsøg, og kan eftcr
evenluel optagelse på sonsIblen bringes i om~lClnillg

og dyrkning i 1986.
Sorterne har et nogel lavere oiieindhold end målesor
ten Topa,;;.

Tabel 12. Vdrrop.,.fOrler (175) (176) (177)

Udbyttc og mcrudbyue,
k.g pr ha

Frø af
Virraps ,..".

Kar.') dan!·
for pct.ohe k'·IlIi-
Ic~ i tO",1(" Fro Oh" let")

Serie 05·4·85. 13jursøg

Topas . ........ J +1.8 2668 1087 2688
Hanna ~ 44.0 16 24 35
Omega ........ ~ 42.5 24 64 79
Diplom 3 45.0 57 29 63
Optima 3 44,1 9~ 55 112
Rally 3 ~6,0 160 37 123
Gns. udby tie ... 2629 1062 2639
-) Gn, ano fOf'\Og

LSD .... 41

Serie 05·5·85. 13jarsog

Topas ......... 4 44.7 2612 1062 2629
Ilanna .... 5 ~3,7 12 29 J6
Call1J>SO ~ 43,1 126 88 164
\VW 1]95
(Dmmant) .. 5 ~2,4 128 4 72
WW 1402
(Tornado) 5 ~l.4 9 26 21
Global (Sv. 2279) . 5 4J,3 2J5 59 200
Gn~. udbYlIc. 2651 1047 2638
-) Gns IIf 1/1 fllNlg

LSD /78 70 176

Serie 05·6·85. IO /o"og
loras 4 44,6 2589 1050 2603
Hanna. 5 43.9 39 I 23
Activ. 5 42,6 89 80 134
MLPCOI 5 45,1 ~54 174 446
WW 1406 5 ~4.8 195 75 192
WW 1410 5 44.3 77 J8 84
Gns. udbYIIe . 2460 989 2464
LSD .. 164 71 169

U) Omrcgnmg til slllndllrd~\;lhIC(<,r er forctaget på b3.SIS of9'"}
~andllldhold

Tabel 13. Dyrkningsegerukaber for Varropssor({!r.
Uddrag af s(}rH/isre 1985. Statens Plat1t{!a~'I.')jor\"Og.

Plantc- Stængel. Modmnrr-- Fro- Ollc· RJprolrin- Gll.ICOSlftolal-
hojdc sl)rke lldspun "' s(0rTcbc indhold mdbold mdhold')

Actlv .. 5 3 5 ~ ~ 5
Diplom J 6 3 ~ 5 6
Hanna 5 ~ ~ 5 ~ 6
Omega. 5 4 ~ ~ J 5
Optima 5 j j 4 5 5
Rally 5 5 6 J 8 3
Topas ~ 6 ~ 5 6 7

') I - la\lmdhold (<<; O.I! ....c efter IOlent"lllionsmelockll)
En hOJ kara~lcr "','<r. :11 en \Cln bt\ldder den pjgældencJc .::gen\~ab, hllJ gr..d tnder modnlftg"ld,pun~tbet}dcr el la\! lal. al sonen er
tidlig
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Call}Psn har en ... tor 'Ita:Ill:c1"'lyr!..e OJt ha\de el lidt
hOJcre ud b) tte end l(lpa'l I for~()gene I 1984.
I forhold III målc:...onell Top:J" gU\ WW 1395 og Global
hUJe 111 meg".'1 h"Jc fmudhyllcr I 1984. Llgclc.:de-. W\\
1402 klarooe ... ig godt l 19~4. Meden" WW 1402 I delt t'
år nærmere ef p5 ~alllrnc udbylleni'C'au "Olll Topas har
\V\V 1395 gl\'(,1 c1IHlJI uclbylle af fro og middel ul hUJI
lIdb~l1e af olie.
Global g:1\ el mcgel llllJI fnHldbytle og cl høJI oliclId
b) Ile l delll' år... fON)g. Oyr!..ning..cgcllli!..ahcrne for
di....c !lOfter Ilgner mere egell .. !..abcrne for Jlanna end
for Topa...

Serie 05-6-85
Dc trc "d ... lllæ\ IlIe ..urler l dc..'lllle ...ene har deltaget 1
land\for..ngcnc for fur\te gang ~fLCI) Ol og \VW I-W6
har la\c..' udby lIt'r af fru o~ olie l :\ret ... for..og.

Dl' to Hl'lIf!.." mrNr lopm og /lCWlIlJ bh'l' ,'.!ier l!//(!r

o[pmvflmg i 1982 opta-':ef pIl wr/51i.\l('IJ. og har /rel'ejll'r
I'æn't dl' I1ll'W dyr!..l'dewrlt'r.
Dl' ,n'l' ~Orler Global og "'H' UV5 (Diamallt) fra
samme[urædlere hor bl'R}.!" el hojl udbYI1('POll'lIIlltle og
godt' d)'rÅrlllJgtegl'ft5Åuht'f. De er derfor I'ærdlge ul (1/

wdgu i d~'rÅllil1g(,lI ul/da {h, fh'sti' forhuld.
Po art'ula mc.'d It!IIdt'I/s til Årufllg I·æ!..\l. [1'Å5. /01'('

hum/Hhuldlj.W Jorde. ÅlUl del rære he11\I,l:itmæssigt ul
l·æIJ.:e ('11 /...url\"IrO('1 SOrl I1l1'd Hor uænge/t/l'r/...e [eÅ.t.
TOPCH dier Diplom.

Vinterrapssorter

Serie 05-1-85
Jet Ncuf er la\ og har en ..Ior Id meget ... Ior ... tl\:ngel
"ly r!..c. ~(lftell i1:lf en 11lIddd til"'lOr \ lIltcrf:l ... thcd Dl.'1l
c..'r tidlig Id nllddcllldr.~ Illtxkn. og har l.'l 1:1\ t 11I1l1lddd
ff<'- og nllcudh)"lte

lobd 15 Vimerrap\,\YJr/er 198.J-R5

Fro Of.: industriafgrodcr

ruhd 14. Villll'l'rupssurler {/78} (179) (IRO).

Udb)1te og merudbytte.
kg pr. ha

Fro IIf
SL1n-

Vinterraps
Kar.-) dllrd·

for pet. olle kvah-
lepæd I lørstof Fm Ohe td--)

Salt' 05-1-85. li jiJrwg

Jet Neur I HI 3119 1192 3125
Germander ... 2 44.H 20<) 104 22<)
Doral ~ 43.H 104 ) 1 'lO
Ilral1lU 2 43.2 _l05 92 274
Oarmof .. ~ .w,.l .\47 144 H8
KOlllla ~ ·1-1.7 -'59 1M )HO
Gn .... udb;.-lte J440 1381 3445
0'(,,,....fnfm.......

ISO 206 87 111

L~'" .•' u: _'-85, J forwg

Jet Nellf ~ 45.5 3139 1299 3179
I~mll 4 45.4 140 1.\9 .U9
lindnra 1 .J.6.h 94 7 64
Bntander ) .t5,7 157 72 165
Jurl1ter 4 45,~ 180 H) IX6
Belinda 2 46.0 .12 27 lJ
vn\ udhYIIl' 3242 1351 3289
0' (in.. J(" (or'l'~

I.SO

St'r/(' 05-3·85. 4/o,.",g FIJet ~euf O +1.9 3472 1420 3494
Bh:ll\CIHI . O 46.4 381 114 .15:;
Dl<IIK!t:r. I 45.5 498 222 526
I)SV.WRU .12 ~ 45.9 276 85 250
S, 0212 .1 45.:; ~6 5~ 100
Chry ...ander . 1 45.b 447 ~08 480
(,n\ udhyltc .. 3534 1467 3578
Ol (in. J(l ("""It!

ISO J8J /84 4/J

OOj Omreilllll1g Il/ .1:lnd.lrdJ.._allll·11.'1 Illrcl.J~d r-l ha"';lf 'Iri-
_,mJlI1dtJtlM

Udbyllc:. og merudbY1H:

pet. olle Fm Olie Fm a( slandlCrdkvall1et- t )

110rlllOf kg pr ha Icr. pr. ha kg pr ha

AllL11 C C C
~ ~("""" ~ ~ e 9 ~ ~ e, ;;v • E • • oz e z z

l
z > -E

~ ~ J: ~ ~
! <f.. ..

Jel "ClIf I()()
Doral 15 4.l5 43.5 ."\255 7.1 121U\ lq .t!42 71 102
Lirama 15 .J. 1,:; 4.1.0 3255 239 128~ 77 .12.J.2 220 107
Konna 15 4J5 -14.2 J155 .114 12HX 148 J24~ J.18 110
Enul IO 45.0 43.~ .1110 41 1274 16 3142 .18 101
Lllldnra IO 45.0 46.2 .1116 191 1274 45 )142 160 95
Jupiter IO 45.0 45.5 JI16 196 1274 95 JI42 210 107
Germalldcr 13 44.2 44." JI70 167 1275 81 3liS IRO lOb
Darmor 12 44.2 44.4 .1170 286 1275 119 )In 288 109
Belilldu Il 43.9 H9 .12.10 ~6 1290 -lO 3227 49 102

OOl Ornr{"~nlllg tll .. lilllJardJ.._alllcl {"r (\)rdJgcl 1',11:-:1'1, 3(<.1"'( \.llldmdlll.1d
IO)



Frø og industriafgrøder

Germander cr middelhøj til høj med middel stængel
styrke. Germander har samme vinterfasthed som Jet
Neuf, og er ligeledes tidlig til middellidlig moden.
Sorten har et middelhøjt frø- og olieudbytte.
Doral er middelhøj til høj med stor stængc!st)'rke. selv
om det ikke netop fremgår af bedømmelsen i dette års
forsøg. 00ra1 har middel til stor vinterfasthed. Den er
middel til sen moden, og har et lavt til middel frøud
byIle. Olicudbyttet er undc!'" middel i lirets forsøg.
Lirama er middelhøj lil høj og har middel stængel
styrkc. Sorten har en middelgod vinterfasthed. Den er
middeltidlig moden og har et middel til højt frø- og
olieudbyttc.
Darmor er lav med middel stænge!styrke. Den har
middel til stor vinterfasthed. Sorten er midde! lil sen
moden. Den ha!'" et ret lavt indhold af glucosinolalcr og
har ydet el højt frø- og olieudbytte i forsøgene.
Karina er middelhøj og har middel til stor stængel
styrke. Karina har middel til stor vinterfasthed. Den er
middeltidlig moden og har ydet et højt frøudbytte og
har et højt til meget højt olieudbyttc både i 1984 og i
1985.

Serie 05-2-85
Emil er middelhøj til hoj. Den har middel til Slor
stængelstyrke. Vinterfaslheden er middel til stor for
denne sort. Den er middel lil sen moden og har lil
forskel fra tidligere år et højt frø- og olicudbytte i delle
års forsøg.
Lindara er rel kort med middel stængelstyrke. Den har
i forsøgene her i landet haft en middel til stor vinter
fasthed. Sorten er dobbcltlav. men har desværre el ret
lavt frøudbytte. Olieudbyttel er lavt til middel, merl
olieindholdet er høj l.

Britander har ikke været med tidligere. Sorten er afvist
til optagelse på sortslisten.

Jupiter er middelhøj og har en lille til middel stængel
slyrke. Den har en middelgod vinterfasthed. Jupiler er
tidlig til middeltidlig moden og har i årets forsøg et
middel lil hojl frø- og olieudbylIe.
Belinda er middelhøj med middel til slor slængeI
styrke. Belinda har en stor vinlerfasthed. Den er mid
deltidig moden og har i årets forsøg ydet lidi under
middel udbytte af frø og olie.

Serie 05-3-85
l denne serie indgår nyere sorter, som ikke tidligere
har værel i forsøg i de landøkonomiske foreninger.
DSV-WRG 32 er trukket tilbage fra statsforsøgene.
SV 02U. der er anmeld l som dobbelt lav. har klaret sig
godt i årets forsøg. Sorten mangler endnu et års afprøv
ning ved Statens Planteavlsforsøg. Største udbytter i
forsøgene har Chrysander og Diander. Chrysander er
optaget på sortslisten i 1985.

Lirama. Korina, Jupiler. Germander og Dormor har i
genl/emsnit af 1984 og /985 givet højere frøudbytte end
målesorten Jet Nell! Chrysander. som har en ret stor
stråstyrke. har klaret sig godt i årets forsøg.
Under almindelige dyrknings/orhold bør valget af vin
terrapssort joretages blandt de. der gh'er de/ højeste
udbYIle.
Jet Neuf er kortere end de andre sorter. hvilket kan
være en fordel. når der ved sen skadedyrsbekæmpelse
skal køres i afgrøden. Den kOrte stængel og store
stråstyrke gør Jet Neuf egnet på humusholdige jorde.
hvor væksten ofte bli~'er kraftig.

Det må før!.t ogfremmest bero på de lokale forhold om
der skal vælges vimerraps eller vårraps, men forfrugten
for vimerraps skal høstes tidligt. således at vinterrapsen
kan sås rellidigl. Kun efter rellidig såning er der de
bedste muligheder for at udnytte vinterropsens større
udbyttepotenliale.

Tabe//6. Dyrkffitlgsegenskaber for Vinterrapssorter.
Uddrag afsons[,j'u 1985. SlateIIs Planteavlsforsøg.

GIUC06i·
Vinter· Plante. Stæo!eJ- Modning.'1- F.... atie- RJprotein- nolat-
rasthed højde styr e tidspunkt størrelse indhold Indhold indhold·)

Belinda ........ 7 S 6 S 6 S S
Crysander 7 6 S S 6 4 6
Darmor . .......... 6 3 S 6 6 S 4
Doral ..... 6 7 7 6 S S 6
Emil 6 6 6 6 6 4 4
Germander ........ 6 6 S 4 S 5 6
Jel Neuf 6 3 8 4 6 4 6
Jupiter .................. S S 4 4 7 4 4
Karina. 6 S 6 S 6 4 6
Lindara 6 4 S S S 7 4
Lirama ........ S 6 S S 6 3 6

•) I = lavl indhold (~ 0,12')',- efter lIItcrvcnuonsmctodcn).
En høj karakter vi~r, at en sort boldder den ~gaddende egenskab l høj grad. Under mOdllll1g5lldspunkl bel yder et 18vt lal. at sorten er
tidlig
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Varraps

Aetl\'
Callyp\O
Olplom
Global (S,. 2279)
Hanna
MLCI' Ol
Omcga
Optima
Rally
Topas
WW 1J95 (OI:lInal1l)
WW 1402 (Tornado)
WW 1406
WW 1410

Vifl,erraps

Odinda
Blenvenu
Bnlander
ChrY"''l.nder
Oamlor
Olander
Dora I
DSV.WRG 32
Emil
Germander
Jel Ncuf
Jupiter
LlIldora
Lirama
Korilla
S".0212

Dyrkning

Anmelder

W. Welbull AB. Sverige
W. \'011 Bornes-Eckendorf. Ty~kland
Svalof A B, S\enge
S\'aIOf AB. S... cnge
W. WClbull AB. S...crige
Cargill. Fran~rig

W. Weibull A O. Sverige
Dan"k Planteforædling AIS
F \'On LOI.:how.Pctku~ Gmbh. Ty,-"U.IIld
Svalef AIl Sverige
W. Weihllll An. Svcrigc
W. WClbllll AB, Svcrige
W. WClbuJl AB. Svcrige
W. WClbull AB. S,erigc

Scmundo Saal7Ucht. Ty~l..land

RingOl. Frankng
Gebriider Dippe Saalzucht Gmhh. T)"kland
Gebriider Dippe Saatzueht Gmbh. T)'lkland
RlIlgol. Frankrig
Gebrudcr DlPpe Saalzuchl Gmbh, TY'l~lalld

Norddeulsche pnanLcnzuchl. T)!.l..land
Dcut.-..c.:hc Saal\eredclung Gmbh. Tysl..land
W. WClbull AB. S\enge
Gebriider Dlppe SaalLueht Gmbh, TY'lkland
RingOl, r:ran~rig

Svalef A Il Svcrige
Deul ...che Saal\'ercdclllllg Gmbh. l'y~l..land

Dctll')che Saalveredelullg Gmbh. Ty,kland
Semundo SaalLuehl. Ty~klal1d

SV:llef All. Sverige

Fro og induslriafgrøder

Repræsentant

SN·FRO
Dansk PI:llllefur:t..~llIlg AIS
NIelsen & SlnJlh AIS
Nlel"en & Smllh AIS
S ·FRO
Dansl.. Planteforædling AIS
SN·FR0
Dansk Planteforædl:Clllg JVS
N. P. Moller, Hader'lle\
Nielsen & Smilh AIS
SN·FR0
SN·FRØ
SN·FRØ
SN·FRØ

Semenco AIS
KFK
S~-Fr()

SN-Fro
KFK
SN-Fro
Dans~ Plantefora..dllllg AIS
L. Dæhnfeldl NS
SN·FRO
S:-i·FRO
KFK
;-':ielsen & Smith AIS
L. Dæhnfeldl lvS
L. Dæhnfddl JVS
Semenco NS
Nielsen & Slllilh AIS

Kvælstof til raps
For al finde frem lil den ukol1oml~~e optimale bæl
stofmængde lil aktuelle \ <'irr:lp'~)rter er der ... iden 1973
udført en række fOf"og med sllgendc mængder. Rl:'ul
taterne af de senc.,le 6 :'irs fON)g fremg. r af tabel 17.

Tabel/l. Sligl'lU/e mæflgdl' I.. ~'ælsruf lil mrmps.

UdbyIle og
merudbynt

V rraps kg pr. ha Netto-
% olle i lørstof r,. olie r", merudb.

1985 1979-85 1985 1985 1979-85

Antal fnr'<l.lg I '8 I "Grundgo<1el 45.6 46.0 1655 6R7 1578
100 N 45.9 45.4 954 403 714 543
140 N 45.2 44.6 1077 437 i39 599
180 N 45.1 43.9 q42 381 933 624
220 N 44.9 43.8 1230 4q2 989 612

Ocr er kun gennemfort et for..ng I 1985. Dc samlede
rC"lulttttcr Igennem rClle 1979-85 h:lr \'i!'>1 slIgende
froudbytte helt op 01120 I..g kvælstof pr. ha. men det
Slur'ite nCllomerudbylte er , forsogenc opn:'icl \·ed 180
kg l pr. ha. Ved 140 og 220 kg N er nellomerudhyttel
henhold""ls 25 og 12 kg mindre. Under normale \æI..M
forhold er det passende al ldrøre 160 - 180 kg kvælslof
pr. ha.

I en anden serie er flydende ammoniak ~<lmmcnlignc(

med kalkalllmOllsalpcter Re.,ultnlerne er vi"l i tabel
18.

Det ",or""'e ncltoudbylte er l gennemsnit :lf årene
opn. Cl \ed Illforscl af 180 kg k"c1"tof pr. ha. II r del
lilfortc<., i kalkammonsalpctcr Forsogenc forts:.t:lleo;

Med det forl1151 at undersoge Olll der kan opn ~ en
bedre udll)'llehe af Illfon 1..\lclstof III .../hrap... \cd al
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Frø og industriafgroder

Tabel 18. Forsøg med fl. a. og kax ril vårraps. (l81).

Udbyue og merudbytte
% olie kg frø kg olie

VArraps i tørstof pr. ha pr. ha
Nettomerudb.

1985 1983-85 1985 1983-85 kg frø pr. ha 1985 1983·85

Antal forsøg 2 , , ,
Grundgødet 46,2 47,2 2108 2173 886 933
140 N ikas. 44.4 45.4 589 711 471 203 259
180 N ikas. 44,2 44,6 689 847 538 239 294
220Nikas. 43,S 44,0 679 717 340 218 183
220 N i n.a. 43,6 44,1 659 804 490 212 264
180N i n.a. 43,3 44,5 673 694 437 211 234

dele mængden, er en ny ~erie påbegyndt i 1985. Der
gennemførtes kun et forsøg. hvor 40 kg kvælstof pr. ha
ekstra blev udbragt den 28. maj (tabel 19). Forsøg skal
gennemføres fremover, for nogen konklusion kan dra
ges.

Tabel 19. Dell kvælstof til ~·arraps.

VIrraps % olie
;

turstof

Udbytte og merudb.
kg pr ha

Stan·
dard-

Fro Olie kvalilcl

Netto
merud
b)'t1e
(slan
dard

kVll.litt-l)

Ocr er i årets forsog. som ikke er med i label, noteret en
'\Iigning i fro- og olieudbyllc ved tilførsel af op lil 250
kg kvælslof pr. ha ved tilforsel på en gang. og større
udbytte, når mængden var delt.
l gennemsnit af 1983 og 84 er der ligelcdc:s en sligning i
froudbyuet ved sligende mællgde kvælstof. DCI Slorste
nettomerudbyllc i fro blev også i disse forsøg opnåel
ved 250 kg kvælslofpr. ha tilført ad IO gange (labeI20).
Forsøgene fort~ettc:-.

Plantebeskyttelse
/Io,sog /985

Grundgødet 46,6 2307 978 2362
140 N 44,3 657 217 6\\ 371
180 N .... 43.9 913 308 855 546
\00 + 40 N . 45,2 719 267 697 431
140 + 40 N . 44,1 929 321 877 543
180 .40 N . 44,4 1080 390 1039 636

I villlcrraps er sligende mængde kvælstof i foml af
kalkammonsalpetcr udbragt p1\ en gang sammenlignel
med en deling, d.v.s. udbragt f<lrste gang i februar/
marts og anden gang ca. 3 uger "enerc.
Der er kun gennemfart el for~øg i 1985, og i stt.'del for
en deling på 75 -1- 125 og 175 kg kvælstoftilførtes 100
kg pr. ha den 20. marts. henholdsvis 100 og 150 kg pr.
ha den 25. april.

Tabel 20. Kalkammoflsalperer till'inrerraps.

Vårraps
Bejdsning af vårraps gennemføres for at hindre syg
domme eller skadedyr i al genere afgrøden under
frem spiringen.
I label 21 ~es resultatet af forsøg nr. 25032, hvor
forskellige bejdsninger er afprøvet.
Lcd b er sacrustbehandlel, hvorved frøet samtidig med
bejdsningen belægges med en hinde. der sikrer. at
bejdsen fa:-tholdes.
Led c og c er behandlet med ""bejdse. mens lcd d er
behandlet med en nydende bejdse.
Ved alle behandlinger blev der tilført såvel svampe
som skadedyrsmidler.
lårets forsøg er der opnåel betydelige merudbytter for
bejd:-ningcn lil trods for. al plOlllebestanden i led c. d

kg N
feb. marts

VinterrIlps

Antal forws

Grundgødel
Kas l gang
Kas I gang
Kas l gang
Kas 2 gange
Kas 2 gange

75
75

150
200
250
125
175

pet olie UdbyIIe Ol merudbytte
i ({mtof kg fro pr. ha kg olie pr. I"

Netto-
1984 1983-84 1984 1983·84 m~rudb. 1984 1983·84

I 4 , ,
45,1 47,9 2159 1875 886 812
42,S 45,7 576 914 664 172 351
41,3 44.5 682 1046 713 182 372
40,7 43,7 643 1087 670 152 371
41.5 44,8 746 1006 648 211 366
41.1 43,7 845 1193 751 238 408

1 kg frø - 3.60 ~r.. I kg N = c.W kr. 2 gange udbringn1l1g + 'Xl kr pr h:l. 1984.
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og e var rt:tlucercl I forhold 111 ubehandlet Alle de
pro\ede behandlinger har lunllcl bc'll~tte rapsplall
terne mod angreb af "''''ldoo)'r. ...om oplnidtc I beske
dellt omfang.
Oflanot ') er pruVCI for fØ"IC gang I :ir. Midlet. der
mdeholder thlmm t lsofcnpho\. er markcd~forl -.0111

en ano\t'r for det genllem mange år an\cndtc Oftanol
bejd ..e. '\()111 Indeholder eaptulI - l'>Ofcnpho--, Effektcn
af Ofl:ll1ol I ""lmIlCS .11 Vi.t:rc helt p", lillIe med Oftanol
beJd"C. '\:Olll er afprmet I II fOT'\og mt:r ~. r. Her er der
ikke cr fundet nogen ... ikkcr forskel pli ...acru... tbehand
Jing med 20 g og den almlndeligc wrbcjdsning med 40
g pr. kg fro. Rc'\ullatcTlle af di"'ie fon~t.,g fremgår
ligek'dc~ af labellen.
Rapcol er provet for f"n.tc gang. Rc:-.ultaterne er
lovcnde. og midlet bm afprøves yderligere.
Vil;lvax RS - en flydende bcjd ..c - er afpro\ctl IO fnr-.og
over J r ElTe"lcn har værel p. lillie med det. 'Om er
opn, el H.'(I behandling med Oftanol.

For""genc rOrl ....clleS
SrorJ.llolth'l k,lOldbæKt'rfwmp og \J.ulpen·amp i ":Ir
rapli er \Ugl be"a:lllpcl efler IO for..ug'ipbner. Result<l
lernl" af J fon,ng med bek:cmpcl~c af knoldbæger
...... aOlr frelllgar af lalxl 22.
Der er ph"el lire midler. ...om alle l'T ud ...projtet I

rap<'en......I",hum ",2. h... or de førMe "rnnb1ade fra
ho\'C'd~kuddcl hcgjnder al falde. I gellllcmsl1lt af årel"
forsøg ble\ nngrebel lIf knoldba:gc:rwamp før hø"l
bedomt til. nt 8 pet. af planterne l ubehandlet \ar
angrehcl. I)e pm\cde !:lchamllinger har halveret angre
bet og gl\ct merudbjtter af nogenlunde en .. 'ilorrel...e
p, 5·10 PC'"
Drawifol er prmct for flll'te gang og \,i"le en dTd"

Tabel 21. IJcjd\IJlI1g af I'iirrat'f

Fro og industriafgroder

I rlP\ f..(UI UI/Rrihl' og slige pO d.. ulige mpsp/UlltN l/ralo fra
[,<'m\pirinl-WlI. Allgrebne pialIler fUr \f..ejormed(' blade. AJI
8rt'/x'/ f..OIl Jimdd('J med f..ufdL'pIll'lrf../IIf1R, der ofte' !lar dl
Ila"k,'. cu J mm lal/gt' trlp.\, (/l" fi"dr'l pil p/af/tentl' 1,,·tI
!lj('r/('\f..l.lddl'1 eller /'\'1 umkr/lfS,! ÅlmH'I'lIgler I Jord
O\'nJllllk/l

n·olU: J SIIIlOIl'CIl)

merfor klluldbægen.\amp p~ lillie med de oHige tre
1l1ldler. '0m alle er prmel o\er -' :)r Ronllan og RO\ ral
FIn ll;lr \ærcltilladl til brug I rap... l nere: iir. og Sportal..
"5 ec er bbct ulladl III delle forrnjll c:fleråret 1985
For'iog ovcr -':'ir har Vl:-.I. al merudbYlte for sproJllllng
kun opn:h...!tfremt et angreb af I..lloldhægcr'i\arnp af
en vi .....tyrke bliver bekæmpet
F()f:-.u~ene fnrtsa:tle....

label 22. Sygdomme i l'(Jrf(Jp~ (ll:J])

VIrraps
000>.
pr. kgr,. Rllpspl

pr. ml
kg frø
pr. ha-

V rraps
% pl.nlrcr .ngrebt-I ,
knoldbq:rcr. kg fm

!i".mp pr h.-
h..,

N~tlo

mrcrudb

I[or<og 1985 3 fun,,!.: 1985

" L'bchamJJet 152 1261 l'behi.llldlel 8 2558
h Oftanol-T. ~acrmtt. 20 ~ 150 165 Ronilan 1.0 kg ) I li:! 5J
c Oftano!·T. Icrbcjd'C -lOg 127 "27 Rm ral Flo 2.0 I -I Ih) 32
d VlIa... ax RS. fl.bcjd ...e 22 ml 109 348 Sport:lk 45 I,.'t: 1.51 ) 169 Jh
e Rapeol "9. 5 SD. lurbejd... -lOg 1.10 25" Dra\\ lfnl 1.5 kg -I 160

LSD 100

/O forwg /9//3-1/5 1/ fon".\: /982-/U
:I. Ubehandlet 16-1 2083 lJbchandlct h 2-141
<- Orlanol bcjd ...e. \(lrbejd~ ~o g 151 Ih7 Ronllan 1.0 kg 1 79 60
d. Vila ... ax RS. n.tx-jd..e 22 ml 157 1.10 Ro.... ral Fin .1.01 1 98 82

LSD 23 110 Sporlal.. "5 Cl: 1.0 1 2 100 O

II for-"'K 198J-8-1 9 forwg 1982-83

a Ubehandlet Ihl 2253 Ubehandlet O 2039
h. Oftano! ocJd ...c....;.IcrU'llt- 20 g 158 17 Rtlnllan 1.0 kg O 8 1-17
c. Oftanol beJd...e. torbeJd ..e -lOg 160 82 Rm r:ll 1'10 .1.01 O -II 221

LSD- Sponak "5 t."C 1.0 I O hh 166

li: " l, .. llIeI I t\lll~ • l tQ!', 'I l\ ..ll1~\
S3(fll,,·h('h forel ..ge\ tl\1"> I n!'"hum \lIe f:,1.lllJIflf'"l·' tor udf"rl r ""Ihum 4,~
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Tabel 23. Bekæmpelse af skulpesmmp pJ ~'Jrraps Tabel 24. Glimmerbøsser i vJrraps.

kg fro
Skulpe- pr. ha
svamp std. kval.-

Vlrraps
% planler med

Knold·
bæger
svamp

VIrraps
Glimmerbøsser pr.

rapsplantef.,
sprøjt- 3 dg. IO dg.
ning eller efter

kg fro
pr. ha
std.

kval.-

Netto
mer·
ud·

bYllc

/ jO'5øg /985

a. Ubehandlel O 100 2741
b. Ronilan 1,0 O 100 " 107
c. som b og Rovral FIQ 2,0 O 100 62
d. som b og Sportak 45 ec l,S O 100 41
e. som b og Dilhane LF 3,0 O 100 134

/ jO'5øg 1983

a. Ubehandlet I 6 1248
d. Ronilan 1.0 I 7 160
c. som b og Rovral FJo 2,0 O 7 67
d. som b og Sporlak 45 ec 1,0 O IO 74
e. som b og Dithane LF 3,0 O 11 ~38

ROllllall udspr0Jlct I stadie 4,2, øvrige n11dlc:r 1 "tadle 5,1
- l 1983 kg renI fro pr. hil

/ ja'5øg /985

Ubehandlet 0.2 O 2623
Decis 0,3 l O 50
Cyboh 0,5 I O 192
Faslac 0.1 I O 272
KVK Perme-
Ihrin 0,2 l O 168

4 jorsøg /983·85

Ubehandlet l I 2755
Decis 0,3 I O I 40
Cyboh 0,5 l O O 128
Fastac 0,1 I O l 80
KVK Pcnne-

thrin 0,2 I O O 54
LSD"

3

116

13

2

Tabel 23 viser resultatet af forsøg nr. 57065, hvor
skulpes\'ump er søgt bekæmpel.
Led b·e er alle behandlet med Ronilan i stadium 4,2,
hvor de første kronblade begyndte at falde. I led c-e er
denne behandling suppleret med andre midler 2·J uger
senere i stadium 5.1, hvor skulpedannelsen var i fuld
gang.
Ved høsl var der svage angreb af skulpe5vamp på alle
planter, og selvom en mindre forskel kunne ses i
angrebsgraden, har ingen af behandlingerne resulterel
i el merudbytte.

Led tre behandlet i stadium 3, I
• 1 1983-84 kg fru pr ha

Alle de prøvede midler er tilladt lil sprøjtning i raps.
• 1983 blev der gennemført I forsøg efter S<1mme
forsøgsplan. Her optrådle skulpesvamp med svage
angreb, og der blev ikke opnået sikre udslag.
Forsøgene fortsættes.
Glimmerbøsser er segt bekæmpet i forsøg nr. 48023.
Resultalerne fremgår af tabel 24.

Skulpegalmyg er el alvorligl skadedyr i vinlnraps. O/tl'sllægger myggen si//(' æg i de skulper. som er ble~e' begnavel eller p6
anden m/Jde beskadiget afskulpesnudeblllcr.
Angrebne skulper "'HJmodner og springer op, f(1frøelll! spiJdes.
Bekæmpes med 2-3 sprøjtninger med et pyrCfroid, "år der udsendes ~(Jrse/ fra P{(mteWl'rtlSC'en'ret.

(Foto: A. From Nielsen)
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Ved forsøgels anlæg \ar der et meget beskedent angreb
af glImmerbosser p. arealet. En hah snes dage ..enere
viste en optælling, at angrebet stadig V:lr beskedent· en
glimmerb<lSse pr. rapsplantc. Trods det svage angreb
er dcr for Ire af de provedc midler opnået merudbytter
p~ 5·10 pct.
Cybolt og Fastac er ikke markedsfort endnu.
De her prm ede mIdler har deltaget I 4 forseg o\'er 3 år.
og fnr...ogsscricn afslutles hermed. Angrebet af glim
merbo5ser har I alle 3 r \-ærel s\age. og de opn ede
merudb) tter er da ogs:: rdam t beskedne. Som netto
merudb) Iterne for de marked..rorte midler \ Iser. kni·
ber det med, al merudbyltcrnc kan dække de udgifter,
~om cr forbundet med al gennemfore en bekæmpelse.

Tabel 25 \ l'er rc...ultaterne af IO rONlg med \ ækstregu
lermg I ,,:)rrap'" 'I rc midler er anvcndt i stadium 3.2.
fnr blom ..tcrknopperne heg,)ndIC at \I~ gul fanc. Et
middel· RSW 0411. ...om er pro\et for fON C gang· er
UdSpnljtel I ...tadlUm .1.0 ca 1.$ dage tldligere end de
Dvnge midler. Cycoccl ek'itra er pmvcl med ((l behand·
Imger på det tidlige og scne tld ...punkl
lJeh:lI1dllllgen har medf<lr! en hdl bedre lcje...ædsbrnk
ter, iigcsom strlihcngden er forl-ortel lm..d op til 15-20
cm. Ceronc. Terpal C og Cycocd ehrra - SldMlI:.t:VUll.:
kun .$ ION)g - har II-I-e medforl merudb~tlcr

RSW ().lIl hM reducerel 'It r1\længdcll mcre end de
,,\rige nHdler, men bchandlmgt'1l har I ncrtallet af
fOf\ogene lJIedført negatl\e merudb) Iler Men i IO

forsøg er der dog ho'\tel Illerudb) Iler på 25-.10 kg pr
ha.
Tcrral har I rch f()r'l('g medfort t.'t pæn! merudbytte
III for:.kcl fra de (1\Iflgc nudler. Arsagcll hCl'lll syne:o
dog al ...kulle ..oge.. i ell ))tllhcg...effekt~, mod knold bæ
gers\ lImp. I 5 af de IO fnr"','g er der gjort notat om

Fro og indus:trillf~roder

robel16. UJ..rudl i dumps

kg frø Nello-

V rraps pr. ha mer-
Antal pr. m2 Sid. ud·
"I" ukrudl kval.· bylte

I [orsog 1985
L:t>ehandICI I ().l 314 1910
Bcnas.'Jlo,," SC 0.75 I 102 206 110 ZZ
Jknasalox SC· 0.75 I 114 I')() 51 183
Matrig«ln 1.0 I 114 22.- IR 1];
EXP 417q FLO 2,0 \ 1\. Ib2 24
nUII~n S 2.5 I q7 1]2 51
Trenan 1·lu:o- 2.0 I 130 87 281

18 jiJr.'W/{ /98]·85

Ubehandlet 15.1 108 2168
Bcna...alo\ kg·· 154 54 91 .IH
Bcnasalo,," • kg" 156 5.1 f>.! 68

LSI) 83
17[o,-,og 198!.R5

hehandlct If>.! 121 2096
Ocnasalll,," II-g'" 16.1 61 108 24
MalrigclIl 1.0 I 100 i4 f>.! 57

LSD 66

~nJ"\1l lune 111'>l1l
rkna!>;JIU\ SC. O.1~ II IQj\"l

angrebel af denne ..)gdoll\ midt I augu~t Terpal har
lil ...yncladcndl' l-unl1cl reducere angreOc!. og re'lulla
terne bor nK"df"rc. al d('nne '1 k()mhllla(IOn~('n'el-l"

llndcrsøge~ ""jerc.

IlIg"1I l·wJ.. ..trC'gu/c:nllK-\I'lIfJler har ('11(1111/ flel 1111/;"
nll'lldighl'deff/('\ lil/adl'hl ' ril brug i rup_~.

•• I'IM 19 fhl pr h;.
led h. I: ,lg ti ,prllJlcl I "laJlum .\.2
led l' ,pnIJ(CI i '1,IlIIlHJl \.0. led f ,pr\IJlcl I '1.l(hurl1 ,,O og J.l

7/orwg 1984
a. Uhchandlct 5 115 2772
b. Cerone 0.5 I .' 10H 22
c. Terp."ll C Ul J 110 110
d. Terpal 1.5 I .1 I()'I 70

LSD -

Tabel 15. I'æhtrt-gull'rin,l] (JS))

IJ 5 125 2759
0.5 I IJ 4 Ilq 2
1.5 I 12 4 118 3
1.51 6 4 11 ; Iq9

Cl.7 kg II 2 103 26
2 2.0 I (5) (126) ( 51 )

LSD-

J--or..og Ilr 31<X>6 er gellncmfort i \;lrrap'l Her er ~Il

ncUe ul-rudhmldlcr PW\ct td en bcl-ælllrel~afhlan
d!:t ukrud!'OC\tand Re--ultJ,lct heraf fremgår af lahcl
26
Ocr hlc\ optalt 314 ul-rudhplanter pr lll~ hovt.-d,agl,'
hgt belit&elldc af melde og ... lcdmodcr
frcllan PI u... er ud...prøjtcl og ncdharvl'l i jorde/l, f(1f
afgroden hlev ...åel. :'v11dlcl har n ..1den Ocll\rc dTckl og
har -.amli(ilg rC"'lIllcrct I ct ..il-kert l1Ierudhylle. Mldlel
er pro\el for fnrste gang
nUtl...an S. SOm t tldligere ~l.r... for-og har \æret anvendt
som jorduuddd ..trak .. efler iling, er I l1rct'\ «lr'l<lg
Ud ..projld. da afgrodcn ... tod med Iwnhlade. Ukrudt
...effekten hilr \æret nogenlunde. men del er noteret. at
l'>t:handlingcll hæmmede afgroden ... Iærk\. og oplællill
gen viser da og..å, al rap... lx....tanden her er lavere end
efter de cvrige behandlinger. Trods den lihYl1cl:ldende
hårde effel-I er der ll-ke m.1t ct '.akkcrt ud... lag I udbyt

te'
De m rige nHdlcr er alle ud,proJtet. da rap'>en ..Ind med
2-4 luvbbde. Nummcrpræparatet er rrmcI for f"r<;lI,'
gang.
Matrigon har 'iOI1l ventet VI\t den :-.vagcstc effekt over
for ukrudtet p~ grund af 'iin megct ensidige en'ekt
overfor kurvehlom<;trcl ukrudt. Dette middel er llU af-

k& (r0
pr. hl!
,td.

kva!'·

PIanle
hø"',
,m

pc'
pl.nIer

m<d
hold- Kar
bæger- for
svltmp lejesæd

IO [o,-,og /985
a. Ubchalllllet
b. CCf()ne
c. Terpal C
d. Tcrp."ll
e. RSW 0411
r. Cp.:ocd ebl fa

V rraps
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prøvet i 16 forsøg over 4 år, h ... or midlet er sammenlIg
net med BenasaJox. Effekten på ukrudtet har været en
smule bedre med Benasalox, men merudb) tlerne er for
begge midler beskedne. at de ikke har kunnet dække
omkostningerne ved at gennemfore en behandling.
Benasalox se er en n)'. nydende formulering af Bena
salox, som \'entes markedsfort i 1986. Resultatet i Arcls
forsøg er Ikke impOnerende merfor ukrudtct, og der er
ikke opn!'t.et sikre udslag for behandlingen.
I 17 forsøg over 4 år er det prøvel. om tilsælning af
sprede-klæbemiddel kan forbedre effekten af Benasa
lox. Som resultaterne viser, har lilsætning af Sandovit
kone. ikke haft ind nydelse på effekten af ukrudl gene
relt sct. K UlI overfor hvid melet gll'icfod har spredemid
let kunnet medføre en bedre effekt. Det opnåede Ole·
rudbytte er oml rent ens, men dog med en tendens til,
al Benas.1.lox uden sprede-klæbemiddel giver el lidI
storre merudbytte. I de gennemførte forsøg har
ukrudlsbestanden været så beskeden, al de opnåede
merudbYller ikke kunne dække omkostningen \'cd
'prøjlningen.
Men'> forsogenc med Malngon og med Benasalo~ 
Sandovit kone. nu af,lulles. forhættes forsogene
med de ovrige midler.

Tabel 27 \'iser de resuhater. som er opn et med be
kæmpelse af froukrudt I v rraps gennem de seneste år
Oversigten omfaller de midler. "om har dcltaget I ro
eller flere drs forsøg.
Dosis, effekl og opnåel merudbytte fremgår af over..ig·
ten for de midler. som markedsfør~ i 1986. Den
anførte pris for behandling af I ha i 1985 omfaller ikkc
moms og omkostninger til udbringning.

Tabel2Z Midler pro l'et mod blal/det ukrudt i w5rrap\·.

AgefTen"ep blomster 1-2 IIger før ~'l!irraps. lfi!t skal der rages
"ensy" ril I'ed sprøjtnmg mod skadedyr. da bieml' /Iltrækkes
lige sd krafrigt afagersennep MJm raps.
En effek/l~ bekæmpe/~ ofagersennep kan 5ke med B1adex i
blanding med Bena5lJIQx eller :Hatrigon. nlir afgrøden har
J-4 lo~·blade.

O\er..iglt~n \iser, at en ukrud15bekæmpelsc i ... rraps
kan finde Sled på Ire forskellige tidspunktcr.

For salling kan anvendes Trenan . e1lcr andre tnnura
linholdige midler. Desuden kan Devnnol2E anvcndes
I blanding med et trinuralinholdigt middel. Alle disse
midler skal udsprøjles for s..~ning. så indarbejdning i
det overste jordlag kan ,le. Lellest foretages dette ved
at udspmjte midlerne. for jorden harves færdig til
såbcd.

Antal ukrudl Udbyue

K,m,••";:

Antal pr. ml og Oll:rudbytle
Vårraps Dosering k&fI pr fonogsår

ubeh I beh

kg fro
ha og 5meSle Aotal rn 1985

r""""", fOlWg pr. hl kr. pr ha

Før såning
Devrmol 2E I Trenan· 2.0-1.0 5-81 14 123 46 2051 III 320
Trenan·· 1.5 8-81 29 173 85 2380 24 135

Lige efter såning
Butisan S . 2.5 J-82 37 98 33 2053 81
Lasso. ................... 4.0 9-82 41 156 53 2379 65 200
Tendox 500 EC 2.5 7-82 38 124 41 2249 61 325

Raps m. 3-4 løvb!.
Benasalox ............ 1.0 6-84 65 116 51 2158 173 440
I3enusalox +Sandovit kalle. 1.0+0.1 3-84 17 102 48 2173 82 452
Bcna..alox+ Blade~ ...... " 0.7+0.4 6-84 60 117 35 1972 200 348
Matrigon . 1.0 4--85 16 128 95 2096 51 290
Malrigon ... Bladex 1.0+0.4 2-84 18 126 44 1601 383 330

• I "s~ år dog Oe\rinol Super I - !'timme:- m~ngdc \lrl.:slof •• :! [ l ...l~ fO"'""8.
Tabellen. der omfatll"r de !>eIlCSle Ars ho\ edre'ul1alcr. kan \upph·(t· Arcl' for-.og..,rc<;ultater ng gl\C cl ho\edmdlryl af en rilekkt" rmdlers
formAen
Resultalerne Slammer fl1l Otre for..ngs~ner udrlln under forsL.dhge bcungdser. Ilg rr.~p3ralemC' dTd.1 og merudb)Ue bor sammenlig-
nes med ...ar<.omhed

frem t na\'ngl\'ne midler onskes ....mmenligncl - r n I arll\.kr, bmchurer. annonC('T m ... oor lun an_endes fOlWg. h\tJr <k altudle
nudler cr pro... el <;ammen
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Llgl> efrer S(lUl1Ig l..an der ...proJIL'" med Las~. Tendox
500 EC eller Uut, ...an S. EOel..len er aOlxnglg af. al
Ud~PnlJt'lI11gclI ..ker p!\ en bekvem og lel fugtig Jord
uden knolde.

Rap.I med ]-4 /ol-lJ!ut/e kan hdwndle" med Benasalox
eller ~alngorl. Til begge dl .....e mIdler kan der c\entu
elt 1I1S.'Clles B1adc\ 500 Se. h"l\ ul..rudlel d0I111llere... af
agc~nnep. hancl..ro dier pTleurl
Tlha:tllll1g af SandovlI kone Id Bcnasalox Iwr kUTI
\ a~re( fordelaglig. h\ l" h\ u.lmclcl gtisefod fandle\ i
.,torre mængde.

Dl' gellflemj"rlt' jiJrso1-: i \'{jrrapI I'iler, al ell række
mit/la J..lJtl am'enrie.1 fil "eJ,.U'lIIpe/l"(' af fmllJ..rudf i
del/Ile afgrodt-.
De "plIat-de merudbYlll'r I'Iwr. al del/mange lil/ælde
J..mht-r med. at ltIt'rudbYlll'1 J..un dæJ..ke omÅ.osfll"'
geml'.
Kllll hmr e11 .Hor uÅ.rudumællxde joreÅ.ummer - l'!1l!r
del dnJa sig om speciel/i! u/..rudl.wrler mm [eÅ.\·.
agenl!nfl/.'p - l'r der upflOel /1Il-rlulbyuc'r, .som har gjort
e" kemnÅ. beJ...a.'mpelw rellfabd

I label 2~ er anfnrl en ra:kkc markcdsfnne nudler...
effekt oH'rfor de '1Inllnde!lg.. tc ukrudl ...plalltcr i viir·
mp..

labclh:n :lIlgl\er m,dlcnll':> pf(>cellll~ke effekt. d\ .... al
et højt lal er ClI ...hcl)dellde med, al nlldlct har en gcxl
\ Irkllll1g o\erfur den P' gældende u~rudl...pIOJnlc. MS
pet. effekl eller mere ... il normalt mcdfon.:. al en ll!
frl.'tI ..... IIIJcnde hcka:mpel ...e bll\ er t)rn~el under de ne<.tc
forhold.

Fro og induslriargrllder

Dag de enkeltc lal for effekt er der mwdft 7ohJerVUfW
ner. som )'dcrmere er Ind"'amlel I fOr<iog 0\ er flere år
Kun herved ... ikre--; det, al den anfortc efTekt kan være
rimcligt dæHcndc for nlldlern~ Virkning i praksl<,
Dc Icxlrelle kolonner vi ...er. hvordan de enkelte be
handlinger Virker p en række ukrudt ...arter.
De \andrclte lUller \'i'ier, h\ordan den enkelte ukrudl
...arl bliver påvirkel af de IHCYllte behandlinger.

Valg aj uJ..rudlsmidde/ bor naje afilemmes efter de"
ukrlldfsjlora, der forekommer po del areal. der ~J...al

beho"dle5.
El mdglJende kendskab fil jloraen P(J de" enke/re
ejendom - e//er elldllu bedre på den l'f/J..dte mark 
leller i hOj gwd valgel uf m,ddl'I,
KUli med l'l godt J...e"d..kab fil ukrudrif/orlle" og Jomll
(liK el kendskab fil de enkt>lre midlenjomruel/ J...on der
,'æ/ges e/J okOlwmisk jordl'!ogug losm"K

Vinterraps
I Hnterraps er der ikke l IQS5 gennemfort for..og med
bekæmpelse af~)'gdot1lmeog ...kadcd) r Til gengæld er
der getll1cmfurl rclall\ I mange forsog med væbtregu
len lig og [ned bchcmpel ...c af M1vcl frullkrudl ~tllll

~plldkorll,

la1x'129 vi.,er re~ultalernc af7 for...og med yæk ..lrcgll
lenng I \ lJllcrrap.... Dc IO Terpal-nllClIer og Cerollc er
ud...prøjh.'1 midt i maj I "ladium .1.2. hge for blonhler·
knoppernl' hcgyndlc al \I ...e gul fan c, RS\V ().III er
ud'iprOjh:1 C<I 14 dage IIdhgcrc - I "'I<ldium .1.0 - \l"{l
bcg~ ndende ~nopdallllcl...c.

LCJe...axl-.karakleren er ".agt pthlrkl:t ar Ccrone og
Terpal og nøget forbedret llled dCI nyl' ... ttJf RSW 0411,

Taix'lllJ Effi'J...f / pcl mod 1'/gUgl' uJ...rudlmrrer i l'iJrrap~ (/89)

-
~ ~ +
'" - - -~

~- ~ ~ ~ -y rraps ~ ~
0- ~- q~- $l '" -=-:. d~ ~

~ - " "o "",, -""q ~

j
~.= ~o g 8d

"" " c;; o
~~ ~~ - -"~

~ ~ .~ '0 '0 •
;; iii~

j ~
; ,U ~æ :;: "æ..

A n\·nlddscsudspun \.;1 for sLuna· \'ed sAlIIng" efter frcmspmng

Agcrwnnep.
Agcr~ledmoder

Fuglegne-. 87

52
J9
80 96

46
21
85 "7

Gul nk...e"Jc , 68 84
Il:J.uckro
II)rdcla.. l..e

Kamille "1 9" 89

" 1.c1de .. 'lO 71 "I 71
PIIcurt "I 59 47 41

Tvcland 9J
Ærenpn ...

• ,k:ll IIldJrbc::Jtk.. •• ligt' dt':l '>uung

61

."
76
61
74

2"
n

61 47

81
"I 67 25

n

56
79
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Mange vinrerrapsajgrøder Qve",intrecl" pd trods ufen lI.sæd·
vonlig Mrd \'I'mer.
En forløbig opgørelse fra Danmarks Statistik \·;ser. at d"r er
h.stel vinrerraps pd J5,{)()() ha i /985.
J en ve/elablerel vlnrerraps bø, der i Joronn være 60 - 90
planterpr. m!. En produktion po et p/antetal på under 40 pr.
ml bør kun gennemføres. hl'is planterne er l't'luduklede, er
pl'nt fordelt~ orrolet. og hl'u df!r lUe er problemer med
ukrudt,
Bil/edet viser en mark med en del udvmtrede planter, men I
deJ1este o",rtJder med en oC('('ptabel bestand afvelud\'lklede
planter.

som samtidig har bevirket, at stdlængden i gennem
snit er formindsket 25 cm mod de ~vrige midlers 7·g
cm.
Alle de prø'vede behandlinger har i gennemsnit givel et
negativt merudbyt te.

To"'129. Vækslregulering (/84)

I enkelte fOfSOg er der opn. et beskedne merudbytter.
ligesom der i enkelte forsog er opnAet en væsentlig
forbedret lejcsædskarakter. Desværre er der ingen
sammenhæng mellem merudbytte og forbedret leje·
sædskarakler i enkeltforsogene.
Resultaterne er i 1985 væsentlig anderledes end i 1984.
Forsogene fortsættes.

Ingen ~'æks"eglllerin8smidler er endnu tilIadI afmiljø
myndighederne til brug i raps.

Tabel 30 viser resultaterne af 4 forsøg med bekæmpelse
af frøukrudt og spildkorn I vinterraps.
Forsogsled b er behandlet med De'vfinol Super T.
mens forsogsled c·f alle er behandlet med Trenan.
Disse midler er udsproJtet og dernæst nedharvet i
jorden, for afgrøden blev sAet. , to forsøgsled - d og f
er der tilsat 8 kg TeA med henblik p at opnA en
forbedret effekt overfor <;pildkomplanter af vinterbyg.
I led e er der på et senere tidspunkt gennemført en
supplerende sprøjtning med Kerb 50 ligeledes med
henblik på at opnå effekt overfor spildkorn.
I led f cr behandlingen ved såning supplerct på et
senere tidspunkt med Matrigon. Dette middel har
specielt god effekt overfor kurveblomstret ukrudt 
f.eks. kamille . og kan derfor supplere den relativt
svage effekt. som Trenan har overfor den t)'pe af
ukrudt. Lcd f var kun medtaget i 3 af de 4 forsøg.
Den strenge vinter medforte, at alle vinterbygplanter
udvintrede pA alle forsogsarealer. Derfor giver forsogs
resultaleme intet svar på. om de provede behandlinger
er egnede til bekæmpelse af dette ukrudt.
I gennemsnil af de 4 forsøg er der optuh en meget
tx.-skeden ukrudL<;mængdc på 30 planter pr. m2• De
forskellige behandlinger har reducerel mængden af
ukrudt, men kun i led d og e er der opnået beskedne
merudbytter. som dog ikke har kunnet dække omkost
ningen ved at gennemføre de pågældende sprojtninger.
Alle de provede behandlinger har reduceret rapsbe
standen, idel der er optalt ca. 50 planter pr. m2 mod 61
i ubehandlet.
Fors.ogene fonsættes efter en lidi ændret forsøgsplan.

Vinterraps Planlt
højde
om

kg fru
pr. ha

Sid.
kvalilel-

Netto
merud·
bytte Tabel 30. Ukrudt i vintcrrops (185).

7 forsøg 1985
Anlal planl(:( kg fm

Vinterraps pr ml pr. ha Nella-

Ubehandlet J forår sid. merud-
ISI 3681 R.", Ukrudt hal b)'u(:

Cerone .. Q.5 I- 2 144 114 ~197

Terpal C .. 1,5 1* J 144 66 4 [on08 1985
Terpal ... 1.5 .- 2 14J 45 147 a. Ubehandlet 61 JO 3295
RSW 0411 .0.7 kg" I 126 -127 b. Devnnol Super T 2.5 SI 5 46 -IJJ

LSD 85 c. Treflan 2 52 6 12 -76
d. Treflan ... TCA 21 .. 8 49 II 7 - 142

2 [on08 1984 e. Tretlan 2
Ubehandlet 2 147 3471 og Kerb 50 og I 48 141 -66
Cerone 0,75 l 2 IJ9 216 IJJ f. Treflun ... TeA 2 ). S
Terpal C .. 1.51 2 IJ9 225 og Malrigon og I (47) (4) ,IO 266
Terpal 1.5 I 2 147 259 157 LSD-

• SprøJtC'l I SllIdlllm ],1. l..dl b-f Spm}ltl for sAmng
.. $pr0JtC'1 1 'Iadium J.O. Lcd e-f SprllJld IgCII l DKwt)(r
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Tabel J/. SpiJdkom og IIkrfldl i v;merraps (186)

• bclundkt tin ,åning
•• bdutllllct limit okH'ocr

2 jor.wf,: 1985

a. Ubehandlet 108 12 49 3852
b. Dual 960 EC· 3.0 91 5 6 15

Tenda" 500· .1,0
c. -TeA IU,O 90 5 lU 112 97
d. Pradone Combi· •

.1.5 85 2 2 46
MatrigotI· • 1.0

c, - Kcrb 50 I.U 105 U 154 50
Bladex 500 SC··

0.4
r. + Kerb 50 1.0 94 5 2 1J.1

LSD-

gemt"....om kun har ll1cclf(,rt ... må udf,lag 1 udbyIlet. har
alle været sk5n ...ommc overfor afgrodcll, idet der i de
behandlede led er optalt 5·20 rapsplanler mere pr. m 2

end i del ubtlwndledc forsøgsled.
I l'JlN gennemførtes 5 forsog efter den Sillllme fon.øgs
plan. og re~ull:llerne er vi:-.t i samme tabel. Og~å her
var behandlingerne sk.1n:-.ommc. og samtidig vi~te de
god effekt o\erfor ~ vel spildkorn ~orn frøukrudt.
Merudh)'tternc på 5-10 pet. var dog knapt l stand til at
dække omkostningerne for nere af de prøvede behand
linger.
Forsøgene fortsættes.

Villferhyg kan være et gråd/KI ukrudt i I'Inlerraps. En
bd.. æmp('l<oe ('r uf/e lønsom of.: bør i Xiv{'/ fald gl'lInemførl'~ I

løh<!t a!sl'pu'mber-okrvber.

l for~lg nr. 59114 er :-.pildkorn i vintcrraps søgt be
kæmpet. Desværre udvmtrecle al vmtcrbyg på arealet.
siih::des al der næste forår Ikke forekom spildkorn
'iplanter. I december optalte!'> 20 .,pildk(lrnsplanter pr.
m1. De gennemførte behandlinger har ikke påvirket
udbyttet nævneværdIgt. ReMlItatet ...es i tabel JJ.
I 1984 gennemførtc-. 3 for~øg efter oml rent ..,amme
forsøgsplan. Kerb 50 er anvendt på tre ti{bpunktcr. og
sprøjtning i september-oktober har været mere effektiv
overfor ..pildkornet end ~prøjtnil1gen ~lraks efter s&
ning. Fll"ilade i september har ligelcde'i vist en meget

Alllal planter kg frø
pr. m2 pr. ha Neuo-
forlir sid. merud-

Raps Kom Ukrudl kvalitel bytte
Vinterraps

l fors"8 nr. 59111 er for'ikclligt:= midkr afprøvet lil
bekæmpelse ar fmukrudt og spildkorn i vmterrapf>.
Alle forsøgskd er behandlet efter afgrødens frern:-.pi
ring. Re~ultaternc se<> l label 32.
Lcd b. c og cl cr behandlet l septcmber mod frcukrudl.
Disse lcd er siden behandlet med Kerb 50 med henblik
p~ at opnå effekt overfor spildkorn af vinterbyg. Led g
og f er behandlet midt i oktober.
Dcr overle\ede intet spildkorn på for~"gsarcalet. ug
behandlingerne har derfor ikke kunnet vise LIere!> eg
nethed til at lose dette prohlem. Froukrudtslll~cngdell

var s. beskeden som IO ukrudtspllll\ter pr. m1, som alle
behandlinger har hekæmpet fuld~tændig. Bchandlin-

Tabel J I viser resultaterne af 2 forsøg. hvor såvel
frøukrudt som spildkorn er sugt bekæmpet i vinter
raps.
Lcd b og c er behandlet sI raks efter ~'ining. Dual 960
EC er prøyc! for første g,mg. og Teridox 500 er blandet
med TCA.
Lcd d, c og f er alle behandlet midt i oktober.
I gennemsnit af de 2 forsøg er der optalt 49 frøukrudt
splanter pr. m 2 i ubehandlet. Dc prøvede behandlinger
har reducerel mængden \· ..c:-.cntligt. Bedst har effekten
været i led d og e. På grund af den strenge vinter var
mængden af spildkorn i foråret meget beskeden. kun
12 pbnter pr. m 2 i ubehandlet. Alle behandlinger har
vist etrekt overfor spildkoflleL Bed~t er det gået i led d,
e og r.
Den be~kednc ukrudtsmængde har medført. at der kun
er opnaet relativt ~ruå merudbytter. ~om ikke har
kunnet dække ornkoslningen vcd de gellllernfurte be
handlinger.
Lcd e. der er behandlet med en blanding af Matrigon
og Kerb 50. sYlle~ at have va::retlllest ... kånsom overfor
afgrøden. idet der her er optalt 105 rapsplanler pr. m 2

mod 108 i ubehandlet. De ovrige behandlinger har alle
medført en reduktion på 10-20 rapsplanter pr. m 2.
Forsøgene fortsætte".
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Tabel 32. Spildkom og ukrudt i ~'inlerraps

AnLlI plan ler kl fro

Vinterraps
pr. ml pr. ha Netto-
forlr std. mc:rud·

R.", Kom Ukrudt h.btet b)ue

1forsøg 1985
a. behandlet. 78 O IO 4527
b. Benasalox· 1.0 86 O O 2' 228

og Kerb 50 og 1.0
c. Benasalox ... 0.7

Bladea 500 SC
t 0.4 87 O O 17 238

og Kerb 50 og 1.0
d. Matrigon· . 1.0

-+- B1adex 500 se
0.4 3 o O II 205

og Kerb 50 og 1.0
c. Matrigon. 1.0

l Kerb 50 1.0 98 O o 38 166
f. Kerb 50 ... 1.0 94 O O 12 131

Tabel 33. Bekæmpelse af spildkorn

Antal planlc:f
pr. ml k.oplah forir fm

Vintc.rrops - pr. ha Nc:uo-
~ >Id mcr-
~ !!.

kvalitet !udb)t1C
= • I'> '"

1forsog 1985

Ubehandlel O 76 1257
TCA

" iling 10.0 k8 O 98 6 88
Kerb 50

". Illllg 1.0 kg O 77 42 77
Kcrb 50

ca. lO/Q 1.0 k8 O 75 IO 109
Kerb 50

111/10 1.0 kg O 65 14 143
Fuo;ilade·

ca. "lo/q 1.0 I O 71 113 244

5 forsøg 1984 3 forsog 1984
a. Ubehandlet. 90 11 44 3116 Ubehandlet 19 60 2607
b. Benasalox· ... I 92 4 8 180 71 Kerb 50

og Kerb SO. og I v. ~nil1g I kg 6 65 443 J14
c. Benasalox· .. 0.7 91 4 4 186 35 Kcrb 50

.,. Blade>; . 10,4 ca. 20/'1 I kg 52 6J9 520
og Kerb SO. og I Kerb 50

d. Mutrigon· . II 96 5 7 247 31 ca. lO/lU l kg O 70 835 716
lOllIdex. 0.4 Fll..,ilacJe·

og Kerb SO. og I ca. ~()/'l 1.5 I O 65 601 483
e. MatrigoIl. l I 97 6 12 182 21

t Kerb 50. , I 33 forsog 1979-85
f. Kerb 50 1100 10 166 147

Ubehandlel 24 90 2858
LSD-

Kcrb 50
• $;Il1UO\'il kone Ill':I!. 'icpt.·okt. I kg 3 90 230 III
1..."'<1 b·d bchllndlel 1 'Cpl 0llllll:ll IOkl
Lcd ('-f behumllct ( (Ilt • Der hU 111~1 O.Q I LI~":lpol pr. ha

elTektiv bekæmpelse af ~pildkornct. I disse 3 forsøg
blev der opnået store merudbytter for bekæmpelse af
\ interbyg-splldplatuer I vinlerraps.
Kerb 50 har deltaget i 33 ro....og over 6 år. 24 vlIlter
bygplanter pr. m~ i ubehandlet er reduceret til 3. mens
bestanden af rap~planter Ikke er p virket. Et merud
bytte på 230 kg fro pr. ha har rigeligt kunnet dække
omkosIningerne \cd bd..æmpelsen.
Forsogene fortsælIes.

I tabel 34 ses re\ultaterne af 4 forsog med forskellige
midler til bekæmpelse af vlIltcrbyg I vintcrraps.
Led b. c og d er behandlet sidsl i september. men 'i led e
og fer behandlet omkring J. november. Alle midler har
reduceret den beskedne vinterbygbcsland uden al ind
\-irke p mængden af rapsplanler. Trods den beskedne
bestand af vinterbyg er der for led e og f opn ct
merudbyttcr. som rigeligt kunne dække omkostnin
gerne ved at udfore sproJtnmgen. mens behandlingerne
i led b. c og d ikke har medfart næ\'ne\ærdigc udslag.
Fusilade er pnwct I 14 forsog o\-er J år. En bestand på
20 vinterbygplamcr pr. m"l er reduceret til t. uden al
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Bladriblwsnudffx:/Ien /.;.an ogw angribe rops.-I/er S6lanen
I nI ge""emskore( slængel. Som ægel er angreiwlix'græ"sel
Iii e,,/.;.e!rplanlfr. Bel..æmpelse. du bør rettes mod billerne j

Jurarel. I.'r iH.e prøl'el.
(Folo; A. From Nielsen)
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Foreløbige resultater af
forsøg med hør

wl~lI1dcn af rap", er pa\lr~CI. Der er kUTl opniiel Cl
~1o.t-dCllt merudb}llC, '>Om Ikke har kunnel dæUc
omko"lnmgen \etl al gcnncmfore behandlingen.
Fnr""gcne fOrl~ællC'i,

Hørsorter
ror ,II f3 kemJ..kah 111 "'Orler, ~ dl'e\lle under d;lll'~e

forhold og d) rklllngsegcll,k.locr. Cl' ~ellncmfon 5 fm
'(lg med ..mlcr af "pIIlLIhør og 2 for,ng n1l'd 'lIrter af
oltchm efter fælle... planer
El :11'.. rC'lllwlcr af få fOI',og er i~J...l' 1I1'lra~kl..cligl III al
gl\e en "1~ker l..araklen"liJ... af ,Orlerne. men kall gl\C cl
indtryk af. Il\dkel udhyllcni ....e:tlI der kan na, under
dan,J...e fnrhold.
Der er 11Il'lel Q6,-t hkg r5hor pr. h.1 i dCIlI:l\l,.....1ydende
og IIO,-t hkg dhur pr ha l dCII hUJ" )oende "plIH.IIlIlr·
..ort I fo ......ogelle.
Spmdhol' producere.. pnm~cn for al udn) tit.' t.l\Crnl·,
men froudh~Ilel har en \æ5elllhg hcl)dlllllg fnr uJ...onn
mlell I d~ rknlllgen. RC'ultaler af :lrel' fnr,('g er :Infort l
tahcl 35. Der Cl' m. 11 el hlljere oltellldhold lohehllNlr
lernc elld. 'pindlwr..orlcrnc, meden.. pc!. r:'lprotelll l'r
næ-,ICI\ en ...
Regina og Nala',a har middel ..tl':11a.:ngdc mcdl'n..
Berhcr og Anane a I:lI1g... lnlcde. SIr:i1:cllgdell af Be
linka. Fany (l~ Sa.. kia cl' her I fOI""gcl1C under middel.
Af hem'Y'1 til I'u ..knlllg a dcl af helydnlllg, :tI 'Or!CrTll,'

har t·n '101' "Id'iit) rkt:. Iler l d',,",e fnr...(~g h;J.r Nat;l ... luiI
Bellll~a og An;llIc h:tft en rel '101' 'Ir;,htyrkc. Seh 0111

I-JII~ og Saskld cr forhnld'ii\I' ~onc har de 1l1'ii)neb
dcnde cn .. Iorre IcJclllbojclighed l'lld furn:c\ ntc "Ofler
Herhcr har el hUjl udb~ Ile ;jfrahor og har I diSse fnr'ii(lg
hafl en forhold'>' I" <,(or tlllx'Jc!lghed III al g;\ i leje.
Ohehur producere, mdlll \Idere med henblik p!! al
udn)ue fmene
For al få Cl lIldlr~ k af lldb)lIcll1\CaUCl ,lf o!LehClr<;Orler
l relation III .. plTldhClr",nrlcr. har Nal<.l,j<.l og'iic11 di\\e
fon"~lg va:;rCI I1l;'He"nrl (tabel 35). N,lIa"ja bb' kun
l'er,l..el l Cl f\)r~ug. Tadorna er ..om den enc'IC af
,nrlcrne oplaget p!i den dan,ke ~on'iili'tc.

RIHÅlllIIg ufhør År«'I"('r god pf(Jd~ ~wf dl'l fur~f(' ~Å(J,. \IU t'/

tlre(ll lilstJ~ med vmld/wr cr dN derfor 1.'/1 ji/Nlel, (l/ ('Ja/J/erl'
1'11 lllld!!1! af/!,lwlt· I (I,' ~'dI'rH(' 3-4 III fra ~ÅI'J ;'lIer (lf !toldl
Jurdell brak
fJi/ledt·t \'f~('r ("I lrornHÅI!r I fllnÅtioll l/;Jrrl'tI pl(Jcer,'\ med
rod· og wpe'm/c \'/IIÅl'lrl!l po Å"n"'~rl'll/In~UI

5~

3176
77

85
85

1lI1\

20
I

Anlal plantcr
pr. m~

k.oplah rorlr r,.
Vinterrops

~ pr ha Neuo-
~ >Id mcrud-
t li LVllhlCl bYllC
li •> '"

Taht'! 34 Bt'J..æmp<'/H.' li/ J>pild/..om (/117)

J.I /(}r~"x /9~3-R5

a. Ubehandlet
b. Fll''llladc** I II

4 formg /985

a. Ubehalldlet ~ 98 3451
b. l-u'lbtlc· • I I I 93 100 ::!JI
C )-cn lIlal- 2.5 I O 97 ~9

d. G:lllalH II I 92 9()

e. Kcrb 50 I kg I 90 262 1~3

f CMht'tarnn 3 ~g 3 95 19~ 108
U;D IN

w 111',11 l l h.'n 111111 I'lu,
•• 111-.al !l,\1 1 1 " ....11"">1. I \ I"C ar I.~ 1
1.C'd h·,;-iJ 1>eIi,lIldl'-l l '><.·plcml'll.:l
I ..xl ,·r I'lo:h.mJkl II,LIt ....... r

Andre forsøg i raps
Under lureh~ - Kc\ge og Omegn!'> Lamlhoforening,
I-Iel'fulge ~cnnemfortl" cl fOf'>og lI1ed fOI'<;~clligc

mængder af hæl"lof tiIføn en, to eller trc gauge.
Der gcnncmforle.. cl for-.og mt.-d Illfnr,c1 af llIagIH..... iulll
ud ..lmct l KI"'CTlt og ud...pmJlel l magne"'lum,ulfal ved
Sornegncn ... L:.H1dh<)forelllng

nda I-)en, Sllfl'ii palri(ll1,ke Sel.. l..<.Ib er dlrel..lc
txr,J...lIl11g af \illlcrrap' ,ammcllhgllcl med 'iikMheg
iling og I:cr.. kmng.

Der har Igen \ 1<;1 ,",Ig al \ ære muligheder for d) rkning
af "pllld- og ollehm Dt:rfor er der gennemfort enkelte
for-.ug ml'l1-.orler. ud~cl1,- ug bæl<;lOfmællgdcr ,aml
ukrudl\ht'kæmpcl'iie
Der Cl' udlaget pHl\Cr af de cnkehe for,og til vandbc
';lclllTlld,e 'Samt al\al~,crlllg.

R.1ih(.lrren fra 1~)r~llgenc. undtaget fnr",'g med ukrudl\
bck:ClllpcJ...e. \il ..enere hll\e nparhcjdcI p~ cl ...k:Cllcri
og de elH..Iclige for,ng<;re,",ull:ltcr med J... \ alllcl og ud
bYlIe for\enlC' publtcerel l fl'bruar/ll1arl\ 198{l
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Tabel 35. Spind· og oliehørsorter.

F,. Kg reni % vand· Rlhl,Jr
HØrsortcr Blomsler· Strllængde Karakter % olie i % fipm- (,. indhold (strA+frø)

farve om for lejeslcd IØrSlof lein i t"rsl. pr. ha i SirA hkg pr. ha

Serie 05·/3-85. 5 forsøg. spindhør

Natasja . . . . . . . .. . blå 72 0,8 37.3 25.5 15,9 107,4
Belinka hvid 71 I.J 38.0 24.3 15.2 ~II.O

Regina. hvid 73 1.5 39,0 25.2 15.2 4.8
Berber hvid 78 2.5 37.3 26.2 15,4 3.0
Ariane. blå 76 I.J 39.5 26.3 13.9 0.5
Fany .......... blå 70 1.8 39.6 25.8 12.9 -7.2
Saskia blå 71 1.5 40.8 24.3 14.1 4,4

Serie 05·/4-85. 2 forsøg. oliehor

Natasja blå 60 1.5 (38.5) (28.8) li 277)
Tadorna . blå 56 2.0 41.4 (25.5) 487 (15,9)
Antares ........ blå 43 O 41.6 (27.2) 523 (13.9)
Rau V blå 51 1.5 40,4 (26.4) 237 (17.2)

( ) I forsøg

Dyrkning

J tabel 36 er resultater af to forsøg med forskellig
udsædsmængde af spindhør. Heraf fremgår det. at der
er en ret stærk tendens til lejesæd ved stor udsæds
mængde. Det anses for passende at anvende 110 • 130
kg udsæd pr. ha.
Der er gennemført 3 forsøg med stigende mængde
kvælstof til spindhør (tabel 37).
Ved tilførsel af20 kg N pr. ha er stn\længdcn øget 6 cm
og henholdsvis 7 og 9 em ved 40 og 60 kg N pr. ha.
Merudbyttet i råhør er ret stærkt stigende op til 40 kg
N pr. ha. Ved 40 kg N pr. ha er der en tendcns til
lejesæd og tendensen er SlOrre vcd 60 kg pr. ha, hvor
det størstc merudbytte af råhør er målt. DCI antages, at

frøudbyttet er stigende med stigende kvælstofmængde.
l'et. olie i tørstof er faldende. og indhold af råprotein i
tørstof er stigende ved stigende mængder tilført kvæl·
stof.
Det er en forudsætning for at kunne ru"ke horren
maskinelt uden vanskeligheder. rll afgrøden er stående
ved høst. Derfor skal der gødes moderat med kvælstof.
Under de fleste forhold anses ca. 25 kg N pr. ha at være
passende.
Forsøgene fortsættes.

Tabel 36. Udsædsmællgde af spindhør.

Antal
Spindhpr planter

pr. m"

} forsog i /985

80 kg . 982
120 kg. 1304
160 kg . 1664
200kg. 2173

116

StrA·
længde

7)
74
73
71

Kar. for
lejesæd

I
3
5
6

% "and
indhold
i Sti'!.

12.1
13.0
12.7
12.1

RAhør
(m!. frø)
hJcg pr. ha

95,3
4.5
3.1
0.3

Tabel 17. K~'ælsl0fmængder til spindhør.

SIrA· Kar. Fro %vand- R4hor
Spmdhørlængde for % olle % nlpr Indhold (SIrA +fr0)

cm lejesæd I lørstof I strA hkg pr ha

3 forsøg

Grund-
gødet .. 73 O 39.5 21.9 12.9 59,9
20 N 79 O 39.7 22.5 13.5 14.1
40 N 80 0.3 39.3 23,8 14.7 24.8
60N 82 1.0 38.6 25.1 13.6 26,6

Her ses ruskeaggrcgatet på en hørrusker. Spydene fordeler
planterne..fom ind[øre.f. trækkes op med rod. og med rote·
rende gummiblJndføres op på den aj1æggerplade. der vender
strJelle vinkelret på korne/njl/gen.



Tabel 38. Ukrudt i hor (/88).

AnIlII '. Antal '.Olichør ukrudt fro ukrudt fro
pr. ml P' lu pr. ml pr. ha

2 forsøg J985 A A B B

" Ubehandlet. -lO 2039 .ll. 952
b. AreiII .\.0

773tMCPA 75% 10,67 11 208 13.1

c. Gle3n 20 OP 20 2 249 125 665
d nasagran 4g0 . 3.0

177 JJ 927
! ACllpron d.O

e. Ila..agran ·nm . 2.0
O 94 ;0 700

I MCPA 7jq. ! 0.33
f Oasagran 480 1.0

432, Brommal ·0.5 1 86 .]J

g. Maingoll. 1.0 41 196 J67 719
h. Fu:-l1adl.'· .1.0 25R 246.. BUlylO:o. . 4.0 JO 131

Alk IlehJndlingcl udfllrl, d .. hl.rrl:lll1crlll.' \.Ir 5·6 ('m h(.,e
• 'rrC(h~.lb.'hc.on1l{h1('IIlI,.11

Plantebeskyttelse
Der er gennemført 1 for.."g med bck..cmpe1"'C af ukrudt
I ohehor. Re-.ul!alerne heraf frcmJ,l: r af label 38
J del enc for\cg .. ar der en bc'i"t.'(kn ukrudl'iIl1<t:ngde
p 40 ukrudl'iplanter pr m~.

Flere af de pnncdt: bchandlLngcr har reduceret mæng
den af ukrudt, men den blos!.:cdnc ukrudl"illlængde
betyder. at der kun er opmlet små ud'ilag på ca IO pc!.
Jkhandlmgcn I lcd b - cl gult middel -l- MCPA - har
virl..et 10\ lig hårdl I denne ..ilUation. ug del ,ammc har

Fro og industria(groder

behandllIlgen lied l med DUI~to". Ikh:llldllllgcn, lcd II
- Mamgon - h~lr Ikke p:h Irkcl ma::ngden af ukrudt.
mcn alligevel kunnet frembringe el mcrudbyltc.
Glcan 20 DF har mcdfart en god bckæmpcl ..c af
ukrudtet og Cl pænt mcrudhyllc.
Ba\agran 480 cr provcl med for..kdhge blandlllg...part
llt:re_ I alle led er der opnJel god bel..æmpd-.c af
ukrudtet og merudb)tlcr pli 5-10 pct.
I det andet fon,()g var der en langt ""orre ul..rudl
...mængde p!i 316 plariter pr. m2. Iler har de for.. I..elllge
midler reduceret dellne ukrmh nut=llgdc og ..arnttdig
1lH..-dfort 'Iorc merudbyHer Bcd t en'd.1 er her npnåcl
med de for..kelhge Ba\agran 4~0-behalldhnga. 'om
har reducerel ul.rudl'.mængdcn III JO·50 planter Del
'Ior.,tc rncrudb) Ile cr opnact dIer l:b..agran 4~O ..
Actlpron. hvor lldbyllet oml rent er fnrdoblet. Fll ... ilade
. led h - der nnrmalt amendes mod græ'iu!..rudl. er her
pnwel for at hcly..e behandlingen .. :-.Un"olllhed over
for hor. f"'længden uf tokllllhladcl ukrudt er n:ducen:t
cn "muk. ug der er opnåel cl mcrudbyllc p~ ca 25 pet
Re!>uhaternc af dl"-,e 2 for..ug \ l"er. al ..Ime mcrudh) t
tl~r kan opnås I ohelwr. såfrcmt cn bcl)delig ukrudl'l
be!>l:tnd blner bd..•cmpel. Ra,agran 4~O - UI"31 Acll
pron - ..)ne" al '.crc en god lu..nlllg lIldul videre Et
gult middel - Arc(l! , lll,ul MCI'A kan hgclt:dc..
anvcnde...
Glean 20 DF syncs al \ærc:: en god - og ..amllthg billig
metode III ul..rudl!\bekæmpcl-,e l ohelwr. men l1l)-ndlg
hederne har endnu lI..kc ulladl Gkan 20 DF III delte
fonnål
For..ogcnc fort-.:.elle<o..

Tabel 39 \ l'ier h\ tI!..e nmller, der er ,1IHendl I for"(lgcne
ll1cd plantcb~kYllcl ..e l fm og llldu.. lt'lplanlCr i 1985.
Eftcr de enkclle handel"na\ Ile eller numlllerbctcgnel
..er er anforl -.å \ el mængden "0111 arten af \ Irhoml ..tor
l de for... l..elligc for..ugspræparater.
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Frø og industriøf~røder

Tabel 39. Midler pro~'cl i frøafgrøder /984-85.

-41/dl'(

M.lllgan-chelal. 12""( IJO mallganchelal

HandtJsnam
eller nummer

Ukfl,/Jllm,dlu
ArelIl
A uJo\
A\adex UW
lhlo3gr8n 480

""'IO
Ikna.-.aIOl
Iknasalo\ se
Blad~ 500 se
BromlOal \lE ..
Huw.an S
CarbetameA
CIPC. 4O'7c
Oevnnol Super T
Dual 960 Ee
EK 18J

EXP 4190 flo
Fentnal
Fusllade
Galla"l
Glean 20 DF
lIerbaJon 620

Kerb SO
Lontraml
Lonlrcl. 75%
Matngon
MCPA,7511
Mechlorprop. 5()'1.
MN:lnl

Mylone
"laTA (TeA)
Norlrou
Predan" Combl
Reglone
Tcrldm. SOO rc
Tre01i1l
TreO:ln I'lu\
Tribuml
I riOurulm 45',
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Virksomrm: stofTer
gram pr ka eJler liter

4R~ dmoscbaL'el31
340 a§ulam
.180 mallal
480 !xruazon
200 glufO">tllale.ammomum
:l(X) ~nalOlln SO c10pyrahd
400 benazohn • 67 e1oP) rJ.hd
500 C) analIn
394 bromo"ynll
~ melazachlor
700 arbetamld
400 chlorpropham
250 napropaffitd 200 IriOUr.1I1O
q6() mellllachlor

20 dlcambit 20 chlop)r.llld ~

230 \ICPA ·BO mechlorprop
400 dlmefuron' 30 e1op)rahd
200 sclhol.)dlm
250 nuazifob-but)1
115 halo\)'fob-elhm.)e1h)'1
200 chlo~ulfuron

22 dopyrahd 200 ~ICPA

4(X) mcchlurprop
500 propYlamtd
100 dop)'rllhd 200 f,.·yan:1/1n
750 e1opyr.:lhd
100 dop}ralid
no MCPA
500 mechl(1rprop
40 iox)"ntl • 60 brommyml

100 f\'ICPA + 310 Ol«hlorprop
1201m.yml 360 meehlilrpror
Q(X) TCA
210 clhClfume-.al
250 dtmdufOlI 500 f,.·arbelamld
3IO dlquRHhbronlld
500 dimelachlor
4}lO lrifuf3lin
240 lnnurnlin 19t1 napropamid
700 lIlelhnbc:IlZlhidLuron
450 lrilluralin

Ambu~h

il.1)fidan
Ucnlale
Corbd
C)hlllt
(his
Otlhane LP
Dr:l\\lfol
I a~tac
KVK I'erme-lhnn
Maneb 7(}'t
OfI.lIlOI bcJd'o('
Ofl.lIlol f
Rar~:(\1 .lQ 5 \D

Rtdllllltl Ml
RIf'Cord
Rtlllllan
Ro..ml Ao
Spllrlal 4~ e.:
TIll 2;'iO Fe
filt IUrho
Topar 100
V,la\3X R$

I (rI.. \lrt'~ullU/I(('r

Cemne
C)c()Cd cl.. tra

PI' 33
RSW 0411
Te-rpal
lt:rpal C

Sprc(Jl'l1lidler

Acllpron
Fc\ mol Plu~

LissllJlOI N
LI~'k.Ipol I'lll"
$.ll1dO\'tl kOllc
St:llcnng Super Ohe

150 fl'C'rmelhnn
229 lriadime-nol
500 bc:nom} I
7~O renproptmorph
100 fl)C)lhrmal
25 ddlamt'lhnn

"~5 mancol.cb
500 p~ rrtllidonrorb
100 alpha-qpermelhrin
2~ permelhrin
700 maneb
100 capun JOO ISOfCllpho-,
100 Ihtf3m" 400 lsofcnphos
400 fUf3lhlocarb' 70 lhtram·
!~ melalaxyl
75 melaluyl . 560 mam:ozeb

110 c)permclhrin
500 \1nt:lo1.OIin
!~ IprodlOn
450 prodlorBl
J50 proplconazol
12~ proplcOfluol 350 IndemIlrph
100 pcncunazol
.lQ5 hndan' b6 Ihlram >31 carbo\m

.ISO elhephun

.lOCl chlomlequaH::hJond .
2ft3 ehohnchlond
! 50 paclobu l razol
700 Inapenlhcnol
155 rlhephon ' 305 mepiqual'Chkmd
155 elhcphon 305 chlormequlIl-chlond

- pc:nelrcring.-.oile
- pcnclreringsolit'

~predt:·kiæbf::mtddd

sprcdt'·klæbcmlddel
- srrooc.kllebcmlddel
- penclrcnngsoht'
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Plantebeskyttelse
Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

I 1985 har d..:r V'l.'rt.:t anlagt ,.;1 ,tort antal for\ug ulldcr
Udvalgl:1 for PJallll.:b... kytlcl ..c.
FOf...ng,.. rbcjdcl h.. r bl.a. været præget <.If at afpnwc
nye lkk..: marked ..f(,rtl~ produkter ,arm illllfprO\c lIdh·
gere fa ... llagle ,klldcla:r,klcr og ;1\ fmde nye...:'Iledes al
am endelsen af bt."k:cmpcl ...t"'olmdler kan finde "'lcd efter
bcho\ Kun efter ell \<idan :Jf1\cndd,c slI...rc.. landman
den en "konom,,\.. ge\ 111"" \cd brug af hd,æmpel-,..--s
midler \Icd ud"gi Id faldende I..ornpn<;cr bhH:r del
frell1O\l'r endnu mere no(h cmltgt :It forl'lage en kntl'J...
vurdcng af de cn"dtc nudler ... ol..ollom ...."c værdi \cd
bckæmpd..c af en ..kade\'oldcr. I hovedparten af delle
:tr..1ll1, tabeller er Ilcltom.lhylld fm markedsforte mid·
ler beregnet. d. \'" al del opnacde lllcrudby Ile er fra
IruUel om"o"llllnger 111 udbringning "ulli mdkob..
prl'" pil del amclHJlc nuddd. De bcnYllooe pn<j(.'r pa

",d llIarkl"d..fortc nudler -.om for udbrmglllllg og
afgrnder frcmgtlr af wbellen bage... 1 I O\cr"'lglcn.
En dd ,If årel'" fnr...ug l.'r h,... t I ..amarbejde med Slalcn<;
Plantc\;I.:rn<;celllcr. Dc dan .."c Suk"crf;lbrlHcr AIS.
Dan ..~ I'lalllefora.:dling og Fm og Såle"Il1~.

Sygdomme
For 19 S 1113 angreocne .If '" <llllpl""y gdornme I "urn
betegne-. '-(Hn moderalt' III "'\~Igc_ I \llllerll\ctk fore
"om gulru"'l og hrllnplct "lill I yder... t hcgr;t:II~1 om
fang. 0F mddug fandte ... ~llll I ~nrlleh tidlige ..,ladlUl1I.
K n.cUcfod ...ygc forekom lover hal\'tlclcn af vlllter
hvc-dl.:- og -rugmarkl.:fllc. l v{lrbyg forekOlllllcr meldug
I IlHxlcratc til q~crke rlllgn.:b. I a:rlt.:r hctlllj;ede vejrfor
holdelle "raftlge angreb af :cnl·...n:.e og gr:1-.kllllll1cl. l
det eflerfl,lgende omlalc~ re--ull;tICrnc af 124 for...og I

\inler...a:d og 6<) f{)r<;,~)g 1 \ar....cd ...aml 27 fnr..,()g læner

Vinterhvede
Del ..tlgl.:nde areal Illed \"IJHerll\edc h... r oc\'lrkd oget
1111'·1'1.'.... 1.: for I<lr",,& med b('~a:rnrd~l' af walllpe'>yg
dOlllllll:. lall er der udfor1 64 f(1l"\(1g l vinterll\cdc.

Udsædsbårne sygdomme
I 19N5 er der for ..ug..,r~ult;ller .:f1c::r l! fOf',(lg forddl p:\
IO fOf',ug...planr.:r med bd.æmpc:hc afud...æd~b;'1rnc syg
donlIne l \ lIlterll\ede. "I" bcjdscfor.."gcne har da
\ærel all\elldl Cl pam Kra";1 med en <;plrec\nc på 98
pet I parllCI blc\ dcr fundet 4 pet ~pircskadendc

"':tmpc og J pl:t. angreb afhrunplcl\ygc. og paniel m~

~'l.ledL'" beleglle~ ...om t·t <;,undt parti. I I... hcl l er gengl-
vel gennl'rn..,tllt .. re,>ultah:rnc af J for"(lg, hvor Neo-
Vonmi1 er :trl\C:lldl som ...t~ltldardnllLldcl lIled 250 1111
pr. 100 kg ud".cd.

Fuffl,11. Bl'jdsltIlIg (l81.

~ o~'~r- Fre:msplrroc hk.
Vinterhvede Ie:~'ende: planle:r pr ktrrK

planter m' pr ha

19115 J /urwg

a Ubehandlel 97 261 71.6
b Nco-Vorollll 150 ml 94 248 1.9
l.:. SlbU!tll ISO g % 255 1.0
d A rbo....tn Spt."(.". 200 ml % 24.1 0.5
c. BAS .1N9-01 F 150 ml 9\ 24~ 1.3

LSD-

IWJJ-85 11 forlog III t, • f,

;1. Ubehandlel 9X .111 76.7
b. Ncn·Vonmlt 250ml 97 .106 0.8
d. Arho<;,all SJX'c. 150011 9x .113 0.2, ilAS )89-01 150 ml Q7 l'lO 0,4

GI19H4-85 li jon",': .,. .., .,."
.1. Lbchandld 97 .lIS 75.6
h. '\t'O- \' orOlll1 250 ml "" .11.1 0.4
t- SlhlllOl ISO g 97 .1I1 0 ..1

I fire'" for..,,,g har ocjd'!.clllidlerne IHc p:hlr~t:t pet
oVf:rlc\'cnuc piallIer, lige "'(llll antallct af frefll<;pirende
plalller pr. m 2 kun udvisl.:r ..,ru;' uds\llIlg. Dcliandlln
gt:rne har I del <;,pinkle Tllal('nalc ikke paHrkct udbYllel
Ilæ\l1e\ærdlgl.
I 12 fop.ug o .. cr en 3-3ng periode er midlerne Nen
VorolIII, ArbcNtn Speclal og RAS J8C)-01 blc\CI "';.llll
lllenligncl Der er Ikkc fundet nog~n MUcr fOf',kel
Imellem de Ire midler.
J 8 for...og O\cr en 2·!\ng periode er Nco.. Vororlll og
Sibu\nl sammcnllgnet. Og"''' I di~"'e fOf',llg bk\ der
rumlet en CIl\anct cfTe~1 af de lo bejd...ellllCl1cr.

\1c1dug <Jg rU..,1 ...allll Hlld\illlnng\Wampe,( "an ;111

gnbe vinterhvede allerede fra eftcråret af
I laocl 2 er IO for!okclllge llaYlanfomllllenngcr S::UIl
mcnllgncl med eftcr rsspwjllllng med BaylclOll C~I

og Derosal. Ba)tan bejd'tCrnc c-r efTdl 1\ c:: mod mddug
og ud\ ml ring!>'" ampe. det ~mllle g~c1der Ba) lelon
CM. Dero.l.rJl har rlllge ene"l på mddug. IlH:n nogen
efTc~l på knækkefo<hyge og "'l1cs"irnmd.
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Plantebeskyttelse

Tobel2. Bejdsning og sprøJlning efterår og /orar (79). .. % angrdJ af hJ<. n<tlO-

Vinterhvede overlevende kndkcfodsylC km>< mu·
plantet 'om h.., .... ha udbytte

1985 5 forsøg Jr, 4 fs. H,

a. Neo- Voro"'t 250 ml 81 13 24 71,3
b. Baytan bejdse 1M 150 g 80 IO 25 0.2 0,6
c. BaYlan bejdse SL 300 ml 77 11 13 1,6
d. Som a og Bayleton CM 1,0 kg 81 12 20 1,0 1,6
e. Som a og Derosal n. O,S 1 76 8 IO 0,0 1,4
f. Som a og Ocrosal fl. O,S I (78) 5 1,8 0,4
g. Som e og Dero"al fl. O,S 1 (75) 13 1.5 l,S

LSD

1983·8521 forsøg 18 fs 20 fs

a. Neo-Voronil 250 ml 93 40 70,4
b. Bayton bejdse 1M 150 g 91 39 2,2 1,4
d. Som a og Ba)'leton CM-) 1.0 kg 93 39 1,9 0,7

1984-85 14 forsøg II fs D r.. l2 f..

a. Neo-VoroJllt 250m\ 90 20 25 80,2
b. Baylan bejdse 1M 150 g 89 15 21 2,2 1,4
d. Som a og Bayleton CM-) 1.0 k8 92 12 19 2.1 O,S
f. Som a og Derosal n. 0.5 I 7 3,2 1,7

led d. og c spr0J1cI eftC'rir. led r og g spmJlel forlr
e) I 1984 og 83 er amendt 8a)lelon 25 WP ... DC'rQ"a1 n
( ) 2 fs

Efter bejdsning med Neo-Voronit ble... der konslaleret
en overvintring på 81 pet. l forsøgene blev der ikke
fundet svampesygdomme om efteråret. Om foråret
blev der i gennemsnit fundet 13 pct. angreb af knække
fodsyge, der i løbet af sommeren ud ...iklede sig Iii 24
pet. angrebne strå før hoslog et udbytte på 71,3 hkg.
l led b har behandlingen ikke påvirket overvintringen
eller angrebet af knækkefodsyge eller udbyttet.
l led e har behandlingen ikke resulteret i en bedre
overvintring. og der blev fundet et merudbytte på 1,6
hkg.
l led d blev der udfort en efterårssprøjtnmg med
Bayleton CM, og plantetal og angreb af knækkefod
syge blev ikke på\'lrket.
I led e og f blev der sprojtet med DerosaJ henhold .....is
efterår og forår. Der blcv fundel en effekt på knække
fodsyge. sterst efter anvendelse af Dcrosal om for. rel.
lied g. hvor der blev sprøjlet med Derosal såvel efterår
som forår. ble der er opnået en effekt og et merud-
bylte noget la ere end i lcd f.
I 21 forsøg fra 1983 (il 1985 cr der foretaget en
sammenligning mellem Baytan bcjd~ 1M og en efter
Anosprøjtning med Ba)'leton CM. Behandlingerne har
ikke forbedret overvintringen og har ikke påvirket
angrebet afknækkefod':iyge. Behandlingerne har resul
teret i merudbytter på ca. 2 hkg. men kun efter
anvendelse af Saytan bejdse I M blev der opnåel el
nettomerudbytte på ca. I hkg.
I 14 forsøg fra 1984 til 1985 er der forelaget en
sammenligning mellem 'eo.Voromt. Buytan bejdse
1M og eftedrssprojtnmg med Bayleton C 1 og forårs
sprojtning med Oerosal. Der ble\ Ikke opn~et nogen
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forbedring af planletallet om foråret. Bedst effekt mod
knækkefodsygen har der været efter en forårsanven·
deist af Derosal n. De størst netlomerudbytter blev
fundet efter an ...endelse af Derosal. led f og af Baytan
bejdse 1M led b.
13 års forsøg med efterårsudbringning af Bayleton CM
i hvede ble... der ikke opnået merudbytter, der kunne
dække sprojleomkostningeme.

Slængelog bladpletsvampe
I del efterfølgende afsnit omtales bekæmpelse af de
svampesygdomme, der kan angribe kom fra fremspi
ring til host på såvel blade som stængel. Det er uhyre
vanskeligt at udfore forsøg med bekæmpelse af en
enkelt af disse \\ampesygdomme, idet de meget sjæl
dent findes alene I afgraden, men oftest i kombination.
Flere afde nye s\'ampemidler er Imidlertid meget bredt
virkende og har effekt overfor forskellige svampe.
Flere af årets forsogsplaner er en fortsættelse af tidli
gere års forseg. h...or der ved kombinalion af forskel
lige midler og antal !'prøjlninger søges at opnå størst
mulig udbytte gennem la ...est mulig omkostning.

Sneskimmel
l tætte, kraftige hvedemarker kan der i milde ...inlre
med forekomst af spredt snelæg findes angreb af sne
skimmel, der kan være årsag til udtynding af plantebe·
standen. l tabel 3 bringes gennemsnitsrcsultaterne af 4
forsøg, h\or forskellige midlers effekt er undersøgt.
Udsprcjtning af nudleme er foretagel sidsl i november.



rabel3. SnesJ...immel (80).

% over· hk. Nelto-
Vinterhvede Jev~dc: kerne merud·

planter pr. ha bylte

/985. 4 forsøg lf,

a. Uhehandlel 50 42.6
b. Bcnhlte 0.5 kg 51 1.5 0.1
e. Sponak 45 <.."C 1.0 I 58 5.1 2.6
d. Tilt cb 240 1.5 I 58 1.7 0.1
C Corhel Duo 2.0 I 56 1.8
f. Vondoca rb Ex lra 2.5 kg 49 2.8 1.2
g. Sportak 45 ec I 1.01+

manganchclal 12% I.U kg 50 4.9 1.9
LSD J.I

/984. 4[orsøK

a. Ubchandlt:l 96 82.6
g. Sportak 45 cc t 1.0 I

manganchclat 120( 1.0 kg 98 3.5 0.5

Alle:: led hl:handh:1 r n"~(mber

Kun I 2 af dc 4 forsøg foreligger der optællinger ovcr
pcl. ovcrlc"cnde plan ler. I ubehandlet har der I gen·
nem...nit været 50 pet. overlc\t~l1de planter.

Efter allvcndelse af Benlale med 0.5 kg pr. Ila er der
Ikke opnået nogen forbedring af O\crlevcnde planter.
meden..; der er opn!kt et merudbytte på 1,5 ill..g, hYilket
lige akkurat har kUJlllet dække omkostningerne lit den
udfone :.projtning.
Efter am'endelse af I I Sponak 45 et: er der op nuet en
fortx.-dnng af plantebestanden med cl slHert netto
merudbytte p 2.6 hkg.
I led d. hvor der er behandlel med 1.5 I Till eb. der
indeholder carbenda7lm, er der opn et 58 pet. o"crle
vende planter nu.."d et merudbytte pli 2.7 hkg. El
merudbytte, der I..nap nok har kunnet dække omkost·
ningerne til den udf"ne sprojtnlng
I led f er anvend l PLK-Vondocarb Ekstra. der inde
holder maneb. 7incb og carbendazim. lJehandlingen
har ikke forlx.'tJrel planlcheM3lldcn. men der er opnået
el nellomerudbYllc på 1.2 hkg
I led g er ud..projtet en blandmg af Sportak 45 ec og
manganchdal. hvlll..el har beVIrket et Mkkert merud
bytte på 4.9 hl..g. .\ova rende III ct nellomerudb}Ile på 1.<)
hkg.
I 19R4 er der udført 4 forsøg nH...'tJ blandIIlgen Sportak
og manganchelal. Ikhandltngen har i 19R4 ikl..e påvir·
kel pl.lntctallcl. Der er opnåel ct merudbytte pA 3.5
hkg og el nettomerudbytte pli (J.5 hkg.
I åre"," forsog har der været en markant fOT1j).;e1 I

merudb)'t1eme mellem Sporlal.. og de ovrige mIdler
IIIdeholdcndc bcnomyl eller carhcndaz.im. -.om findes I

midlerne I lcd b. d. e og f. Denne markante for~kd kan
skyldes. at sne.l..immels\ampcn er rl'..i..tcnt o\l'rfor de
sid~t nævnte midler ("vrigl henvise... til omtalen af de
samme rllldlcr til bekæmpelse af knækkcfo(hyge saml
lil af'initlt~t om re..i'ilen.... "Ide 145.

Planlcbesk)'ltclse

Kna-Åk<fodsyg,· hOll (lI/grihe al/(' kUn/lir/er. 1/11'1/ I'm/cf"f(l'(/

~kudl'5 me.ff. Om foråret _ft>t uI/gn'lx!1 wu" j'" mørk/arnI/liX
plJ I/råel omJ..rmg rodhati~. S<'fI('r/! util'll.h'\ rlll.Wmtll'lh'.
<u'uh'. mørke ph'lIcr. Smmp.·n forlir50I(N ofte /ldflg "'1"\(.('11
ug ,,<·dso/ udbrlll'

Knækkefodsyge
KnæUefod'iyge og goldfod!ooyge er begge udprægede
~oo... l..iflcsygdomme, og der er ledes Ingen mulighed
for ..mitte IlIcd ud..ædclI eller fra mark III marI.. Kun
I..nækkefocb}gen I..an bcl..æmpt.'S keml"l..
I 1985 er der gennemført 26 1"0.....\lg med bck..cmpclsc af
kna:Uefodsyge fordelt med en plan, hYor midlerne er
blevel anvendt ....~vel efter. r \Om forår ...aml tre planer
med fod.r~bckæl1lpel\c. Sttltem. Planteværn<;centcr l

I yngby har blst el med bcdommel~ af kmt:kkefod..y·
geangrehcne I for~"gene. Lk-dommclscrne er foretagel
"ed fonmgene... anlæg og Igen I jull m ned. J-or<.,te
'iprojtning er udført p~ Ineden'i stadium 5-0 og anden
",pTOJtntng på "tadium 8·9 efler FCt'I..<."", ...kala
Itabcl4 bnnge" resultalerne af9 for'iog. hvor midlernc
Derosal n. og SJXlTlak 45 ec er udbragt enten cfter&r
dier for~r. For"øgcne cr om forllrel bcckmll for angreb
af kmcl..kefrKhyge og opdelt I en gruppe med over 15
(lCt. angrehne plantcr ...aml en gruppe med under 15
pet angreb.
I 5 forsog med 0\ er 15 pet angreb hle\ der I forMet I
gennemsmt fundet 25 pet. angrebne planter. Cfter
an\ endcl"C af Sportak 45 ec om efter. rel er deT opn, et
ell reduktion af angrebel lit 7 pet. En til'i\arende
bchandllllg med Derosal om efter. rel. k'tJ g. har Il..h
p, virket angrebet af kmckkcfodsygc.
Før host er der oplah !'ol r~ med angreb af knækkefod·
syge. og l ubehandlel. lcd a. blev der fundet -t7 pet
all grebne strå. Derosal allVcndl om for11ret. led b. har
reduceret angrebel til ca. det hahe. hvIlkel lUc er
tilfredsstillende. Efter amendclse af Sportal.. efterår
eller forår blev der om for ret fundet 16-17 pet. an·
grebnc planter. medens en behandling \eI efterår
som forår reducerede angrebel til J pet
Ved anvendel!'oC af Derosal n. blev der opnået Cl ud·
bylle på 73.7 hkg. og ..anllTlcnlignet med lcd a. uoc·
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Tabel 4. Knække/odsyge (81)

% angreb af
knækkefodsyge
fodr ca 20/7

5.9

8.1

8,7

9,9

11.4

nellO
mer·

udbyIle

hkg
kerne
pr. ha

7 9.6

6 11.7

LSD 5.3

4 10,5

4 10.0

I) 9,5

25 7.5

37 64,2

% angreb
af knække

fodsyge
Cil. ISn

1.0 I
O,S I
0.5 I

f 1.0 I
O,S I
O,S kg

, 1.0 I
0.5 I
1.0 I

+ 1,0 I
0.5 I
1.51

, 1.0 I
0.5 I
1.0 I

-1.0 I
0.5 I
1.0 kg
0.5 I

Vinterhvede

Tabel 5. K/lækkefod.\ygc (8J)

a. Carhel
Tilt 250 EC

b. Dero'ial n
I Corbcl

Tilt 250 EC
c. Debenc 50

+Corhel
Tilt 250 EC

d. Sportak 45 ec
t Corbel

Tilt 250 EC
e. Sporlak PF

-Corbel
Tilt 250 EC

f. Topsin FI.
I Corbel
Tilt 250 EC

g. Baylctoll CM
Tilt 250 EC

1985. 3/01'5118
OlIer 15% kllæHeJodsyge. Ved olllæg 26%

1985 4/nl'5118
Uuder 15% knække/ot/syge. Ved anlæg 7%

I 1984 blev nye forsøgsrækker påbegyndt til belysning
af forskellige midlers og blandingers effekt overfor
knækkefodsygcsvampen. Forsøgcne blev anlagt på are·
aler. hvor der i forvejen blev fundel angreb af knække·
fod syge.
I tabel 5 bringes genncm~nilsresultaterneaf 7 forsøg i
hvede opdelt i forsøg med over og under 15 pet. angreb.

1.0

0,7
0.6

I.J

1.0

netlO
mer·

udbyue

hkg
kerne
pr. ha

6 66,4
I 2.1 0.4
2 2.6 0.1

3 2.7 2.3

o I.J -2.6

9 4.9

26 73,7
17 3.2
16 3.1

3 6.3

4 2.2 1.7

14 0,4
LSD 1.9

25 80,1
2J 0.2 2.3
19 -0.3 2.8
12 0.9 4.1

9 0.5 3,4

15 0.5 -3,4

16 4.9

47 1.7
LSD 3.1

3

7

4

6

3

15

29

25

14

Vinterhvede

/985. 5 forsøg. O~-er /5% angreb

b. DerosaJ n. F 25
e. SpOrtak 45 ec F
d. Sportak 45 ec E
e. Sportak 45 ee E

Sportak 45 ee F
f. Sportak 45 ec E

Derosal n. F
g. Derosal n. E

Sportak 45 cc F
a. Ubehandlet

/985. 4 forsøg. Ullder 15% allgf(~b

b. DerosaJ n. F 6
e. Sportak 45 ee F
d. Sponak 45 ec E
e. Sportak 45 ec E

Sporlak 45 cc F
r. Spartak 45 ee E

DeroS<1.1 n F
g. Derosal n E

Sporlak 45 ee F
a. Ubehandlel

1984. 8/orsag

b. Dcrosal f1 F
c. Sponak 45 ec F
d. Sportak 45 ec E
e. Sponak 45 ee E-F
f. Sponak 45 ee E

Derosal n F
g. Derosal n E

Sponak 45 ec F

led a g. for'ile spmJlning stadium 5-6
IN! a-g. anden ~pmjlnmg ~Iadium S-q

Der0'.11 fl. 0.5 r pr. ha, Sportal.. 45 cc Ul t pr ha

handlet, er der opnået Cl merudbYlle på 1,7 hkg for
Derosalbehandlingen. Ble... der istedel for Derosal n.
anvendt Sporlak 45 ec cflcrår eller fonk blev der
opnået merudbytter på ea. 3 hkg. Efter to behandlinger
i led c, f og g blev der opnået merudbytter på 5·6 hkg.
De opnåede merudbytter har alle kunnet dække om·
kostningerne til sprøjtning, og der er blevel neHome
rud bytter på 0,6 til 1.3 hkg kerne for de udførte
behandlinger.

J 4 forsøg har angrebet af kllækkefodsyge \'æret under
15 pet. og i gennemsnit 6 pc!. angrebne planter. K un i
led d, Sportak 45 ec anvendlom efteråret. er der
opnået et merudbylle, der lige har kUllnet betale om
kostningerne, medens de øvrige behandlinger har ko
stet fra 0.4 til 2,6 hkg kerne at udfnre.
I forsøgene er gennem årene fundet en aftagende effekt
af Derosal overfor knækkcfodsygcsvampen. (Se ~idc

145 vcdmrt.llde resistens).

a. Carbel
Titt 250 EC

b. Dero'ml n
• Corbcl
Tilt 250 EC

c. Delsene 50
I Corbcl
Tilt 250 EC

d. Spanak 45 el:

I Corbel
Tilt 250 EC

e. Sportak PF
+Corhel
Tilt 250 EC

f. Topsin Fl
Corbel

Tilt 250 EC
g. Baylcloll CM

Tilt 250 EC

1.0 I
0.5 I
0.5 I

. 1.0 I
0.5 I
0.5 kg

. 1.0 I
0.5 I
1.0 I

+ 1,0 I
0.5 I
1.51

'1.0 I
0.5 I
1.0 I

+ 1,0 I
0,5 I
1.0 kg
0.5 I

17 69,3

4 1.9

4 2,5

3 3.2

7 4,0

9 2.0

IO 2.5

LSD 1.6

I,)

1.6

2,1

1,2

2.2
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I ~fdchllgcn med nver 15 pcl. angrebne planter fon:lig
ger kun resultat af 3 forsøg.
lied li er der udført tn :.projtrlinger i <,tadium 5-0 og 8-9
med Corbel og Tilt 250 EC, og mgen af db"c lllldler
har elTekt mod knækkcfo(bygc. Ved anlæg blev der
fundel 26 pCl. angrehne plan ler, der ved hm;( ha~'de

udviklet sig til 37 pcl. angreb. og der blc\ opnået el
udbytte p:'l. M.2 h"g.
I de efterfølgende lcd b-g hlev der \cd fOr"lIC ~proj(lling

yderligere cil ...at Cl middel med effekt mod knækkefod
syge, meden:. andelI :.prøjtning er llllf~lrl med :.ammc
middel i alle led. I gennem\nil <lI' de fil forsog blev der
opn:1el CII acceptabel elYekt på kmt:kkefCKi"lygcn I led b,
c. e og g. I led d. S!>ortak 45 ec. er der i disse .3 for ..og
opnået ell UiJl'cepl:tbel effekt p~ knækkefodsygc:-vam
pen. Ockæmpcl'\e af knæHcfodsygell har rC"lullere! i
..lOre merudh) Iler på 7·12 hkg.
Neder"l i labellell er anforl rC'\llllatcr af 4 t(ll·"l~lg. hvor
der ... cd anlæg ble\ fundet 7 pct. angrcbne planter. Ved

f'obe/6. KII({'Hejod.\'Y.'w (84).

Fm"lu ,pnlJllllllg 'l.ltium) 5-6
AIl<kn 'IH<lJllllIIg <,1.IlJIUltl l-: Il

1.0 I
12 68.20.5 I

1.0 I '
5,0 kg 3 I ,o
0,5 I
2.5 I

5 2,1O,S I
1.51

7 1.50,5 I
}.O l

O 1.50,5 I
2.0 I

4 'J.80.5 I
4,0 k~

O 0,80,5 l

0.5 l
27 79,50.5 I

0,5 I '
0.5 I-g 12 2.4
0,5 I
1.51

17 2.50,5 I
1.0 I
1.0 I 13 2.7
0.5 l
2.0 I

16 2,q
0,5 I
4,0 kg

19 UU,5 I
lSD 1,0

IH.... t ble\ der I-011staterd Cl angn:h p,1 17 ret. og et
udby[tc pti 69..1 hkg kerne.
Ener <lllvendchc <lf et middel mcd kn:ckkcfod~ygccf

fckl vcJ Jen forMe ~proj[nillg hlev Jer (lpn~et merud
hyller pil 2-4 hl-g, der omregnel medfnrtc netlolllerlld
bylller r'l 1.2-2.2 hkg.
[ Il.l!'''lOg 46021 og 28007 Cl' ckr ikke gjort notater om

"l\a:kkC'fod"l~geangreh\cd for"'(lgcl1e~ arll:cg. Ved hø..l
hlcv der "Oll"l[ateret 51) IX'I. angreb i 1 for"log og O i del
andel. Eftcr Ix'handlingcrne er der 0Pll<JCI mcrudhYllcr
på 5-!.' hl\g

Ilahel 6 Cl' rC"'lIlt~lICI af J f()r~og anfurt. Ved fon.øgene"l
anl:cg: bkv der fundt:! 6 pet. angrebne planter. der ved
h"~1 havde udvl"lel :.ig III 12 pel. angrcb med et
udbytte på 68.2 lI"g.
I gerlllem"lllll ,lfde ru forsøg er dcr opnilet en rCUUk[I(Hl
afknæl-"cfodsygell lil under halvdelelI afangrebcl I lcd
a. For til' ll1arked~func nudler i lcd b og d er der opn~et
'lom1\ lllerudbyller på 1.0-1.5 hkg. der dog har kunnel
dække ornko"lningcrne ved de udfnrlt' knæl-kefo(\<'y
gel>chandlinger.
Fra 1984 foreligger re"lultl.llcl af9 for"'lg. Ved host ble\'
der fundel 27 PCI. angrebne plunter. hvllke[ er ca. del
dohhelte l forhold [il forsClgcnc fra 1984.
Dc opnt!cde Illcrlldhyltcr er ca. 2 hkg ...wrrc end i 19M.

KI!(.I>I.J,(fo(/lyge palllw/I'. SI/IIlJ p/alll<' III ~'('''IIr(' mi'd IJI'/dl'
sl<l'lIglcr o~ J~·I(' ",dda 7illwy/! ('li o".r?,rdJI'fI pJl1l11e med
lIIorJ.. J/(('flxdba_~il·. KfI«.'/"/"tfod'yge J..WI /"011..10/('(("- om
/"rmg J. mUj og ')('J..æll1pf!l~l· bør IIdfiJrl'1 I JOrl/l' JW/I'del af
IIlIIJ. 111'/1 !/Ier(' end 15 pcl. afp/al/leflll' er {IIIXff'!III/'.

(Flltn' II Sdwl/)

2 ar~JlJfI"og peKer I re(ning a}: al alll'l!lId('s ('III/u/del \'('(/
før.\(e IjHOjflJllIg - stat/iII III 5·6 . fIIed lffe/"! mori kllæk
kefo(/syge. Imr sJ..ade~(ær\J..lell f/('(/m:u/!\ fra 15 pC/o

angrebne p/omer It! ca. IV pct.

u

1.5

2, I

2.0

o,~

0.4

Netlo
mer

udbylre

hkg
kerne

h,

Ck angreb
af knæk·
kefods)'ge

ca. 1/7

/984. 9 fono}!,

a. Till 250 EC
Till 250 EC

h. Till 250 EC
Ben!a[l:
Tilt 250 EC

d rilt ch 240
Tilt 250 EC

e Sportal- .
Corbcl
Tilt 250 CC

f. Corbel Duc)
Tilt 250 EC

g. 13,'1\ icai
Till 250 EC

Vinterhvede

1985. J jvr~o}!,

a. Till turbo
Till 250 El"

h. Till lurho
Belllalc +

Tdl 250 EC
,. A 7283A

Tdl 250 EC
d. TlIt cb 240

Till 250 EC
e. Rival

Till 250 EC
f. Corbel Duo

Till 250 FC
g. BavIL'ul

Till 250 EC

12.1
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Tabel 7. Kllækkejodsyge (82)

% angreb

Vinterhvede arknække- hkg neu<r
fodsyge kerne mer-
ea Isn pr. ha udbytte

/985. 4 jorsag

a. Ubehandlet 26 53,1

b. PLK·Vondocarb 2.5 kg 6 1,4 0,2

c. PLK·Vondocarb 2,5 kg
3,8

+Bayfidan ·0,5 l

d. PLK·Vondocarb 2.5 kg
+Bayfidan t 0,5 l 6,1

og Till !Urbo 1.0 I

e. Sportak PF l,S 1
tCorbel + 1.0 3 4,5
og Rival 1.0 1

f. Tilt cb 240 1.51
3 6,0 0,4og Till turbo 1,0 I

g. PLK·Vondocarb 2,5 kg
+ Bayfidan +0,5 I
og Till turbo 1.0 I 4 7.6
og Rival 1,0 l

LSD 2.5

led b-g, første sprøjtning stadium 5--6.
led d-g, linden sprøjtning stadIUm 8-9
led g. tredie sprojlning sl"diun\ 10.5.

I tabel 7 bringes gennemsnitsresullaterne af 4 forsøg
med bekæmpelse af knækkefods)'gc, hvor blandings
midlet PLK-Vondocarb. der bl.a. indeholder carben·
dazim, er sammenlignet med Sponak PF og Tilt cb
240, der også indeholder carbendazirn.
Ved forsøgets anlæg blev der fundet 20 pet. angrebne
planter. der ved host havde udviklet sig til 26 pet.
Efter anvendelse af PLK·Vondocarb er der opn1ict en
reduktion af knækkefodsygen til 6 pct. med et merud
bytte på 1,4 hkg, hvilket ikke har kunnet dække
omkostningerne til sprøjtningen. I led c blev der ud·
sprøjtet en blanding af Vondocarb og Bayfidan. der er
en nydende formulering af Dayleton. og der blev op
nået et merudbytte på 3.8 hkg kerne.
lIed d er der udover samme behandling som led c også
foretaget en sprøjtning i stadium 8·9 med Tilt turbo.
hvilket har resulteret i et merudbyltc på 6.1 hkg kerne.
l led e og f blev der ligeledes sprøjtet to gange og
opnået merudbytler på 4,5 og 6.0 hkg kerne. lIed fhar
det kostet 5.6 hkg at udfore de IO sprojtninger. og der
blev kun opnAet el beskedent netlomerudbytle p!\. 0,4
hkg kerne.
lIed g blev der foretaget iait tre sprøjtninger, den sidste
sprøjtning i stadium 10,5 efler fuldt gennemskredet
aks. Der blev ikke opnået noget sikker! udslag for de
tre sprøjtninger i forhold til IO sprøjtninger i led d og f.

Forsøg nr. 63020 er udfør! efler samme plan. Ved host
blev der fundet et meget krafligt angreb af knækkefod
syge p!\. ialt 70 pct. angrebne strå. I led b. c og d blev
der opnået samme merudbytte som i tabel 7, medens
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der i led e blev opnået el megct SlOn merudbytte pc1
22,3 hkg. Et udslag, der kan skyldes resistente stam·
mer af knækkefodsyge overfor carbendazim, der er
eneste knækkefodsygemiddel i PLK-Vondocarb eks·
tra. Se afsnit vedrorcnde resistens.

Bekæmpelse af knækkefodsyge i ~'i"lerhvede foretages
om foråret efter konstateret behov.
I store dele af landet forekommer knækkefodsyge
svampe. der er blevet resistente overfor midlerne inde
holdende benomyl, carbendazim og thiophallat.melhyl.
Ved anvendelse a/disse midler, rene eller i blanding,jlJs
utilstrækkelig effekt. Eneste alternariver Sporrak 45 ec.
En ejrerdrssprojtning med Sportak 45 ee kan tilrådes
hvis der i månederne oktober-november er høj rempera·
tur og fugtighed, der er lil gunst for knække/odsyge·
.wampen.

Blad· og akssvampe
Angreb af meldug. gulrust. brunrusl, brun plet m.n.
optræder med forskellig styrke år efter Ar pA hvedens
blade og aks. l 1985 blev der ikke i forsøgene fundet
angreb af gUlrusl eller brunrust. Angrebene afbrunplct
og meldug må betegnes som svage, idel meldug blev
fundet først på året i svag styrke, som ikke udviklede
sig senere hen pA sommeren.
I de senere års forsøg er der fundet en god okonomi ved
at udføre to velplacerede sprøjtninger i hvede. OgsA i
1985 blev hovedvægten lagl på tO sprøjtninger med
forskellige midler eller kombinationer heraf. Ligeledes
blev der anlagt forsøg til belysning af økonomien ved
tre sprøjtninger. Fælles for planerne er endvidere. at
alle forsøg blev anlagt på arcaler, hvor fodsyge enten
ikke var et problem. eller hvor en bekæmpelse var
blevel foretaget.
l tabel 8 anføres gennemsnitsresultalcme af 10 forsog,
hvor sprøjtningerne er blevet udfort i stadium 5·6, 8-9
og 10,5. Kun i forbindelse med den første sprøjtning er
del' anvendt forskellige typer svampemiddel, medens
der ved sprøjtningerne j stadium 8-9 og 10,5 er anvendt
samme middel. nemlig 0,5 l Tilt 250 EC.
I forsøgene blev der ikke fundet angreb af rust, medens
der i 9 af forsøgene blcv fundet moderate angreb af
meldug og brunplel, i gennemsnit 5 og 4 pcl. omkring
1. juli med et udbyue på 65,8 hkg.
lIed b blev der efter sprøjtning med Corbel og Tilt 250
EC opnået en god elTekt overfor meldug og brunplet.
Behandlingen resulterede i et merudbytle på 4,3 hkg,
der imidlenid ikke kunne dækkeomkoSlnillgerne til de
to sprøjtninger.
Led c var behandlet med midlet Rival og Tilt 250 EG
Der er opnået god effekt O\'erfor meldug og brunplel
med et merudbytte på 6.1 hkg. Rival er en blanding af
0,5 l Sponak og 0,5 l Corbcl.
lIed d og led f er prøvet nogle nye, ikke markedsforte,
midler der har en tilfredsstillende effekt overfor mel·
dug og brunplcl, og der er opnået merudbytter p.'" linie
med de øvrige behandlinger.
lIed e er anvendt Tilt turbo og Tilt 250 EC. Behandlin
gen har resulteret i et merudbytte på 5,8 hkg, men
nettomerudbyllet er kUli på 0,6 hkg.



Tabel 8. B1adnwlIpe (85).

% angreb af

Vinterhvede mel- brun- hkg Nc:uo-
dug plC:I kc:rnc: .".,.

" 1/7' pr. ha udb)'ue

1985. II) forsøg q 1'.. qr,

a. UbclWlldlct ; 4 65.8

b. Corbd 1.1) I
O.S 4.3 0.5Till 250 r:C 0.5 I 0,4

c. Rl\'al 1.0 I
0.2 6.1Tilt 250 EC 0.5 I

d.Bayfidiln O.; I
0,4 0.8 5.3Tilt 250 EC 0.5 I

e. Till turtxl 1.0 I
0.3 5.~ 0.6Tilt 250 EC 0.5 I

r. XN J 2,0 l
O.J 0.9 5.6Tilt 250 EC 0.5 I

g. Corbcl I.U I
Tilt 250 EC U.; I CO.5 ) (0.7) (6.1 ) 1.1
Till 250 EC 0.5 I

LSD 1.9

1984 9 forsog

a, Ubehandlet ; 2 73.3

b. Corhel 1.0 I
0.6 9.0 4,2Till 250 CC 0.5 I 0.0

d, Bay fidan 0.5 I
0.4 9.6Ttlt 250 EC 0.5 I

LSD U

F(lr"ll' ..pn1Ill1l11g led b-g. ,,;.dl{"~--tl

Andell ..pnlJlrlllle 1~'(1 h g, "ll(lIe It l)

'l\'(l1e "pIIlJIllIlIg lcd g "ladlIllIl 105
• 1l'~"II\~'l .. I~' hlad.
( III r..

I lcd g er der foretaget lailire ..,pruJtllinger. S \e1
effekten oH'nor s\'ampco;H~domme -.om det opnåede
merudby Ile svarer ttl, h\ad der er opn et for to bI:
handlinger Del opnåede Illcrudb)'te på 6,1 hJ...g har
ikke J...ullnel belale omko'lllllngcrne til de trc ... prujl Il iII
go<
Fra 1984 forelIgger re~ultatel afq forsag, hvor forMlg~

leddcnc h og d har va~rel pnlvet. I Iq~.. ble\' der for to
behandlinger opnået 9-10 hJ...g l mcrudbytte, Imlket er
dCI dobhclte af ud<;lagcl1c for 1985.

J label Q gcngi\c<i rcsuhtl":rne af Q fo~og, h\'or der er
forelaget to SprOjllllnger, I denne forsogs~f1e er der
"cd for'llc ..projllling amt:ndt "anline middel. nemlig II
Tilt lurbo, lllt:d~mder \rt.! ..mdell ..,prnjlning er al\\endt
for... kdltgc nudler.
J gellllelll\nll af de 9 for'lng har dcr \ ..cret modcrate
angreb ;If meldug og "HlgC angreb af brunplct
lied b ~r d~r opnåel en god dTeJ...t p.1i <;,h el mddug som
bnmplcl. e1er har rc~ultcrCl ICIIllCnl(jh) tie p~ 5,7, mell
der bliver kun 0,3 hkg kern!.' lilhage. n:'\r udgil'tcflle til
de to behandllIlger er belal!.
lIed c og cl erder opnået Otnlrt'nl "killlme effekt o\'erfor
s\ampcnc mcd el merudbytlt." p1\ 5·6 hkg, der lIg.e har

PJllnIChcsk)·ttelse

IUSllr/Um i hH!detJJ.. ~ Under fugl/gi' 1'l'J,Ji"ho!d {e{ ojlt'
ungrt'h aJfu{tJrillm I hH'dl'tJh. I-j'd J..,afttgl· an/l.'l'h fOr tJJ..{
og Hrr} ('r Hagl f/>tlligl \J..((', Smmf'{,/J J..all r'C('ng" Ind I

Åenlt'rne, dt'r bIll·'" \mll ()~ ~Årumplll·.

(rOl(1 A From 'lld..,cn)

Tabt'l 9_ B1adll'lImp(' (861_

%- angub.f

Vinterhvede mt:1· brun, hlg N~lt>

dug pkl <"'" .".,-
ca. 1/7- pr Ni udb)ue

1985, 9 jo,\Ol.f l'oh

" Ubehandlel 9 61.7
h. Tilt turbo 1.0 I

0.5Tlh turbo 1.0 I (U 5.7 0..1

c, Till turbo 1.0 I
Till 250 EC 0.5 I U.4 0,2 6,2 0.1

Orlho-
Dlfolalall l-\\' 1,;1

d I Ilt turbo LU I
Onho- 0.8 0.2 ;.1 0..1
Difolillall FW 2.0 l

< I Ih turbo o.; I
Dal"Oml 500 r :!.5 I 0,2 ".H O.S

f Tdt turbo 1.0 I
Dainn 4.0 I 0,2 5,0

g. T Ih 250 fe o.; I
0..1 0..1 5.7 0.8I ilt 25U EC U.; I

LSD 1.6

hlr'le 'rnlllnIl181~'c1h Il, "lad I': 67
'\I1JCl1 \prllJllllng leJ Il ~. " ....lIe q-Io
• n.l'..1\I\el"'l{" hl;IJ
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/985. /9 forsog 17 r.. 18 f!>.

a. Lbehandlcl JO 64.8
b. Tilt 250 EC 0.5 I

0.5Tilt 250 EC 0.5 I 6.0 1.1

e. Tilt turbo 1.0 I
0.6 0.7 5.6 0.2Tilt turbo 1.0 I

led b og ~. ~pr"JIt'1 2 g.anE-e. SI ().- og: 9-10

Tobe/II. Blod.n·ompe (86·87).

Plantebeskyttelse

kunnel dække omkostningerne til de ud forte behand
linger.
I led e bIc\! der målt en ikke helt lilfredsstillende
meldugefTekt og et merudbytte pil 4.8 hkg. hvilket ikke
har kunnet dække omkostningerne lil de 10 sprøjtnin
ger. f led f er am'endt et ik.ke markedsført middel.
Dainn. og effekt og merudbytte er på linie med led e.
I led g er effekten o ....erfor meldug og brunplet og det
opn ede merudbyue pil linie med. hmd der er opn el l

lcd b. Grundel højere pris pil Tilt turbo er der el Slorre
neltomerudbyllc efter IO sprøjtninger med Till 250
EC. Forsøg nr 49017 er ikke med i gennemslllllet. Idet
led g mangler Resuhatet af behandlingerne blc\ under
gennemsnitlet for de 9 forseg.

Vinterb"ede
% angreb af

brWl- mel-
plct dug

ca. 1/7

hk.
kem<
pr. ha

n~lIO

m~r

udb)'lt~

I tabel 10 bnnges gennemsnitsresultaterne af 10 forsog.
h\'or to sprøjtninger er udfort i stadium 6.7 og 9-10.
I 8 af de IO larsøg er der fundet et s\agt angreb af
brunplel. iall 2 pet.. medens angrebet af meldug var på
IO pet.
I led b ble\! der efter to sprøjtninger med Till turbo
opnllet et merudb)'tte pil 5.5 hkg. Samme merudbytte
blev opnåel i led c efter to sprøjtninger med Tilt 250
EC.
l led d er opn et en god cffekt o\!erfor brunplet og
meldug med et merudbyue på 8,5 hkg. Et merudbytte,
der er sikken slorre end merudb)'tterne i lcd b og e.
I led e. f og g er prøvet endnu ikke markedsforte

Tabel JO. Bladsvamp(! (87)

midler. og der er opn el en ensartet meldugeffekl med
et merudbytte på 5,5-7 M.g.
Fra 1982 til 1985 er der udforl 38 forseg. h\or led c. d
og f er sammenlignet. I de tre led ble\! der opn. Cl stort
~c:t ~mme meldug- og brunpleteffekt, og der blev Ikke
nogen ..ili.ker forskel udb} lierne imellem.

l 1985 blc\ midlet Tilt turbo markedsfort for fONte
gang. I tabel II er foretaget en sammenslil1ing, h\or to
sprøjtninger med Tilt lurbo er sammenlignet med Tilt
250 EC.
Ocr blev i gennemsnil af 19 forsøg ikke nogen ~ikker

forskel midlerne imellem. men den billigere pris p Till
250 EC bevirker. at nCllomerudbynet blev størst for
behandling med delle middel.

1985. IO for.<ag

a. Ubehandlet 2 IO 67.5
b. Till turbo 1.0 I

0.9Tilt turbo 1.0 I 5.5 0.1

c. Tilt 250 EC 0.5 I
0.6 2Tilt 250 EC 0.5 I 6.3 1.-1

d. Rival 1.51
0,4Rival 1.51 0.6 8.5

e. Tilt turbo 1.0 I
2A7099A 2.5 I 0.6 6.9

f. Corbel 1.0 I
Corbel Star 2.5 l 5.-1

g.Bayfidan 0.5 I
2 6.5Baylelon OF
LSD 1./

/981-85 41 forsøg 2-;l f~ ]a f~

a. Ubehandld 4 8 67.6
c. Tilt 250 EC 0.5 l

0.7 3Till 250 EC 0.5 I 7.4 2.5

d.Rlval 1.51
Ri\al 1.51 0.7 8.7

f. Corbel 1.0 I
2Corbel Slar 2.5 I 6.6
LSD /.J

led bog spr"JI~1 2 gang~. ~l 6-7 og 9-10
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Vinterhvede
% angreb af

brun· mel-
plet dug

ca. 117

hk.
kerne
pr. ha

neno
mer

udbyltc

I tabel 12 er gengivet gennemsnitsresul!alerne af 9
fon.og, hvor to og Ire sprøjtninger samt tidlige og ~ne
sprøjtllinger kan sammenlignes. Forsøgene cr opdelt i
4 fon..ug TlIed sarien Kraka og 5 forsøg med sorterne
Longbowog Jmba.
I de 4 forsøg med sorlcn Kraka ble\' der ved forsøgenes
anlæg fundet yderst s\ age angreb af meldug, og ved en
\ urdenng forst i juli blcv der i gennemsnit fundet 7 pct.
angreb af meldug og 5 pet. angreb af brunplet på
fanebladet. lied b er der foretagelire sprojtnlnger med
I I Tilt lurbo. og I led e er dc:r foretaget IO sprnjtninger
med TIlt lurbo i henhold!ivi... "'Iadium 4-5 og 7-8. lied d
er der forclaget to sene ..prnjlninger i henhold~vis

stadIUm 7·8 og 10,5. I de 4 forsog i sorten Kraka har
der været så ~må angreb af meldug og brunplct. at de
opnåede menldb} Iler Ikke har kunnel betale udgIften
til de udfortc sprojlnlnger Netlomerudb}uerne \Iscr.
al der er ml\otel ca. 2-3 hkg kerne \"ed al udfore
...prøJtnlngcrnc.

Efter anvendelsen af Rival er der opnået samme effekt
og udbytter som efter am'endelse af Tilt turbo.
I .. forsog \ar sorten Longbow og i el forseg Imba.
Resullalet af de 5 fOf'iog er anfort midt i tabellen. I
forsogene ble.... der fundcl yderst svage angreb af mel
dug og brunplet. men der blcv opnået belydelige mer
udbyttcr fra 7 lil 9 hkg. som så rigeligl lunne dække
omkostningerne.
lI\!or der har værel an\'c:ndt Ri\'al blev der opnået ca.
samme merudbyttcr 'lom efter anvendelse afTilt turbo.
I 1984- foreligger rcsuhalcr af 9 forsog. hvor mIdlet



Plan Icbl.'Sk},tlclsc

Rival bIc, pnwe( l (c) og lre hchandlingcr l1led CII lidi
anden do'Crlllg.

Sneskimmel
Undcr UgUIl'!lgC forhold \....111 der i en la::1 og kraflig
rugmark f{lrekomrne 'll1e... l..lIlll11c1 cflcr Cl lang\angl

Netto
merud·
hylle

hkg
kerne
pr ha

%
overlevende

planlu
Vint'errug

/abe/H S1J('.~l..lIImll'l (IWI

1985 jorwg lir. 34014

a, L't>ehandkt 07 26.2
b" Ocnlall' 0.5 kg Ob 1.2 OA
c Srorw!.. 45 ec 1.0 I HXl 7.3 4.8
d I Ilt cb 240 Ul 99 4.3 lA
c Corbcl Dun 2.0 I 95 5. I
f VondOl.:.lrh 2.5 "g 07 1.1 OA
g Sporlal.. 45 et: 1.0 I

I(X) 4.5 1.5Illn-<,:hd Il ....c 1.0 kg

/98.J. 5 fon"g , f, H- If, H,

a UbehandleT 61 8j 29.3 55,4

b ln-chclal, lY;' 1,0 I.. g 66 9! RA O
c b Fknlillc 0.5 kg 65 91 12.3 J.7
d b SPOrl~11.. PF 1.51 I>R 9,\ 14,4 1.2

< b f,1i en 0.5 kg 68 91 9.0 0,7
f b Cmhcl Duo 2.0 I 6-l 89 8.6 0.9
g. h 1 Sporta!.. 45 cd.O I 67 94 IX.3 1.1

l.etJ n-g Ud'PhlJlt:l l lHl\"mho:r
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8mnpl(,1 pd hlad fX: uJ..~ af 1H'f/t!t', SramfX'" spn'dt'~ met!
rl'KflstællJ.. f N hlad ul hlut! og fi"dl's ofr(' I ahl'1 l"l'd

J..ra/iilll' ullllrl'b fJ(JdU'ggl'~ bluri,' Ulf OI'1/t'r mlyl lIedmr IId
11.1·"'- Iii fi,lgl'. 8('l..æmp.,\ mdel/ Irl'l'de,,~\·l..rld/lI/lK·

(FolO: A. From "iil'1,cll)

'>Ildæg. Som i andre \ inlcr""l'd ...afgrc'dcr blev der an·
lagt for""g til bcly... nlllg <lf forbednngl'll af rugen...
mcn·intnllg, I label I~ bnngl'" re~ullalet af for..u~ nr
34014 ..aml 5 fOr"(lg fra 1984
B('halldlill~t::fllt:: er fllrclagcl fllr'>t l Ilo\cmber og har
11..1..1.' 1ll0ul'rt::1 \:c..cll1hgt på Pl't O\('rlcwllde plallll'r

1.~

2.7
J.j

'letto
m,,·

udbyne

1.1
lA
J.j

hk.
L.e~

pr ha

'*- angreb af
111C'1· brun-
dug plct

ca 1/7

Vinlcrhvede

Talx" /1, IJladnampt! (R8),

/985. .J fonog KmAo

" UbchandlCI 7 j 67.1
b, Tih lurro J . O U 5.3
c. Till lUrro ! 05 O 1,7
d. Till turht) ! ' U,1 O .1.9
c R.'al J, O O 4.7
f R.\al ! 0 ..1 O 4,3
g R.\al ! O U 1,5

LSD-

/985 5 fun".1t I.OIIRhI.)\\ 1",1", 3 f,

" Ubehandlet l I 73,7
b. 1.11 lurtx. .1 U 0,1 9.2
c. Till lurho ! O 0.1 7.8
d Tilt 1mb<> ! O 0.2 6.9
c Ri\31 .1 O 0.3 9,1
f. R.'al ! O 0,4 8.0
g Ri,:1I ! O 0.2 8,7

LSD 2.5

19M4 q fOl"',~'g

a. Lbehamllcl 0.2 0.5 73.1
c. Rnal 1.0 I .\ . 0.1 0..1 7.7
f. Rival Ul h 0.1 0,3 6,0
g. Rival I.U I 2· 0.1 0..1 6.3

I.ed b.~·.", og f ,pr,'Jlel '1.IJlurn ';·5
I ed h-p. ,pr\IJlcl ,tadlUllI '·H
Lcd h,d.c Oll.' P. '1'1"llJll'l '!;ltllllltl l(),.~

TIll turho 1.111. 1{1\;d U I. Rl\.11 I II kod l', I.~ 11 kJ f-p.

I /985 b/t'I' der 1'('(/ 'o \'pnlj'"II,ger mod hladnwl1pe i
},vl'l.'dparft·" af forwlfl'l/c op"al'l merudbytter pli 4-5
hAg Jferlldhyuerm' \Iemmer ol'aem med dell Hw:e
fOrt'J..om\1 afo·nmpt'\.I'gdof11l1u'. De 0p"(}('(/t' m('r/ltlbyt
ler har /i(!(' 1..11I1IIt'l 11('((1"'.' dl' IO bl'lwlldlillger.
I "og/e mdd/lKm(KI/(J~dt.i!.t·Vir/er som j. eJ.. \. di' t'/I~W/

{J..e b/el' (h.'r I WWU'mf1lI1 Opmll'l mt'rudhruer ru 7-9
/tl..g for w\,·ompl,/l(.juHldli"Ker.
Det l'r I'lgl/KI al/O/&:t' /I(/I'll..lillg('" i hrt'dl'l1larI..CII IW/

ugelltlige 1I1~1''' fra ca 20. maj ul ca. /O. JUli.
SproJu!I1l1dli'1 ~ka/I"(('IRn li'l'r d.' o'al1lf't', der jorl'jill
dl'~

."ormall t'r lo l'elplucer(-'f!l- \prOJ/llIlIgt'r f/l\lra.:J..l..e/lg rl/
ar holde !rlw/e" fri Jor h/otl\l'1(domme

Rug
Rug an..e... fllr :It ,:crl' ("Il relall," ..und "fgmtlc. men kan
dng :.IIlgnhc, af både "'længe!- og bktd.., :Impc.



Plantebeskyttelse

SIØrst merudbylle er der opnåel ener anvendelse af I I
Sportak 45 oc.
I 1984 blev der udføn 5 forsog, og I det ene forsøg. hvor
der var en megel dårlig overvintring. omkring 67 pet.
overlevende pianleT ener behandlingerne. blev der op
nAct store merudbyuer for de anvendte midler.

15 4r har der været udf~rt forsøg med bekæmpelse af
sneskimme/ i rug. Kun hvor der blev fundet stærke
angreb afsneskimmel. blel' der opn/iet rentable udslag.
Bekæmpelsen er o/forebyggende ort.
Kun i en tæl og kraftig afgrøde kan der IilrlJde.<i
anI/ende/se o/Sporlok 45 ec om eftediret.

Knækkelodsyge
I 1984 blev der påbegyndl nogle forsøg. hvor forskel
lige midlers effekt blev undersøgl sAvel ved en efterårs
som en forårssprøjtning. Forsøgene er fortsat fordelt
på to planer.
I label 14 findes gennemsnitsresultateme af 5 forsøg,
hvor der er behandlet mod kmekkefoosyge shel ef
lerår som forår. I alle de prøvede led indgår der et
middel. der har effekt overfor knækkefodsyge.
4 af de 5 forseg blev anlagt p arealer. hvor rug var
foefrugten. I april måned bedommes angrebet afknæk
kefoosyge, og i de 5 forsøg blev der i gennemsnit fundet
el angreb på 13 JX:t. Omkring l. juli var angrebet
forøget til 30 pct., og der blev opnået et udbytte på 45. I
hkg i ubehandlet.
Led b. c og d blev behandlet i enedrel. Efterårsbe·
handlingen har imidlertid ikke påvirket angrebet af

1985. 5 forsøg
a. Ubehandlet J3 30 45,1
b. Benlale 0.5 kg 6 25 2,3 0.7
c. Tilt cb 240 1,5 J 5 28 2,9 O
d. Sportak 45 oc 1.0 J 6 25 4.4 1,9
e. Sportak PF J,5 I 6 5.7 2.9
f. Benlate 0,5 kg 4 4.5 2.9
g. Spartak 45 ec J,O I

2 6.3 2.2Benlate 0.5 kg
LSD 5.0

1984-85 17 forsøg
8. Ubehandlet J2 29 52,7
b. De,date 0.5 kg 7 24 1.2 0.4
c. Till cb 240 1.51 6 26 2.3 0.6
d. Spartak 45 ec 1.0 J 2 14 3.8 1,3
c. Sportak PF 1.5 I IO 4.5 1.7
f. Benlate 0.5 kg 14 3,4 1.8
g. Sportak 45 oc 1.0 J

6 4.3 0.2Benlale 0.5 kg
LSD 1.3

Lcd b. c, d og g behandlet cftcr:lr
Led e. f og g behandkt forår

J28

I 1983 blev SpOrtak 45 ec anerkendI III bekæmpelse af
knækkefodsyge i rug anvendt om foråret. Da midlet
og har en effekt overfor en række andre svampe. bl.a.
sneskimmel, \ar det af inleresse at B afprøvet midlet
am'endt om efteråret og sammenlignet med Derosal n.
Forsøgene blev anlagt i samarbejde med PIanieværn·
scenlrel i Lyngby. Ved forsøgeis anlæg om efteråret
har det ikke været muligl at foretage nogen vurdering
vedrørende angreb af knækkefoosyge på arealerne.
men forsogene er tilslræbt anlagt på arealer, hvor rug
var forfrugten.
I tnbel15 bringes rcsullalerne af 4 forsøg, der er opdelt
efter forsøg med og uden angreb af knækkefodsyge.
Af hensyn tit sammenllgmng med forsøg i 1984 er der i
led a anvendl DerosaJ. medens led g er ubehandlet i
forsøgene i 1985.
I led a blev der ved host fundel 25 pe!. angrebne strå
med knækkefoosyge og et udbyue på 56,9 hkg. l
forhold til led g. ubehandlet, blev der ikke opnået
nogen reduktion af angrebet af knækkefoosyge ved cn
forårsanvendelse af Derosal n. Behandlingen har dog
resulteret i et merudbytte på 1.6 hkg.
I led b, Sporlak 45 te anvendt om foråret. blev der \'ed
host fundet 9 pet. angrebne planter og et merudbytte
på 2,8 hkg, hvilket giver et nettomerudbytte p! 0,3
hkg.
I led c. Sponak 45 oc am"endt efterår. blev der opnået
en god effekt på knækkefodsygen med el merudbytte
på 5.2, svarende lil el nettomerudbytle på 2,7 hkg. lied
d, e og fblev der foretagello sprøjtninger henholdsvis
efterår og forår. Der blev opnået omtrent samme effekt
på knækkcfodsygcll med el merudbytte på omkring 7
hkg.
I 2 af forsøgene blev der ikke fundet knækkefodsyge,
og der er som følge af behandlingen ikke opnået
merudbytter. der har kunnel dække omkostningerne
ved de udforte sproJtninger.
Nederst i tabellen er anfort resultalet af JO forsøg fra
1984 efter samme plan.
1198~ var der kun svage angreb afknækL.efodsyge, og

knækkefodsyge ved hOSI, og der blev opnliet merud·
bytter på 2,3-4,4 hkg. Størst nettomerudbytte for efter·
Arsbehandhng blev opnået I led d.
Led e og fblev behandlet om foråret. og der er opnået
en god effekt overfor knækkefodsygen. Behandlingen
har resulteret i merudbytter ~ 4,5·5,7 hkg. De bereg·
nede nettomerudbytter er ens for begge midler.
Led g er behandlet såvel efterår som forår og har givet
en god bekæmpelse af knækkefodsygen med et merud·
byu. på 6 hkg.
( en 2~års periode er der udført 17 forsøg med såvel
efterårs- som forårsspmjtning mod knækkefodsyge.
Midlerne Denlate og Tilt cb 240 har virket for svagl
ved en eften'l.rsanvendelsc. og de opnåede mcrudbytter
har ikke kunnet dække sprøjlcudgifterne.
En anvendelse af Spartak om efterårel har reducerel
knækkefodsygeangrcbct til det halve og bevirket el
merudbytte på 3.8 hkg med et neuomerudbytle på 1,3
hkg. Tilsvarende blev opn et ved en anvendelse af
Dcnlale om forårel t led. f.
Forsøgene fortsa:::ttC-'>.

Netto
merud
byt..

hkgk,,,,,,
pr. ha

% anareb af
knæHefodsyge
april ca 1/7

Vinterrug

Tabel 14. KI>ækkefadsyge (89).



Pia ntcbcsk)'IIc1sc

Tabel 15. KlIæHt!jOd~yge (81) rabello. KllæHefod.\J'/.f(! og hladn'aUl,x (90)

Vintel'"l'"ug
% angreb af

knd:kef'odsygc
forAr ca. 20/7

'kJ
k.m<
pr. ha

netto
mer

udbyue

'" angreb af hkg
Vinterrug kruekkefodsyge kerne

Y. anla:& ca. In pr. ha

neuo
mer·

udbylle

47.8
3.6 0.9
3.8 U
0.8
2.0 0.1

48.5 0.9
2.7 I.b
J.q 0.2
L!
1.6 1.1

7

4
2
l
2

1985. 2 jorHJg

a. Uhehandlet O
b. Tilt turbo 1.0 I
c. Sportal 45 Cl: 1.0 I
d Corbd Star 2.5 kg
c Ilaylelon 25 \\'PO.5lg

Bertlate og lcd :10.5 kg
Ilcnlate og lcd bO.5lg
Jlcnlatc og lcd e 0.5 19
Bcnlalt:: og led d 0.5 kg
Benlate og It.'d e 0.5 kg

6.7 2.7

1.6

7.8 3.8

56.9
U 0.3
5.2 2.7

7.6 2.6

5

5

3015

1985. 1 jOn"OK med kllækJ,,('fodsyg<'

a. Deroo..al n. F 25
b. Sponak 45 ee .... q
e. Sporlak 45 ee E 5
d Sponul 45 Cl: r

Sponak 45 ce l" o
c. Sportak 45 er E

Derosal n. r
f. Dern..al n. E

Sportak 45 et" F
g. Ubehandlet

Derl......1 n o.~ l pr 11.1. '1"'11:11.. ~~ n: 1,1l l pr ha

.'fC>rIldbwre liter fodsJ'g{'b~!Åæmpt!I.\t.·O. 7 hkg

1982-1/-1. 9 forsøg

a Ubehandlet 7 26 45.1
h. Till 250 EC 05 I 1.7 O.~

c. Sportal 45 el' 1.0 l 3.5 1.0
d Corbel Star 2.5 19 2.4
c. Bayldon 25 \\'1'0.5 19 0.9 1.2

Dcn!ate og lcd a 0.5 kg 7 49.4 2.7
Renlatc og led bO.5 kg 4 1.7 2,4
Benlate og led c 0.5 kg 2 3.1 1.0
Bcnlatc og lcd d 0.5 19 1.2
Ocnlmc og lcd e 0,S kg 0.1 3.8

.'l'/audbYf((· t'J;a fi)(l~J'K('beJ,,(I!mpe/~e -I.J "kg

I Iq84 p:iocgyndtC\ en for...ug\række. l1\or nogle nudler
ml.'tl ...a. ... cl effckt o ... crfor knækkefod....ygc; ,om blad...-

det halvc. og der bicv opn!let et udbyllc p. 48.5 hkg.
hvilket svarer Iii ctlllerudbyllc på 0.7 hkg for bekæm
pelse af knækkefodsyge.
Ener behandling med dl' fire Illldler I stadium 7-8 blev
dr.:.- opnåcl mcrudb)'ller p~ 2-4 hkg. hvor der tillige var
"'rmjtct mod knækkcfods)'ge.
Dr.:l ~pmklc matenale "'Iser. at lun efter an\-endel\t af
Tilt lurbo og Sportak 45 ce blev der Opll el merudb)+
ter. der htlr kunnet belale for de udførte ... projtnillger.
Bcd ... t har "kollonllcn været efter auvendcl..e af Spor·
tak 45 ee. Inor der ble ... orn cl el netlOrnerudbyllc p.
l..~ hlg. Bela:mpclloen af knækkefo(1<;ygc har ligclcdC'i
\æret urentabel I di ....."C 2 fOf'ug.
:-..'cder~1 l tatx:l1cn er anført 9 forsøg fra 1982 III IqS4.
1erudbyllet for bekæmpelse af knækkefodsyge har I

gcnnemc;nl1 været 4.3 hkg
I de 3 års forsog har der \æret bed ..., okonoml \-cd
bekæmpelse af lnælkefochyge. Idet der er opn et ct
IIdtomerudb) 1l~p!l2.7 Hg. I dct spmklc materiale fra
1985 er der Ikke opn cl merudbytter. der har kunnet
dæKkc omKO'>tnmgcrne \'00 den udforte c;projtnmg. De
'\\age angreb af andre ....\ampe I 1982..83 og - 5 har
l-æret uden olononll~l bet)dl1lng. men i 1984 ble\ der
opn:1et merudh) Iler. der har lunnct hctale for en 2.
"projtlling.

3 49.2
l 1.3 1.2
l l.J 1.2

O 1.0 6.0

3 0.3 .1.7

2 0.2 4.2

Q O.b

8 57.0
1.1 0.5 3,0
5 0.3 2.2

4 0.3 4.7

0.9 3.1

10 0.7 .1.3

2

2

l

O

b

5

1985. 2 forsøg lUIe" kllækkejodu'g('

a. Dero\rtl n. r
b. Sportak 45 cc F
c. ponak 45 cc E
d. Sporl3k 45 <C E

Sportal 45 Cl: F
e Sporlal 45 Cl: E
Dero~1 n r

f. Der()~a l n E
Sporlak 45 re ....

g. Ubehandlet

/984. /O [o".g
il. Dero...al n F
b. Sponak 45 re F
e. Sponak 45 cc E
d. Sporlak 45 Cl: E

Sporlak 45 Cl.: F
e. SpOrlak 45 ce E

Dcroc;al n F
r. Dcrm.al n. E

Sportal 45 Cl: r

der blcv ikke 0plI.Ct merudhyller. der h:.Ir lunnct
dække de udf<mc 'pmjtnmger
I 1982 bic ... der r begyndt en fnr..ogc;række med det
form"l al under.."ge. om en bekæmpelse afknækkefod·
syge ha ... de ind\ Irklllng p. angreb af blad.wampe på
rug.
I tabel 16 bnng~ resultaterne af 2 for...og. anlagt med 6
gentagcJ~r. h\"orafh\ert andcl blc\ hchandlet med 0.5
kg Benlale i rugem ... tndium 5·6. og de 0\ nge midler
ble\ ud~projt~1 l :-.ladlllm 7·8.
Ved fo~)genes anlæg bic... der Ikke fundet angreb af
kmckkefods)'ge. medens der I JUIll blc\ fundel 7 pet.
angrebne str!! og m. It et udby III.' p '+7.8 hkg
lied b og c. h\or der har ... æret •.111\endt Tilt lurbo eller
Sportak 45 ec. ble... der orn d et merudbyttc p:l knap 4
hkg. I led d og c blc\ der fundet merudbytter p. 1-2
Hg.
Ved bekæmpelse af knækkefo(byge I stadium 5·6 med
Benhllc ble\' angrebet af knælkefod....yge reduceret til
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1985. 4 forsag Jf,

a. Ubehandlet 3 6 46,9
b. Derosal n. 0,5 I 2 1.7 0.2
c. Sportak PF l,S I I 4.0 1.2
d. Sportak PF 1.51

O 4.Jog Rival 1.0 I
e. Tilt cb 240 1.51 4 J.J 0,4
f. Tilt cb 240 l,S I

7 4,0 1,6og Tilt turbo 1,0 I

1983-84. 19 forsag 15 fs 18 fs

a. Ubehandlet 8 28 50,8
b. Derosal n. 0,5 I II 2.3 0,8
c. Sportak PF l,S I II 3,6 0,8
e. Tilt cb 240· 1,5 I 14 3,5 0,6

Led b-f spnlJtet \tadu: 5 6.
Ud d og f spmjtcl stadie 8-9.
") I 1983 anvendt Tilt en 0.5 kg.

Tabel Il. Kaækkefodsyge (91).

Vinterrug
% planl~r

m<d
knækl:.efodsyge

v.anlæg ca S/7

llkg Netto
kerne merud
pr. ha bylte

sygebekæmpeise. Er der formodning om. en nedsal
effekt. da vil del være rilrådeligl al anvende Sporlak 45
ec.
Forsøgene viser, or SpOr/ak 45 ec kan otH'endes i efter
årel. udelt at fodsygeeffeklen bli~'er svækkel iforhold lil
en [orårsbeholldfillg. Dened kan der for samme udgift
opn(Js ell sikrillg mod slleskimmel.

Vintertriticaie
I den forløbne vækstperiode blev der anlagt en del
forsøg med bekæmpelse af svampesygdomme i triti
cale. På grund af den kraftige udvintring er der gået et
stort antal forsøg lil spilde, men 3-4 forsøg overlevede
vimeren.
Ifølge udenlandske erfaringer skulle sygdomsproble
matikken kunne sammenlignes med rug.
l tabel 18 gengives resultaterne af 2 forsøg, hvor
kllækkefodsyge er bekæmpet ved såvel eftcrårs- som
forårssprøjtninger. Forsøgene er anlagt i Lasko og
Aquarius med forfrugt vårbyg og vinlerhvede.

Tabel 18. Knækkefodsyge. Sprøjtning efier6r og forår
(89)

1985. 2/0'5og

a. Ubehandlet 17 14 31,8
b. Benlate 0.5 kg IO 25 2,0 0,4
c. Tilt cb 240 1.51 7 O 4.9 2,0
d. Sponak 45 ec 1.0 I 15 IO 2.6 0,1
c. Sponak PF 1,5 I O 4,5 1,7
f. Beniate 0.5 kg 6 2,4 0,8
g. Spanak 45 ec 1.0 I

O 2.9 1,2Benlale 0.5 kg

Lcd b. c, d og g behandle1 efter~r

Lal e, f, og g beh<lndld forår.

Ved en bedømmelse i foråret blev der fundet 17 pet.
angrebne planter, og ved høst var angrebet omtrent på
samme niveau.
Efter anvendelse af Benlate og Sponak 45 ec om
efteråret blev der opnået en ikke helt tilfredsstillende
effekt på knækkefodsygen med et merudbytte på 2,0
25 hkg,
Efter Tilt cb 240 anvendt om efterårct og Sporlak PF
anvendt om foråret ble... der ikke fundet knækkefod
syge ved høst. og der blev opnået nettomerudbytter på
ca. 2 hkg.
En behandling både eftcrår og forår gav et nettomer
udbytte på 1,2 hkg.

vampe blev afprøvet. Ligeledes blev økonomien ved en
eller to behandlinger undersøgt. l tabel 17 bringes
resultaterne af 4 forsøg.
Ved forsøgenes anlæg blev der fundet svage angreb af
knækkefodsyge, 3 pel. angrebne planter, hvilket er en
dej under skadetærsklen for rug med 10 pet. angrebne
planter. l ingen afforsøgcne var angrebsgraden over 10
pet. Ved en vurdering midt ijuti blev der fundel 6 pet.
angrebne planter, og der blev opnået et udbytte på 46.9
hkg.
t led d, behandlet med 0,51 Derosal n., blev der fundet
2 pet. angrebne plantcr med et merudbytte på 1.7 hkg,
der lige har kunnet dække omkostningerne til kemika·
lier og udbringning.
I lcd c og e blev anvendt blandingspræparater med
effekt mod såvel knækkefodsyge som bJadsvampe.
Bedst effekt blev opnået efter anvendelse afSponak PF
med ensartede menldbytter på 3-4 hkg.
I led d og f blev de samme midler anvendt, og der blev
yderligere foretaget en 2. sprøjtning med henholdsvis
Riyal eller Tilt turbo. Bedst effekt overfor knækkefod
sygen er opnået i led d, men behandlingerne har
resulteret i et ensartet merudbytte på ca. 4 hkg.
I de 4 forsøg blev der opnået størst nettomerudbylte på
1,2 hkg i led c efter aJ1Yendelse af Sponak PF.
Nederst i tabellen er anført gennemsnitsresultalerne af
19 forsøg fra 1983 til 1984, hvor midlerne Derosat.
Sportak PF og Tilt cb 240 er sammen~ne!.
r led a blev der ved høst fundcl 28 pe!. angrebne
planter. Behandlingerne har halveret angrcbet og givet
nctlomerudbyuer på knap I hkg.

Vintertriticaie
% angreb af

knækl:.efodsyge
forJr ca. 20/1

hkg
kerne
pr. ha

netto
mer·

udbytte

En bekæmpelse af knækkefodsyge i rug bør foretages.
sIJjremt der ved undersøgelse i foråret findes mere end
8·10 pct. angrebne planter.
De senesle år er der flere steder jundet nedsat effekl
efter carbendazimmidler iforbilldelse med knækkefod-

Ila

I label 19 bringes resultatet af 2 forsøg i sorten Ciercal
og Aquarius. Første sprøjtning blev udført i stadium
5-6, og der er anvendt midler med effekt mod knække
fodsyge. 2. sprøjtning blev udført i led d og f i stadium
8·9, og her blev anvendt midler med effekt mod blad·
svampe.
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Tabel IQ. KlIækkefodsyge og blodsvampe. Tabel 20. BCjdwing og \proJlIIlIIg mod Iradko/h'

Arcls 4 fimog Pl'gt'f i remilIg af ar lIngreb af knække·
fod~ygc ka" I'am! /{lhsgB'l!nde ji)r Iriricale. Sklull'lærsk·
/el/for knækkcfod~yg('er formodeIIIlig de/l \Omme \Om
for rug. ca. IO pC!. lIngrebne p/allier 011I fOrMl'/.

Vinterbyg
Vll11er('1I var h~rd vcd for ...øgenc i vllllcrhyg og d :-.tort
alltal gik tabt. I det cfterl~~lgende briugc'i rCMdtalcr af
14 for",'g, dcr er ca. CII trediedel af lidligerc ~r>;

fONlg"':Llllal. For""gcne fordeler <;ig p:'l fem pl:lllcr med
bckæmpcbe ~If wampc<;ygdomme lVlnlerbyg.

% planter
over· m'd hk,

levende trAd· kerne
kolle pr. ha

81 36.7
81 3.4

92 4.1

93 6.2
94 6.7

90 9 75.8
95 7 0.2

96 5 0.5

95 4 0,5

90 67.1

93 1.0

Q5 2.0

Vinterbyg

1982-85. 24 Jhrl"X
a. Fungazil TIlZ 100 ml

lo:. Fungazll TBL 100 ml
Bayleton 25 WI" 0.5 ~g

d. Ba}lall bCJd...e Ir-.I 150 g

1984. IO jorw,g

Il. Funga7il TBZ 100 ml
b. Arbosiln U 200 ml
c. Fungazil TUZ 100 ml

Dayleloll 2SWP· O,S kg
d. Baytan bcjd~e 1M 150 g

hcnholdwi... ct 1~lrbej(hcll1iddcl og en nydende formu
lertng. Begg<.· forrl1ulcnngcr har cn eflckt mod ...uve!
udsæd~b&rne ...ygdOllllllC' ",om mod Irådkolle og mel
dug.
I lcd f hb der foretagct en dobbchbcJd:o.nlllg med
Fungazil bcjd<;e TIlZ og Promct 800 sen Sid lI1..c\ nk
middel er el "kadedyr... mlddel, og ~om beJd cmiddcl
...~ulle det ha'e en effel-t mod frllnuer.
I for ...ugct hb der iH,e regi..treret fund aflrådkolk. og
I lcd a blc\ der fllndel 81 pet. 0\ erle\'enJe plallkr.
Efler an\'clldcl ...c af Arho~an Univer...al blc\ der lige!c·
d('~ fundel 81 pl.:l. (Herkv{'rHk planter. mcn med cl

IlIcrudbyuc P,l 3.4 hkg
I led c, hvor der blev forelaget en eflerår~"'rrojlning

med DaylelOll 25 \\:P. ble\' plantcbe... tanden fOfClgcI Id
92 pet. med cl merudhyllc på .L1 hkg.
Erler bej<hning med Il<l)'tanmidlerne blev der opnåel
den bed<;(e planlebc"'land om for!irct med el mefud·
bYHC p:' OH'f o hk~

An\'endelsen af Promct har ikke gi\d noget større
plantelal og en mmdre udby tte... ligning på ca. 2 hkg.
NeJer~1 i tabellen bnngcs re!lultater af 24 fOr<iog o\'cr
en 4-årig periode. Anvcndcben af en Bayleton ... pmJt·
ning om efteråret hul' forbedrel plantcbe!Jotunden, og
der ble\' opnåct Cl merudhytte på I hkg. DCIle merud
bytte er imidlertid ikke i ~tand lil al betale omko"lnin
gt'rne for en LJayletoll<lpmjtlling, der heløber 'iig tIl 2,1
hkg.
Var udsæden bl.:jd...el llll.:d 150 g B"Ylan bejdse IM, blcv
der opnået en forbednng af plantebcstanden og Cl
lllcrudby"e på 2 hkg. Det opm'l.ede merudbylle 'ar

1985. forsog nr. 53032

a. Fungazil TBZ 100 ml
b. Arbosan U 200 ml
c. Fungazil TIlZ 100 ml

Baylelon 25Wp· 0.5 kg
d. SaYlan bejd>;c I f\·1150 g
e. Baylan bejd~e SL JOO ml

Netl~

mer·
udb)'ne

hk,
kerne
pr. ha

% planter
m,d

knækkefods)'ge
....anlæg ca. 15/7

Vintertriticaie

1985. 2/o,wg 1 f~.

a. Ubehandlet 5 36 42.4
b. Dero...al Il 0.5 I l 6.4 5.0
c. Sporlak pr: 1.5 l l) 6.) 3.5
d. Sporlak Pr Ul

15 7.9Rival 1.0 I
e. Till l'b 240 1.51 Il 6.6 3.7
f. Tilt I:h 2~O Ul

Till lurbo 1.0 l 2 hA 0.8

lcd b-f ~1)hIJlcl I ~1;ldIUIII 5·0
I ed d (lit r ~PWJll'l I 'l.ldlUm S·Q.

Trådkølle
LJd\'ikllllg af cl angreb af Irådkølle ... I..er oftc..t i cn la:l
og kraftig afgmde i cn mild og fuglig vinler og forth.
En bckæmpcl ...c af t r:'dkolle er af forebyggende karak·
ler elllen i form af bejd>;ning eller efter:'ir<;... prøjtning.
[ tabel 20 bl"lngc~ rc~ullalel "f I enkelt forsøg, nr.
53032. 'lallHTH:nlignet med tidligere års for:-.øg.
I led a, b og lo: bkv der anvendt beJdsel11idler med en
virkning alene mod u<.\<>ædsbårne svampesygdomme. I
led c blcv der udfort en sprøjtning i november mJincd
med 0.5 kg Baylelon 25 WP.
lIed d og e ble\ der arl\endt BaYl<Hl bejd~enllddcl som

I begge fon)()g, hvor forfruglell var ærter, blev der vcd
Iw~t fundet Cl knækkdOdsyge'lllgreb på i gl;'rtllelll<lnit
J6 rc!. angrehnc ... trå.
Efter anvendehc af Derosal n. ble y der opn:icl en
særdck!'> effe~li\ bekæmpelse af knækkefodsyge med
cl netlonll:rudb) Ile på 5 hkg.
Hter Sporlal- PF hle\' der fundet ]J pc!. angrehne ...1dl
og opnåel Cl nCllomcrudbytle på J.5 hkg. Tilwarcnde
effekl og merudbYlle blev opnået l led d. h\'or der er
udført to ... prnjtnillger og i led e. 11\ ar der er udf()r! t'l\

...prøjtlling.
Efter to pmjl nillger med Tilt eb og Till tllr\)o ble\' der
opnået amme eflekt og merudbylle >;(llll efter Cll
sprojln1l1g med Dcro'lal n.. men nellolllerudbyttet var
her kUll 0,8 hkg.

l) l
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rigeligt til at dække omkostnmgerne I forbindelse med
bejdsningen, idet 150 g Baytan bejdse 1M koster ca. 100
kr. Dertil kommer omkostningerne i forbindelse med
bejdsningen. Til rest b1i\<er der ca. I hkg nellO.

l 1984 blev der påbegyndt en forscgsrække med nye
midler mod trådkolle. og i tabel 21 refereres 4 forseg
fra 1985 med bekæmpelse af trådkolle. De anvendle
midler er alle udbragt om efteråret i november.

Tabel 11. Tnldkolle (911

% %

Vlnlerbyg planler o"~r- hkg Netl~

m<d Ic-.·end~ k~m~ "",.
trldkølk plantC'f pr. ha udb)'ll~

1985. 1 forsag med "Mkolle

a. Ubehandlet 5 50 39,6
b. Bayleton 25WP 0.5 kg O 61 .1 6.0
c. Bayfidan 0,5 I O g2 10.6
d. Bayeor 300 ec 1.51 O 95 12.1
e. Bacltac 75WP 1.5 kg O g9 9.6
f. Daycor 300 ec 1.51

O 98 13,0Baycor 300 cc 1,5 I
g. Baylclon 25WP 0,5 kg

O g5 12,4 g.7
+Sponak 45 ec 1.0 I

h. Vigil 0.5 I
30 72 g.5

+ Sportak 45 ec 1,0 I

/985. 3 forsog ude" Irt5dkølle 2 fs

a. Ubehandlet O 63 38.8
b. Bayleton 25 \VP 0.5 kg O 65 2,6 0.5
c. Bayfidan 0.5 \ O 66 2,3
d. Baycor 300 ec 1.5\ O 74 4,5
e. Bacitac 75 \VP 1.51 O 6g I,g
f. Daycor 300 ee 1,5 I

O 75 4.7Baycor 300 ec \.5\
g. Bayleton 25 \VP 0.5 kg

O 73 3,5 0.2+Sportak 45 et: 1.0 I
h. Vigil 0.5 I

O 67 4.2+Sportak 45 ec 1.0 I

1984. 7 forsag

a. Ubehandlet 26 79 56,1
b. 8enlate - 0.5 kg

31 75 -1.1 3.2Mn-ehelat I kg
c. som led b

0.5 kg 15 gI 1.4 2.0Baylelon 25WP
d. som led b •

0.5 I 12 g5 1.5Bayridan
e. som led b -

1,5 kg 8.' 2.7Baellae
g. som led b •

0.5 l (20)' (gO)' (0.6)' ( 2.9)Tilt 250 EC
LSD 1./

Ud f spr"jl~1 i oltobcr led b-g \proJtel j r1member
• kun ti forsøg

132

I I af for'iogene blev der fundct trAdkolle. medens det
ikke forekom i de 3 andre forsog.
I led a blev der kun fundet 50 pet. overlevende planter
med et angreb af Irådkolle på 5 pet.
I led b. der blev behandlet med Bayleton 25 WP, blev
der ikke fundet trådkolle. men der blev opnået 11 pe!.
Oere overlevende planter. Behandlingen resulterede i
et merudb) Ile på 8.1 hkg.
lied e. d og. e ble\; der provct tre nye midler med effekt
mod tddkolle. Alle midler har foroget plantebeslan·
den betydeligt. og der ble\ opnået merudbytter på
10·12 hkg.
I led f blev der foretaget to sprojtninger med midlet
Baycor. Resultatet er Imidlertid ikke blevet væsenlligt
bedre. end hvad der blev opn et i led d for en sproJt
ning med Baycor.
I led g blev foretaget en udsprojtning af en blanding
mcd normal styrke Bayleton og Sportak. Der blev
opnået en v:.esentlig forøgelse af plantebeslanden med
et udbytte på ca. 12 hkg.
lied h ble\ pro\et en blanding af de ikke markedsførte
præparatcr. Vigil og Sponak. Efter sprojtningen blev
der konstateret en stigning i angrebet af trådkølle og et
merudb)'lIe på 8,5 hkg.
I de 3 forsog uden trådkolle, blev der fundet 63 pet.
ovcrlevende planter med et udbytte på 38.8 hkg.
Ingen af de udfofle behandlinger har forøget plantebe·
~tulldell væsentligt, og der blev opnået merudbytter fra
2 til knap 5 hkg. Nederst i tabellen cr anført 7 forsog
fra 1984 efter en lidt anden plan. l de udførte forsog
blev der fundet en eO'ekt overfor trådkølle af Bayleton
og Bayfidan, der har halveret angrebet af tråd kølle.
Bedst effekt har der været efter anvendelse af Basitae.
Forsøgene forisættes.
Afde prøvede midler er kun Baylelon 25 WP markeds
fort.

1'rddkolJe kan ikke kOlJStateres om efrert5rer. og en
belrandling er derfor afforebyggende karakrer.
Sprøjlrlill8 mod lrlidkø/le kan lilrddes.·
. Iled dyrkning af vinrerbyg efter vinterbyg
. i tæl, kraftig afgrøde
- lied slore mængder slubresrer.

Knækkelodsyge
Vinterbyg kan angribes af knækkefodsyge, og i 1985
forekom der kun yderst svage angreb. For nærmere al
m belyst. hvor skadelærskien for knækkefodsyge i
\ interb)'g ligger samt undersoge den okonomiske beo
tydning af et kna:kkefodsygeangre-b. ble\ der i 1983
anlagt en forsøgsrække til belysning af dette sporgs·
mål.
ror 1985 foreligger lait resultater af 4 forseg, og
gennemsnitsresultatet bnngcs i tabel 22. Vinterbyggen
blev sprojtet som anfort l tabellen med I. sprojtmng
omkring IO. maj. 2. sprojtning blev udfort ca. 25. maj,
og samme dato blev hveranden gentagelse sprojtet mod
knækkefodsyge med 0.5 kg Benlate pr. ha.
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L~'d U--t: ,pmJll"1 l 'lJdltHIl 4.
!.cd Il-e og Ilcnl..Ill' SPll'J1CI l 'l;tdiUrtl ~-6

I. og Otnla!c 0.5 kg 7 7 12 64.9 0.8
J. og RCllllltc 0.5 kg J l 16 5.4 0.7
:. og GenIale 0.5 kg .1 l 11 6.J 1.2
j, og Benlale 0.5 kg 4 0.5 4.1
~. og Benlale 0.5 kg 5 0.7 .1.5 0.5

\1emdbyuC' ej[ef jO{I.~yg(' beka:lIIpelsf! 2.4 hkg

I led a blcv dcr kun foretaget cn sprojtning med
~lIy1c(01l 25 WP. Ved cn vurdering forst i jimi ble\ der
'undel 18 1>C1. angreh af bladpleL mcden~ der ikke blev
'undet angreh af meldug. Veu forsøgcllt:S anlæg blev
1er fundet yder~t svage .angreh af knækkefodsyge, in1t
) pCL angreb, der ved en bed~~mlllel~ fMM ijuni havde
Idvikld .. ig td 24 pct. I gennemsnit af dl: 4 for'i0g blev
ler 0pll< cl el udbytte p~ 56,0 hkg.
! lcd b-c blev der foretnget IO sprojtnillgcL og "ed 2.
,proJ[l1Ing blev der anvendt henhold'ivi .. Tilt turbo.
>poflJlk 45 ec, Corbel Slar og Baykwn DF. Der blev
kke fundet forskel i l1lidleflle~ eITekl overfor blmJplet.
,g der ble\ opnået cn,artede mcrudbyltcr p!l 4-6 hkg.
\1od knækkefothyge blev der spmjtel i swdium 5-6
lmkring 25. maj med 0.5 kg ncnhlle. Angrebet af
mækkefo<hyge ble\' om[rent halveret fra 24 til 14 pc!.

Ilehandllllgen har resulterct i et ud bylte på 56.6 hkg
svarende til et lTlerlldbylle pii 0,6 hkg for beka:mpebe
af knækkefodsyge. el merudbytte, der ikke har kunnet
dække omkostlllngerne til den udførte ~projtning.

I de efterfølgende lcd h-e blcv der behandlet med
Dayleton den JO. lllaj og med blandingen Tilt 250 EC
Spllrtak 45 ee. Corbcl Star eller Baylcloll DF +
Benl:.Ile t.:a. 25.maj. K Lill i led c blev der opnået en
eITckt O\'crfor knækkefodsygen. Der blcv opnåel mer
udbytter på cn. 4 hkg.
Nederst i lahellen er anført gcnnemSnil'ire<;ullater af 24
for~~1g fra 1983 lil [984.
lied b-e hlev der 0pllåct fra 5 lil 7 hkg for 2. ~pmjlllil1g

mod bl:Jdsvampc.
Ved bekæmpelse af kllækkcfod~ygebic" der opnået et
merudbYlIe på 2,4 hkg i led a. I led b-c blev deJ' 0pll~et
4·6 hkg for anvendelsen af Denlale og et bladrniddel.
I de 3 ror~øgs!ir er der opnået merudbyt lcr ved bekæm
pd'>e af bladsvampe, der har kunnet bewle de dermed
forbundne omko5tlllnger. idet der er opn~et nellomer
udbYllcr på 2-4 hkg. 11985 hardel ikke \li:t::ret rentabelt
,ammcn med ~idste bladspmjtl1lllg at foretage en
spn~jtlllllg mod knækkcfod~yge.Det hM kostet fra 0.5
1112,0 hkg at foretage denne sprøjtnlllg. I 1984 og 1983
blev der opnået neltomerudbyller på omkring I hkg
\ed bekæmpelse af kml.::kkefod'iyge ~amlldig med "id
Sle ~proJlning mod bladsvl.lmpe i vinlcrbyg.
Swrsl nettolllcrudbytte ble\' der i de 3 år opn!lel ener
an\"cndd5c af Bayleton 25 wp vcd førsle !o.pmJlrlIng
efterfulgt af en sprojtlling med Sportak 45 ee eller Tilt
turbo.
Eli <:kadetærs/.;,e1/or bekæmpe/se af kllækk/!fodsyge I

v/f/terbyg a"gires ril omkring 25-30 pC/. ungrebne p/UII
ter i der rid/ige forar. J tJrsjorsog tyder imidlertid pli. at
sllfremt bekæmpe/.wl af knække/odsyge kali foretages
samtidig Illed. ar 1. sprojtlliflg mod bladsl'(J/l1pe lUIføres,
da er ~kade/ær ...klell floge/ IUl'ere end de 25 pc/o an
grebne plulI(er.

Bladsvampe
I hele byggens væk"t periode er der mulighed for an
greb af meldug. 'ikoldplel og blad plc!. I 1985 fandIes
disse ~val1lpesygdomTlleret udbredte, men med meget
svagc angreb. Lo\en påbyder, al der skal foretages [O

sprøjtninger med virkning mod rust og meldug. l.
~projtl\ing udføres inden fremspinng af vårbyg. og 2.
!'\prøjtning 3-4 uger senere. Statens Planleværnscenter i
Lyngby meddeler hvert år hvilke midler. der må an
vendcs til dc obligaloriske sprojtninger.
l label 23 bringt:S genl\em.!tnilsre~ultater af 4 for'i()g.
Ved forsøgenes :llllæg først i maj blev der klin fllndet
meldug i et enkelt forsøg. og \cd en \urdering midt i
juni blev der funde! meget s\ age angrcb af bladplet og
12 pct. angreb aflllcldug. Der ble\ opn~el el udbYlte på
39.8 hkg.
I led b blev ..prøj[ct med 41 Calixin M omkring 8. maj.
Behandllng.en havde ikke "torre effekt mod meldug
gen. og der blev opnået el merudbytte på 1.7 hkg. der
knap nok har kunnet betale omkostningerne.
J lcd (' blev der forelaget to sprøjlninger med henholds
vis Calixin M og Till 250 EC. An~rebet af meldug blev

4 0.9 4.7

8 8 JJ 62.5

J 6.J J.6

6 4.6 1.9

4 2 6.7 4.2

198J-84. 24 /Orso8

I. Baylctoll 2S 0.5 kg

}. Som a og O 5 r
Till 250 el' .

;, Som a og O 1
SponaJ... 45 eL' l,

j, Som a og
Corbcl Star 2.5 1

.. Som a og
Baykloll DF 2.01

Tabel 22. K/lwkkejod!>yge og blat/sl'alr/pe (93)

% angreb af
kntek-

Vinterbyg
blad· mel- kerod· NellC>-
plcl d,g syge hkg mer·
,"o ca. ,"o kerne ,d·
5/6 Sl6 lil pr. ha bytte

1985. 4/0"OR 2 f\ .l f~

a. B<lylclOlI 25 0.5 kg 18 O 24 56.0
b. Som 11 og

1.0 l 2 O 5.5 2.8
Tilt 250 EC

c,Sonlaog 101 2 O 5.9 JASporlak 45 cc .
d.Som a og

2.5 I 2 O 4A
Corbd Star

c. Som il og
2.0 kg 2 O 4,3 1.6

Oayleton DF

a. og Denlale 0.5 kg J 0,2 14 56.6 +1,0

b. og Bcnlatc 0.5 kg 0.5 O 14 4.4 I.J
c. og Ocnlalc 0.5 kg 0,5 O 6 4.2 1.9
d. og Benlalc 0.5 kg 0.5 O 18 4,3

c. og Benlale 0.5 k~ 0.1 O I J 4.8 0.5

Herudbyuf.' efier loc/~ygebeka..'lIIpdsf!o. 6 hkg.

I)J
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Vårbyg

Bladsvampe
I 1985 kan angrebet af bladsygdomme som meldug.
skold plet og blad p/et p<'i vårbyg betegnes som under
middel. Der blev fundet meldug i slare dele af landet.
og angrebet kan betegne:- "om :o.vagt til middel i sryrke.

Ved sprøjming af viJtrerbyg i /986 skal der følge.~ de
anvisninger vee/rørende midler. der meddeles fra Sra·
rCIl.~ PlollleværnscclIler i Lyngby.
Efter de obligalOriske sprojluillger ; vinrcrbyg. bor der
.\'tadig holdes øje med afgrødell. da der o/re kali fore
komme al/greb affeks. skoldplct- og b/adp/ersyge. som
kali udføse beho~'for el/dnu en sprøjming.

/985. 4 forsøg 2 fs. ) f,.

a. Ubehandlet 0.1 12 39,8
b. Calixin M 4,0 kg 0.1 IO 1.7 "0,2
c. Calixill M 4.0 kg

0,1 2 5,4 1.0
Till 250 EC 0.5 I

d. Cali:<:in M 4.0 kg
0,1 2 5,7 l.lTilt lurbo 1,0 I

e. Calixin M 4.0 kg
0,1 2 5,6 1,2

Sporlak 45 ec 1.0 I
r. Som c

0.1 2 5.8Rival 1.0 I
LSD 3,/

Led b-f ,pr0Jlet stndmm .\-4.
Led c f sPWJtt.·1 stadium 5·6
led f ~Prlljlcl slllchum 8-9.

0.9

°

0,9
0,9

% dækning af
blad· md- hkg F\CIlO
plet dug kerne merud-

ca. l Juli pr. hil bylte

Vårbyg

/985 II forsøg

a. Ubehandlet 0.9 5 53,2
b. Tilt 250 EC 0.5 I 0.1 0.5 2,9 0.4
c. Tilt Illrbo 1.0 I ° 0.3 4,4 1,7
d.Bayfidan 0,5 I 0,1 0,6 2.7
e. Bayfidan 0.51-

0.1 0.4 4,J
Dairin J,O I

f. Corbcl 1.0 I 0.2 0,4 2,8 O,S
g. Afugan 2.0 I 0.2 0,6 3,0 0,9

LSD /.0
/983-85 23 forsøg

a. Ubehandlel I 7 49,8
b. Tilt 250 EC 0,5 I 0,2 0,9 J,J 0,8
d. Bayfidan 0,5 I 0.3 0,6 3.0
e. Bayfidan ..- 0.5 1+

0,3 0,8 J.7Dairin 3,0 I
LSD 0.9

/982-85 49 for.,øg

a. Ubehandlet 3 4 48,0
b. Tilt 250 EC 0.5 I I 0.6 3.4
f. Corbel 1,0 I 2 0.3 2,J

LSD 0.6
/983-85 24lorsøg

a. Ubehandlet I 6 46,9
b. Tilt 250 EC 0.5 I O.J 0,8 J,4
g. Afugan 2.0 I 0.5 I J,O

LSD 0.7

Tabel 24. Bfacismmpe (J02)

Angrebet var yderst svagt sidst i maj, mcn bredte si
noget de første uger af juni. Ocr visle sig en tydeli
s..1.mmcnhæng mellem angrebets styrke og sortern
modtagelighed. Angreb af blad plet har været yders
svagt, medens skoldplet kun egnsvis forekom i mode
ral styrke.
I 1985 har der i vårbyg \æret anlagt 67 forsøg fordelt
på 7 forsogsplaner.
I tabel 24 bringes gennemsnitsresultatet af II forsøg
hvor forskellige midler er 'iammenlignet ved en sprøjl
ning i stadium 7-8, forelaget omkring 14. juni.
Ved forsøgenes anlæg blev der fundet meldug i 7 af d
II forsog. Omkring I.juli blev der fundetS pet. angre
af meldug på næstøverste blad og 0,9 pet. bladpletsyge.
Der blc:v ikke observeret noget angreb afskoldpletsyge.
I gennemsnit bic\' der opnået el merudbyue på 53.
hk8·
Efter anvendelse af Tilt 250 EC blev der opnået en god
effekt på bladpiclog meldug og opnåel el merudby"e
på 2,9 hkg.
I de øvrige led. c·g. blev der opnået en effekt p
bladplelog meldug. der svarer lil effcklen efter e
sprøjtning med Till 250 EC. Et sikkert større merud
bytte blev opnåel for anvendelse af Tilt turbo o
blandingen Bayfidan + Dairin.
I led f og g med de markedsførle midler Corhel og

Netto
mer

udbytte

hk,
kerne
pr. hil

% dækning af
bllld- mcl-
plet dug

ca. 15/6-
Vinterb)'g

Tabel 23. Bladn'ompe (94).

reducercl til 2 pet., og der blev opnået et merudbytte
på 5,4 hkg mcd I hkg i nenomerudbync.
I led d og e er ligeledes forelagel to sprojlningcr, hvor
der ved sidste )o,prøjtning er brugt henholdsvis Tilt
turbo eller Sponak 45 ec. For disse midler er opnået
samme eO'ekt og merudbytle som for led c.
I led fblev der i 3 forsøg foretagel tre sprøjtninger. Der
blev ikke opnåel bedre effekt og storre merudbytter
ved tre sprøjtninger, end der blev opnået for to sprojt
ninger.
Efler en anden plan er dc:r udført forsøg nr. 24043. I
forsøgel blev der midt i maj fundet svage angreb af
blad plet og skoldplet. Ved en vurdering for~t i juni blev
der fundel 15 pet. angreb af bladplet. medens der ikkc
blev fundet meldug. Ved de to obligalOriskc sprøjtnin
ger blev der opnåel merudbyner. der knap nok kunne
dække de dcrmed forbundne omkostninger, medens
der ved en tredie sprøjtning med Tilt turbo. Rival og
forsagsproduktet XN 3 blev opnåcl merudbytter på
10·14 hkg.
Forsøgene fortsælIes.
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Afugan blev der opnået en tilsvarende elTekt og merud
bytte som for anvendelse af Till 250 EC.
Del Slørste neltomerlldbytte blev opnået efter anven
delse af Tilt turbo.

/985. 3/0'.<08
a. Ubehandlet 2 2 59,7
b. Tilt turbo 1.0 I O O .1.7 1.0
c. Till 250 EC 0.5 l 0.1 0,1 .1.1 0.3

+Orlho-Difolalan 1.5 I
d. Daconil 500 F 2.0 I

0.1 O 1.6 1.5
~ Calixin 0.5 l

e. Corbel Star 2.5 I O O 1.5
f. Rival 1.0 l O O 2.9

for blandingsmidlct Corbel Star, der cr cn blanding af
Corbcl og Daconil.
Del nye middel Rival. der cr en blanding <If Corbel og
Sponak. har virket p~ linie med Tilt turbo.
I 2 af forsøgene er der end\'id~re prøvel el nyt ikke
markedsført middel, der indeholder tre komponenter.
nemlig cn blanding uf Calixin, Sportak og et nyl
præpafllt kaldet Dichlobutrazol. I de 2 forsøg ligger
det nye middel p~ linie med Rival.
I 9 forsøg fra 1984 lil 1985 er ~mmenlignet midlerne
Corbel Star og Ri ....al. lledst effekt og slØrst merudbytle
blev opnaet erter anvendelse ar Rival.
t 41 forsøg fra 1982 til 1985 er Corbel Star sammenlig
net med Tilt 250 EC. Corbel Star har haft en effekt
svarende til Tilt 250 EC. men der blev opnået etlavcrc
merudb)'lIe efter allvcndelse af Corhel Slaf.

Ved Landbohøjskolens plantepalOlogiske Afdeling har
man arbejdel med spørgsmål vedrørende saprofYI
svampe. også kaldcl rådsvampe. Disse svampe kan
være medvirkende årsag til beskadigelse af blade på
kornplanterne med neds.at udbytte til f"lge. lsamar·
bejde med professor V. Smedegård Pedersen, landbo
højskolen. blev der udarbejdet en forsøgsplan lil nær
mere belysning af rådsvampenes belydning.
I 1985 har der værel gennemført 2 fafSøg efter denne
plan. De 2 forsag har været anlagt i sorterne Triumph
og Jenny. der hører til i den meldugresistcllte del af
kornsorlimcntel. Rcsultaterne af de 2 forsøg er anført i
tabel 26.
Ved forsøgenes anlæg sidst i maj blev der ikke fundel
angreb af meldug. bladplet eller skoldplct. Ved en

,U1"'~"
Skoldplet pli ~0rbyg ses $()m lyse pletter omgivel afen brun
rand. S~'(1mfX'n o~'ervintrer på Slubrester. Kra/tlge angreb
forekommer ofte tforbindelse med reduceretjurdbehandling
og på fi}rogre. Rug og byg kali angribes af skaMplet.

(Foto: A. From Nielscn)

% dækning af
blad- mt:1- hkg netto-
plet dug kerne merud-

ca. In pr. ha bytte
Vårbyg

Tabel 25. Biad.HYJmpe (95)

/984·85. 9 !or.w,g

Ubehandlet l 4 59,8
Corbcl Stur 2.5 l 0..1 0.5 2.li
Rival I,Q l 0.2 0,1 4.1

/982-85. 4/ /0'508

Ubehandlet J J 48,0
Tilt 250 EC 0.5 l 2 0. .1 .1,7 1.2
Corbel Star 2,5 I 2 0.4 2,.1

LSD 0.6

I 23 forwg fra 1983 til -85 cr midlerne Bayfidan og
Bayfidan + Dairin sammenlignet med Tilt 250 EC.
Midlerne har virket ens såvel i cffekt, som i dct
opnåede merudbyttc.
r49 forsøg fra 1982 lil-85 er Corbel sammenlignet med
Tilt 250 EC. EO'ekten har været rCl jævnbyrdig, mcn
der er tendens til. al Corbcl ligger en anelse lavere i
merudbytle end Tilt 250 EC.
Nederst i tabellen er refereret 24 forsøg fra 1983 til
1985. hvor Afugan er summenlignet med Tilt 250 EC. 1
forsøgene er der tendens til. at Afllgan har en lidt
svagere effekt og lidt lavere merudbylle end Tilt 250
EC.
De to midler Corbel og Afugan har været afprøvet i en
4-årig periode og skulle dermed være færdigafprøveL

I tabel 25 bringes resultaterne af 2 forsøg, hvor fem
blanding"midler er ~ammelllignet.

I dc 3 forsøg har der været svage angreb afbladplet og
meldug, og der blev opnået el udbyue pa 59,7 hkg.
Efler Ul1vendebe af I I Tilt turbo blcv der ikke fundel
bladsvampc, og der blev opnåct et merudbyue på 3.7
hkg.
Eli tilsvarende elTckt og merudbylle blev opnået efter
anvendelse afblandingcn Tilt 250 EC + Onho-Difola
tano I led d blev anvendt blandingen Daconil +
Calixin. Effekten af denne blandillg har va:ret omtrent
som for Til turbo. men merudbyttet har kun været p;'
1.6 hkg. Tilsvarende dTekt og merudbytte blcv opn~ct

lJ5
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Tabel 26. Blatis,ampe. (96)

Anlal ........." hk,
VArbyg 'pl'Ult· mel- ~- ikol6- ke..-...... d., pld pld p<.ha

19B5 2 farsøg

a. Ubehandlet I 2 5 50,2
b. Tilt 250 EC 0,5 I 2 O 0.1 0,2 1.0
c.Ortho-DifolatanFW 2.0 I 3 0.3 0.2 0,4 0,5
d.Ortho-DifolatanFW 2.0 I 3 0,4 I I 1.8
e. Tilt 250 EC 0,5 I 2

O O O 2,0
Ortho-DifolatanFW 2.0 I 3

r. Sportak 45 ec 1,0 l 2
O O O 2.6Ortho·Difolatan FW 2.0 I 3

1983-84. 12 fa'Sag

a. Ubehandlet 12 2 0,3 52,6
b. Tilt 250 EC O,S l 2 0,7 0,1 0,1 4,9
c. Orth<rDifolatan FW 2,0 I 3 g 0,7 0,2 1.1
d. Ortho-Difolatan FW 2.0 I 3 Il 0,7 0,3 0,7
e. Tilt 250 EC 0,5 I 2

2 0,1 0,1 4,6Orth()-DirolatanFW 2,0 I 3
r. portak 45 ec 1.0 I 2

0.1 0.1 4,3Ortho-DifolatanFW 2.0 I 3
LSD 1.4

bedømmelse omkring J. juli ble\' der i usprøjtet led
fundet 5 pet. angreb af skoldplet, medens der var svage
angreb af meldug og btadplet. I gennemsnit blev der
opnået et udbytte på 50,2 hkg.
I led b blev der torernget to sprøjtninger med Tilt 250
EC. Første sprøjtning blev udført sidst i maj og anden
sprøjtning omkring 20. juni. Der blev opn~et en god
elTekt på bladsvampene med et merudbytte p~ l hkg.
I led c og d blev der foretaget tre sprøjtninger med
Ortho-Difolatan FW. Led c blev sprøjtet omkring 30.
maj. 12. juni og 19. juni. medens led d ligeledes blev
sprojtet tre gange, men f"rste gang omkring 19. juni,
anden gang ca. 26. juni, og sidste behandling blev
foretaget 9. juli. I begge led blev der fundet spor af
bladsvampe, og i gennemsnit af de tre behandlinger
blev der opnået et merudbytte på 0.5 og 1,8 hkg.
l led e blev der foretaget iait fem sprøjtninger, to
behandlinger med Tilt 250 EC samt tre behandlinger
med Ortho-Difolatan. De fem sprøjtninger resulterede
i et merudbytte på 2 hkg.
lied fblev der ligeledes forelaget ialt fem sprøjtninger,
to med Spartak og tre med Orth<rDifolatan. Sprøjte
tidspunkterne var nøjagtig som i led e, og den opnåede
elTekt og merudbytte svarer rel neje til elTekten i led e.
I de 2 forsøg har der været megct svage angreb af
bladsvampe, og de opnAede merudbyttcr har været
lave.
I 1983-84 blev der udfort iall l2 forseg efler sammc
plan.
I de 3 forsøgsår blev der ikkc opnåct sikre merudbytter
ved sproJlning med eller ved tilsætning af Ortho
Difolatan. Det tyder pc'!.. at rådsvampene ikke har
været af økonomisk betydning i nogen af de 3 år.

I tabel 27 er bragt en oversigt over 11 midler. der alle er
markedsforte. Midlerne har bl.a. værel amendl I for-
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sogene til bekæmpelse afbladsvampe i byg gennem de
seneste år. Tabellen giver oplysning om nud1emes
dosering, elTekt og merudbytte for behandling samt
kemikaliepris for behandling af I ha, omregnet pi basis
af 1985·priscrue. De anforte priser omfatter ikke moms
eller udbringningsomkostninger.
Ved beregning af omkostningerne kan udsprøjtning af
præparatet skonsmæssigt ansættes til ca. l hkg kerne
pr. ha. De seneste år har prisen for et bladmiddd været
omkring 1.2-1,7 hkg kerne pr. ha. For de tlesle midler
vil det sige. at indkob og udbringning beløber sig til
2.3-2,8 hkg kerne, eller med andre ord det merudbytte.
der skal lil. for at udgiflerne til sprøjtning er dækket.
I nere af tabellerne er der anvendt udtrykket neuomer
udbyue. Delte fremkommer ved at udregne omkost
ningerne lil sprojtning, der er sat til 120 kr. pr. ha saml
prisen på det eller de anvendte kemikalier. Besge dele
er omregnet til hkg pr. ha og fratrukket det opnåede
merudbytte, og derved fremkommer neltomerudbyt
let. I flere tilfælde er der et negativt neuomen..dbylte,
d.v.s. at merudbyttet ikke har kunnet betale oie med
udsprojtningen forbundne omkostninger_ Sag. på en
anden måde: Der ha\de været bedre okonomi \ed ikke
al bruge det pågældende middel.
For første gang i nere år er der tendens til fald i
kornpriserne samtidig med, at der er tendenser til
mindre stigning i kemikalieprisen. Dette forhold bevlr·
ker, at hvor der tidligere har værel regnet med 2,3-2,8
hkg til at dække omkostningerne, bor der \-ed de
fremtidige beregninger nærmere regnes med li t storre
værdier til at dække omkostningerne i forbindrlfte med
en sprøjtning mod svampesygdomme i korn.

A!ugall er et gammelt middel, der er blevet godkendt
lil brug i vårbyg. Midlet har været i forsøg i 2 Ar. og der
er opnået en god meldugefTekt med et merudbytte på
2,9 hkg.

Bay/elOn 15 WP har været brugt som m~lepr0ve fra
1977 til 1981. Der er iah 42 fonog. hvor der blev måJt
en god meldugefTekt med et merudbytte på 3 hkg.
Bapica/ har været afprøver i 48 fOfSØg til bekæmpelse
af meldug. l forsøgene er der blevet fundet et lavl
smittetryk af meldug, og der blev opn~et et merudbytte
på 2.6 hkg.

Co/ixin har været anvendt i tO perioder. Midlet blev
markedsført i 6O'erne og var det første af en nyere type
systemiske meldugmidler. J de seneste ~r har midlet
flet en renæssance. da midlet har en anden yj"knings
mekanisme ved bekæmpelse af meldug end andre mar·
kedsførle midler. Midlel har en god meldugefTekt, og
der er i gennemsnit opnået et merudbytte p~ 1.8 hkg.

Calixin M, der foruden Calixin ogs! indeholder ma
neb, har været pT0vel i Arene 79-81 og i 1984·85. I de 62
forsøg har midlet vist en god meldugefTekt med et
merudbytte på 3.1 hkg.

Corbe/ blev markedsfon I 1985, og der foreligger resul·
tater af 4 års forsøg. Midlet har en goo meldugefTekt.
og der er opnået et merudbytte p~ 4 hkg.
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Tabel27. Midler til bekæmpelse af bladsvampe.

Udbyne og m~rudb. Kemikalie·

Vårbyg Dosenng Antal og % meldug hkg kerne pr. ha pris Neno-
kg/I pr. seneste ubehand· beh[lOd· "'taj ubehand· behand- kr. pr. ha merud·

h. forsogsAr '<I '<I '5. '<I kl 1985 bylte

Afugan 2.0 2-85 5 0.7 23 47,9 2,9 175,· 0,8
Bayletoll 25 WP 0,5 6-82 6 OA 142 45.2 3,0 175.- 0,9
Bavical 4,0 4-84 4 l 48 43.9 2.6 200_- 0,3
Calixin 0.7 7-85 9 2 75 47.9 1.8 J20,- O.J
c<.lixin M 4.0 5-85 11 l 62 46.5 3,1 J45,- J.2
Corbel 1.0 4-85 4 0.3 49 48.0 4,0 200.- 1,7
Daconil 500 F 2.5 J-84 5 2 6 60.8 1.5 285.- 1,4
Rival 1.0 2-84 5 0.1 9 59.8 4.1
Sportak 45 ec 1.0 5-85 6 I 124 42.9 3.5 230.- 1.0
Tilt 250 EC 0.5 6-85 6 0.8 266 47.5 4.1 225.- 1.6
Tilt turbo J.O 1-85 5 0.4 57 51,5 4,7 260,- 2.0

låbelltn, der omfaller de seneste lirs ho\cdrø.ullaler, kan suppler~ årel~ fONlgHcsullflter og give ct hurllgt o\erbhk over nogle
mark.e<!sfoTlc mIdlers formllen.
Resuhaterne MlImmer fra flere fors"g~sener udfør! under forskellige ~ll!lgelser, og præparalerne, ell;:k, og merudb)ilE" bar sammenllg.
nes med varsom hed.
Såfremt navngi\nc midler ønskes surnmenlignel- f.eh. l ankler, brochurer. annoncer m \ - bor kun 811\'ende\ for,og, h\'or de aktuelle
mldltr er prøvet sammen.

blev der fundet ct svagt angreb af bilIdpiet. og i l I af de
14 forsøg blev der fundel meldug med et angreb på 3
pet. på anden overste blad. Der blev opnåel Cl udbytte
på 52.4 hkg.
lied b, der blev behandlel med Tilt 250 ec omkring 18.
juni, blev der opnået ell god effekt overfor bladsvam
pene, og et stort merudbytte på 4.6 hkg.
I led c, der blev behandlet med Calixin samtidig med
ukrudtssprøjtning og igen med Tilt 250 EC ca. 18-20
dage senere. blcv der opnåcl en tilsvarende god svam·
pceffekt med et merudbytte på 6.4 hkg. Tilsvarende
effekt og merudbytte blev opnået i led d. der blev
behandlet Io gange med Q,5 I Tilt lurbo, hvilket er halv
normal dossering.
I led e, der blev behandlet med I I Tilt !Urbo, blev der
opnået en svampeeffekl og el merudbytte, der ikke
afviger fra led b.

Tabel 28. Bladnoampe. (97)

% dækning af hkg n~lto-

Vårbyg bladpl~l meldug kerne merud·
ca. In pr. hu bylte

/985. 14 forsøg
a. Ubehandlet 0,8 3 52,4
b. Till 250 EC 0.5 I O.J 0.2 4.6 2,1
c. Calixin 0.5 l O 0.1 6.4 2.9

Till 250 EC 0.5 l
d. Tilt turbo 0.5 l

O,J 0.1 6,2 3,0
Tilt turbo 0.5 I

e. Tilt turbo 1.0 I 0.1 0,1 5,4 2.7
f. A 7099A 2.5 I O.J 0,1 4.9
g. Tilt !Urbo J,O l

O 0.1 5.9 0.9
Tilt lurbo 1.0 l

LSD /.4

Daconil 500 F har kun deltagct i I års afprøvning, og
der blev opn!kt en nogenlunde effekt mod meldug med
et merudbytte på \,5 hkg.

Rival er et blandingsprodukt beslående af Sportak og
Corhel, og midlet ventes markedsført i 1986. Midlet
har en god meldugeffekt. og der er opnåel et merud
bylte på 4, J hkg.

Sporrak 45 ec har deltaget i 124 forsøg fra 1981 til 1985.
Der er blevet opnået en god effekc ved bekæmpelse af
meldug med et merudbytte på 3,5 hkg.

Ti/r 250 EC har igennem 6 år været afprovct i 266
forsøg med god effekt overfor meldug og med et
merudbytte på 4,1 hkg.

Till turbo, der blev markedsført i 1985, er en blanding
af Tilt og Calixin. Midlet har cn god ll1e1dugelTekt, og
der er opnået el pænl mcrudbytte på 4,7 hkg.

Tidligere års forsøg har visl, al der som regel er god
økonomi ved at sprojte en gang i vårbyg. medens der
normal! ikke er økonomisk baggrund for al foretage to
sprøjtninger mod bladsvampe. I 1985 blev der påbe
gynd! en ny forsøgsrække med indkredsning af beho·
vet for en eller to sprøjtninger i vårbyg. I tabel 28
gengives gennemsnitsresullalernc af 14 forsøg, hvor
der i lcd b. e og fblev foretaget en sprøjtning i stadium
7-8. l led c, d og g blcv der foretaget Io sprøjtninger
med første sprøjtning i stadium 4-5 og anden sprojt
ning i stadium 7-8. Sprøjtningen i stadium 4·5 er
påta.'nkt udføn sammen med en ukrudtsbekæmpelse. I
1985 blev denne sprojtning forel aget omkring I. juni,
og 2. sprøjtning er udført omkring 17. juni.
Ved forsøgcnes anlæg blev der kun i 3 af de 14 forsøg
fundet angreb af meldug. medens der ikke blev fundet led ,", d og g SPTOJIC'1 l stadIUm 4-5
bladplet eller skoldplel. Ved en vurdering førsl i juni led b.g srrl'J'~1 l ~tadlUm 7-8
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Led f ble\' behandlet med et blandingspræparal. bestå·
ende af vIrkstofTeme fra midlerne Sporlak, Calh:in og
Daconil. Der blev opnået en efTekl og et merudbytte på
linie med Tilt turbo.
Led g er behandlet med to sprøjtninger med Tilt turbo,
II pr. gang, svarende til dobbelt mængde i led d. oerer
opnåel samme effekt og merudbytte som ved den halve
mængde, anvendl i led d.
Det største nellamerudbytte blev opnåel i led d, deref·
ter følger led c og e.
Ved at betragte enkeltforsøgene fremgår det, al der er
meget stor forskel i de merudbyttet, som er opnået ved
behandling af de forskellige sorter. I label 29 er foreta
get en opdeling af de 14 forsøg fra tabel 28 i to grupper.
I første gruppe er de mc1dugmodtagelige sorter, og her
indgår 7 forsøg med sorterne Golf, Ida. Koru og
Havilla. I alle forsøgene forekommer der meldug, og
der blev opnået en ret jævnbyrdig bekæmpelse af
meldug og blad plet ved de forskellige behandlinger.
Der blev opnået nettomerudbylter fra 3.6 til 5.6 hkg.
Nettomerudbytter er ca. dobbelt sA store som gennem
snitsresultateme i tabel 28.
Nederst i tabellen er anført 7 fon.øg med sorterne
Triumph, Grit og Torn, der er mindre modtagelige for
meldug end sorter i gruppe l. 1 disse forsøg blev der
også fundet et lavere angreb af meldug. De opnåede
merudbytter har ikke mere end lige kunnet betale for
de udførte sprøjtninger. l led g hardet kostet 1,8 hkg at
udføre 2 sprøjtninger med I I Tilt turbo.

Meldug på byg viser sig som pletter med et()hvid til grolig
skimme/belægning. Ved sene og kraftige angreb flyder plet
tenle sammen lil ell jæ VJl skimme/belægning. AI/greb begyn.
der først på de nedre b/atle og følger med op fJll p/anlen.
Bedste lidspunkt Jor bekæmpelse er stadium 5-8.
Ejler skridning er en bekæmpe/se ikke lønsom.

(Foto: Jørgen Simonsen)

Tabel 19. B/adsvampe. (97) I 1985 blev Tilt turbo markedsført. Midlet el' et blan-

% dækning af hkg neW; dingsmiddel bestående af 0,5 I Tilt 250 EC + 0.4 I
Vårbyg blaclplcl meldug kerne mt:rud· Calixin, og normaldoscringell for midlet er I l pr. ha.

CA. 1/7 pr. ha bylle Midlet er markedsført med henblik p~ afløsning afTi It

/985. 7forsag. Modtagelige sorter
250 EC samt for at imødegå resistensdanne!se overfor
meldug.

a. Ubehandlet I 5 49,7
b. Tilt 250 EC 0,5 I ° 0,4 6,J J.8 I tabel 30 er samlet 25 forsøg fra 1985, hvor dcr cr
c. Calixill 0,5 I

° 0,2 8,8 5.3
foretaget en sammenligning mellem Tilt 250 EC og

Tilt 250 EC 0.5 I Till turbo. Fors.øgene er uddrag af tabel 24 og 28.
d. Till turbo 0.5 I

0,1 0.2 8,8 5,6Tilt turbo 0,5 I
e. Tilt turbo 1,01 0,1 0.3 7,J 4,6 Tabel 30. Bladwumpe (97 og 102)

f. A 7099A 2,5 I 0,1 0,2 6,6 % angreb af hk, n~tlo-

g. Tilt turbo 1,0 Vårbyg bladplcl meldug k~m~ mcrud·

Tilt lurbo 1,0 I 0,1 0,1 8.6 3,6 clt.l/7 pr. t-u hyue

/985. 15 forsag
1985. 7 forsøg.

3. Ubehandlet 0,8 4 54,1
Mindre modtagelige sorter. b. Tilt 250 EC 0,5 I 0,1 0,3 J.9 1,4
a. Ubehandlet O.J 2 55,1 c. Tilt turbo 1,0 I 0,1 0,2 5,0 2,J
b. Tilt 250 EC 0,5 I 0,2 0,1 2,9 0.4
c. Calixill 0,5 I 0.1 ° 3.9 0,4 ResisterIlf! sorler /6 jtJrsøg

Till 250 EC 0,5 I
a. Ubehandlet 2 4 55,5d. Tilt turbo 0.5 I

0,2 ° J.7 0,5 b. Tilt 250 EC 0.5 I 0.1 O,J 2,7 0,2Tilt turbo 0,5 I
e. Tilt turbo 1,0 I 0.1 ° J,4 0.7

c. Tilt turbo 1.0 I 0,1 0,2 J,S 0,8

f A 7099A 2.5 I 0,1 ° J.I Modlugelige sorter 9 jor.mgg. Tilt turbo 1.0 I
Tilt turbo 1.0 I 0.1 ° J.2 1,8 a. Ubehandlet 0,3 5 51,6

b. Till 250 EC 0,5 I 0,1 O.J 5.9 J,4
Led c. d og g ~rnljtel i Madium 4-,5 c. Tilt turbo 1.0 I 0,1 0,2 6,8 4,1Led bog ~pnljtet i stadium 7-8
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l ubehandlel blcv der omkrmg l. juli i gennemsnil
fundel ti "yagl angreb af bladplelog meldug med el
udbyIle på 54.1 hkg.
Htcr anvcndelse af Tilt 250 EC blev angrebet af
bladplct reduceret fra O.S III 0.1 pc!. og angrebet af
meldug fra 4 pet. lil 0.3 pet. Ved behandlingen ble\ der
opn. el ct mcrudbylle p' 3.9 hkg. s\'arcndc lil cl
nClIomcrudbytte p 1.4 hkg.
lIed c ble\ der \'cd al1\endelse af II Tih lUrbo opnået
samme "i\ampeeffe!..t med et merudbYle på 5 hkg.
!-varende lil et netlomerudb)llc pa 2.J hkg.
I de 25 for!loog er der en lenden .. til el lidt Slorrc
merudbyllc ved "O\'endclse af Till turbo end Tilt 250
Ee. I forsog med nit 250 EC ble\ der opnåel et
nellomcrudbylle under O. medens der for Tilt turbo
var 5 f<ln.og. hvor ncllomerudb)'lIet \3r under O.
Nedersl l tabellen er foretagel cn opdeling af de 25
fOf'SOg l mcldugrcslstcnle sorter og meldugmodtagclige
SOrter.
I de re..i..tenle eller mmdre modl<:tgeiige sorter er der
ialt I() forsog. hvon lIldgår sorterne Tnumph. Grit.
Torn. Jonna og Caja I de 16 fo~g blev der opnåel
netlomerudb) tier p' 0.2 h!..g for Tih 250 EC og O.S
hkg for TlIllurbo. Af de 16 fO!"'iog har 8 forsog med
Till 250 EC og 8 forsøg mcd "' dl llIrbo yærel under O
hkg l merudbytte.
I de meldugfolsomme "Orler, der bl.a. be.1 r af Golf.
Ida. Koru ng Ii,l\ila er der opn' cl !Iitore netlomcrud
bytter på 3,4 hkg for Tilt 250 EC og 4,1 hkg for Tih
turbo. I dc 9 forseg med Tilt 250 Ee er der i ingen af
forsøgene under O i nellomerlldbytte. men i et enkelt
forsøg med Tilt lurbo har merudbyttet ikke kunnet
dække de med sprøjtningen forbundne omkostninger.
Der er således en markant forskel mellem for~øgelle,

når dcr fnrcl;Igc'i en opdeling efter ~orternes meldugre·
sistens.

I de efterfnlgende 2 tabeller er ~mmenligne( for<;kel
lige do~ringcr af el wampcmiddcl, anvendt sJmtidig
med ukrlldtssprOjllllllgell og cftcrfulgt af en senere
SprOjtlllllg forst l jUIll med normal mængde s\ ampe·
middel. Endvidere er der nuxftagel er led. der er
behandlel en gang fo(\t i juni. I forsagcnc blev der
afpnwet forskellige t)per af bladmidler. I di"l>C år
anvendcs hoved'iagchg tre typer bladmiddel. Baylclon
25 WP. Sportak 45 ec og TIlt 250 EC, til bekæmpelse
af bladsvampe l kom. Alle tre nudler p,hlrker me1
dugsyampen på saUlIlIC m de. og det kan ikke afvises.
at \ed cn cn"idig brug af sådanne midler kan der opstå
resistente meldug!.tammer. Dette !..an mo(h irl..es ved
at amende midler. der har en anden virkning3meka
nisme oyerfor meldug, f.eks. maneb. Calixin eller Cor·
bel. Disse forhold er tagct op lil nærmere belysnmg i
label 31 og 32.

I tabel 31 er anfort gClIllcmsnil:o.resultatet af IO forsøg i
1985. FUr'ile :-.prnjtning blev udfort ca. I. juni på et
tidspunkt. hvor en ukrudtssproJllllng kunne udfores.
Ved forsogenes anlæg omkring I. Juni blev der fundet
yderst svage angreb af såvel meldug som blad plet og
skoldplc!. Ved en vurdering omkring I. juli blev der
fundet svage angreb af bladplelog skoldplet. medens

Plantebeskyltelse

Tabe/ 3/. !\"ed.wr dosemIg \'ed beJ..æmpelse af hlod-
'll'ompe (98).

% dæknmg af
netlO-

V rbyg blad· skakt· mel· h•• mt:r-
r'" pi" du. '<ro< ud·

ea. 1. Juh pr ha byue

/985. /O forsog 7[, 7[, H,

a. Cbehandlet 0.9 0.1 9 48.8
b. Maneb 70l'} 2.5 I.g 0.9 0.1 8 0.7 ~O.I

c. C;JI; .... ;n M ~.O 'g 0.7 O .l 2.7 1.2
d. \1aneb 70"'} 2.5 kg O~ O 4.6 I.JTd, 250 EC 0.5 I .
e CahxlI\ ~t ~.O I.g 0.1 O 0..1 6.1 2.1

Till 250 EC 0.5 I .
r. BaylclUnWP 0..1 kg O .l O 0.2 5..1 1.6

Td' 250 EC 0.5 I .
g. Td, 250 EC 0.5 I 0..1 O 0.7 5.1 2.7

LSD /.4

/984·85. /5 forsog I!f, I1f\ l~f,

a. Ubehandlet 2 0.1 IO 51.8
b. \1aneb 70('>',- 2.5 I.g 2 0.1 9 0.8 O
c. Cali;xin \1 4.0 I.g 0.6 O .l .1.1 1.6
d. Maneh 70""(' 2.5 kg 06 O 2 4.8 1.5Td, 250 EC 0.5 I .
e. Callxlll M ~.O kg 05 O 0.3 6.9 2.9

Till 250 EC 0.5 I .
r. Bayleloll WP 0..1 kg 03 O 0.5 6.1 2.4

Till 250 EC 0.5 I .
g. Till 250 EC 0.5 l 0.9 O l 5.1 2,6

der af meldug blev fundel Q pcl. angreb på andellover
ste blad, og der bley opnåel et udbytle på 48.8 hkg.
I led b blev alwendt 2.5 kg mancb. Behandlingen har
lUe på\lrket angrebet af de forskellige bladsvampc.
men der ble\ opnået et merudbyllc på 0.7 hkg. der dog
ikke har kunnet dække omkoscningcrnc ,il sprøjlning.
l led c blcv anyelldl 4 kg Caiixin M. der er el blan
dlllgsmlddcl afCahxlIl og malleb. Angrebet af meldug
blev nedsat fra 9 til3 pct.. og behandlIIlgen resulterede
i et nellomerudbylle p l hkg. I led d bleyanvendt 2,5
kg mancb :-.amlidig ml."CI ukrudL"sprojtning og eftcr·
fulgl af cn ..projtning med 0.5 l Tih 250 EC omknng
17. juni. Behandlingen rcsulterede i en god effekt
overfor S\ ampesygdommcne og et nettomerudbytle på
I.J hkg.
I led e og f blev an\'endl Calixin M og Bayleton 25 wp
efterfulgt af en \pmjllung med Tilt 250 EC. Der blev
opnået en tilfredsstillende effekt overfor bladsvampcne
og opnået merudbyller på omkrlllg 5·6 hkg.
I led g blcy der forel aget en sprojlning med 0.5 I Tilt
250 EC omkring 17. juni. Behandlingen rcsuhcrcde i
en lidi la\"Cre s\'ampeefTekt end de foregående 2 for·
sogslcd. og der blev opnåel et merudbytte på 5.2 hkg.
Da der lied g kun blev forelaget en sprøjtning. blcv der
opn el dd .. I{lf<;te ncttomerudbylle på 2.7 hkg.
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Nederst i tabellen er anført gellenmsnitsresultatet af 15
forsøg fra 1984 til 1985. Der blev opnået den bedste
svampeeffekt i led e og f, hvor der samtidig med
ukrudtssprøjtningen blev anvendt et svampemiddel
efterfulgt af en sprøjtning med normal mængde svam~

pemiddel ca. 3 uger senere. Der blev opnået nettome
rudbyller på 2,4·2,9 hkg.
lied g, hvor der kun er foretaget en sprøjtning, blev der
opnået samme nettomerudbytte med tendens til en lidt
svagere effekt overfor bladsvampene.
I tabel 32 bringes resultatel af 4 forsøg, hvor et nyt
nydende manebmiddel og Spartak 45 ec er anvendt
sammen med udkrudtssprøjtning efterfulgt afen svam
pesprøjtning ca. 14 dage senere.

Tabel 32. Nedsat dosering ved bekæmpelse af blad·
svampe (99).

% dækning af

VArbyg blad· md· hkg nelto-
plet .0' kerne merud-

ca. 1/7 pr. ha bytte

1985. 4 forsøg J fs. ]fs.

a. Ubehandlet 2 0,1 58,8
b. Maneb. n. 40% 4,0 l 2 0,1 0,7
c. Maneb. n. 40% 3,0 l

0.1 0,3+ Vigil -0,3 l
d. Maneb. n. 40% 3,0 l

+ Vigil 0,3 l 0,7 ° 3.5
Sportak 45 ee 1,0 l

e. Spartak 45 ec 0,5 l
0,3 ° 2.8 .,.0.2Sponak 45 ec 0.5 l

f. Sportak 45 ec 0,5 l
0,2 ° 3,5Rival 1,0 l

g. Tilt LUrbo 1.0 l 0,2 ° 2,8 0,1
LSD 2.1

Led b-f Spt0jt~1 sladium 4·5. led d.g sprøjlel i stadium 7·8

1 de 4 forsøg, der var anlagt i Triumph, Torn og en
sortsblanding. blev der fundct ydcrst svage angreb af
svampesygdomme med et udbytte pA 58,8 hkg.
I led b, der blev behandlet med 41 flydende maneb, var
der ingen effekt overfor svampene, og der blev opnAet
et merudbytte på 0,7 hkg, der lige nøjagtig kunne
dække sprøjleudgifterne.
I led c blev der opnået samme svampeeffekt som i led b
med et lidt lavere merudbytte til følge.
I led d, e og f blev der foretaget en svampebekæmpelse
samtidig med ukrudtssprøjtningen og efterfulgt af en
svampebekæmpelse ca. 14 dage senere. Behandlin
gerne har resulteret i et merudbyne omkring 3 hkg, der
for led e ikke har væreE tilstrækkeligt lil at betale
sprøjteudgiflerne.
I led g blev der foretaget en behandling med Tilt turbo,
og der blev opnået et udbytte på 2.8 hkg. der lige kunne
dække udgifterne til sprøjtningen.

Flere års forsøg viser, al findes der - i særdeleslred i
modtagelige bygsoner - al/greb afmeldug i forbindelse
med ukrudlssprøjlning, da er det ri/rilde/igl al anvende
en nedsat mængde af er meldugmidde/ samlidig med
ukrudtssprøjtningen.

140

Maneb bor kun anvendes. Irvor der er begrunder mis
ranke om ma"ganmangel i afgrøde". Effekten af ma·
neb pd bladsvampene er for svag. og lIcuoudbyuel er
lavere end ved anvendelse afe" nedsal dosering svampe
middel samtidig med ukrudrssprøjtnillgen.
Betinger ~'ejrforlro/dene en videre udvikling afmeldug.
foretages ca. /4 dage efter ukrudtssprøjlningen en
!Jprojfni'lg med "ormal mængde bladmidde/.

1 de senere år er der udført et slon antal forsøg med
bekæmpelse af bladsvampe i byg. Bestræbelserne går i
retning af at finde det bedsle middel og spmJtetids
punkt. der bevirker den bedste bekæmpelse og giver
det største merudbytte. Et merudbytte, der kan dække
omkoslningerne i forbindelse med den udførte prøjt
ning. Bekæmpelse af bladsvampe har i praksis været
baseret på varsel, udsendt af Statens Planteværnscen·
ter i Lyngby til planteavlskonsulenterne.
Ved planteværnscentret har man i nere Ar arbejdet
med et computerbaseret varslingssystem til bekæm
pelse af bl.a. meldug i byg. Systemet, der tidligere har
været benævnt Epidan, er i 1985 benævnt avlerregisire·
ring og er opbygget ved Planteværnscentret i Lyngby.
Syslernel henvender sig direkte til landmanden, der i
forvejen har givet oplysninger for den enkelte mark om
bl.a. jordtype, jordanalysetal, forrrugt, SOrt, sådato,
g0dningsniveua m.v.
Landmanden vurderer selv angrebet i marken dter
nærmere fastsatte regler. Der foretages 4-6 bedømmel
ser i løbet af vækstsæsonen. Ener vurdering i marken
indsendes resultatet til planteværnscentret i L)ngby til
beregning, og der meddeles tilbage til landmanden, om
der er grund lil sprøjtning. eller vurderingen skal
foretages efter et nærmere fastsat tidspunkt. ] 1984
blev systemet udbygget lil at dække bekæmpelse af
bladlus.
Systemet har i 3 år været afprøvet ved landskontoret.
og i 1985 foreligger resultater af 25 forsøg, der bearbej
des i tabellerne 33-36.

I tabel 33 bringes resultater af 25 forsøg, hvor led b og
c samt led e, f og g er behandlel på tidspunk1er, hvor
svampesygdomme og skadedyr ofte optræder. Led d
har været forbeholdt avlerregislreringssystelT'et. I tao
bel 33 og 34 er de 25 forsøg bearbejdet og giver således
et indtryk af, hvorledes angrebet af bladsvampe og
skadedyr har været i forskellige sortcr og landsdele.
Varslingssystemet· avlerregistrering • er omtalt i for
bindelse med tabellerne 35 OJ:: 36.
Ved forsøgenes anlæg blev der fundet yderst svage
angreb af svampesygdomme. Ved en vurdering om
kring I. juli blev der fundet bladlus pA 22 pet. af
planterne. og angrebet af meldug blev vurderet til 8
pet. på næstøversle blad. Der blev opnAet et udbytte på
47.3 hkg.
Led b blev behandlet med Calixin omkring I. juni. En
måned senere blev angrebet vurderet til 2 pet. angreb
med et sikkert merudbytte pA 1,7 hkg. Efter al omkost
ningerne til sprøjtningen er fratrukket, blive" der 0,7
hkg tilbage i nettomerudbylte.
I led c er først ijuni behandlet med Calixin, og 2-3 uger
scnere er der behandlet med normal styrke Tilt turbo.



Tabel JJ. A vlerregfslrl!ring (100)

VIrbyg

1985. 15 fO"08

a. Ubehandlet
b.Cali"in
c_ Cali\in

Tilt turbo
e. CahxlIl

Tilt turbo 1

oimeth. 200/("
f. Tilt turbo •

Duneth. 20er
g. Till turbo

0.5 l
0.5 l
1.0 l
0.5 l
1.0 l
1.51
1.0 I

- 1.5 l
1.0 l

"" %
planlt:r dækning hkg nt:lto-

mod af kt:rJlC' mtrud-
bladlus mddug pr.'" bylte

ca. In

21 fs 22 fs

22 8 47,3
22 1 I.7 0.7

22 0.2 4.6 0.9

4 0.1 8.4 4.J

4 0.5 8.J 5.2

22 0,7 4.9 1.1
LSD I.5
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+ l'erfekthiol1. Behandlingen har resulteret i et me
rudbytte pA 8,6 hkg. Led d kan tilde1s sammenlignes
med led e i 1985.
I 1984 blev der opnåel ca. 2 hkg ved bekæmpelse af
skadedyr.

Foretages en opdeling af de 25 forsøg efter landsdele.
blev der på Øerne for en sprøjtning mod bladsyg
domme opnåel et merudbytte p 5,6 hkg i IO forsøg.
De storste merudbytter blev fundet i forsøgene fra
Bornholm. Lolland-Falster og Sydsjælland. Af IS for
sog fra Jylland blev der i gennemsnit opnået el merud
bytte p..-\ 4,4 hkg med de største udslag fra Vestjylland.

D1adlusebekæmpelsen pA Øerne bevirkede et merud
bylte på omkring 5 hkg med de storste udslag fra de
sydostlige områder.
I Jylland blev der opnået ca. 2.5 hkg for en skadedyrs·
bekæmpelse med de storste udslag fra ordjylland.

Tabel J4. A.'!erregI5Irering (100)

1 tabel 34 er de 25 forseg opdelt efter meldugreslstenle
sorter

1984 16 forsog

a. Ubehandlet
b. Till 150 EC 0.5 I
c. T,Il 150 EC' 0.5 I

Dllneth. 20 + I.S I
d. Till 150 EC 0.5 I

Till 150 EC. 0.5 I
Dimeth. 20 I 1.5 I

8 53,1
0.6 4.4

0.4 6.1

0,4 8.6

LSD 1.7

1.9

J.J

J.8

V rbyg

% %
plantt:r dn::lming hkg netla-

mod ar k,rne merud·
bladlus meldug pr. ha b)·lte

eLin

Behandlill~enh:lr resulleret i en god svnmpeefckl med
et rnerudbytle på 4.6 hkg. Omregnd til nellomerud
bytte er der dog ikh SlOr forskel p:\ led c og b.
lIed e er der udover wampebckæmpclsen lilsat dimel
hoat lil bckæmpcbc af skndedyr. bl.a. bladlus. Effek
ten overfor bladlusene og på bladsvampene har været
god. og der blcv opn~el el storllllerudbylte på 8,4 hkg.
Omkostlllllgerne til sprøjtningerne har været 4.1 hkg.
og der er således 4.3 h1..g i netlomerudbyue.
lIed fbie" der kUli foretagel en spn'jtningomkring 17.
juni med en blanding af Tilt turbo og dimethoat. Ocr
har værd god virkning efter sprojlningen og et merud·
bytte ~ 8.3 hkg. Da der i dette forsogsled kun blev
forclaget en sprojtl\lng. blev der opnået det største
nettomerudbytte. 5.2 h1..g. for denne ene behandling.
I led g blev der kUli ud fon en sprojtning med Tilt
turbo. der resulterede i el merudbytte på 4.9 hkg,
svarende 111 2.2 hkg i nellomcrudbyue.
I de 25 forseg har der l gennemsnit "æret en skadedyr
..ff,kl på ca. J.5 hkg.
I 1984 foreligger der resultater af 16 forsog.
lied b blev der foretagel en "projtning med Tilt 250 Ee
omkring midten afjuni. der medfone el merudbytte ~
4,4 hkg. og s\arer til led g l 1985.
Led c blev behandlet med en blanding af Till og
I'erfektllloll. og der blev opn et et merudbyue p 6,1
hkg. Et merudbytte. der kan sammenlignes med led fi
\985.
I led d blcv der foretaget en lidlig behandling med Tilt
efterfulgt af en sprojtnmg med blandingen Tilt 250 EC

1985. /6 forsog
Mimin' modlageligl' sorler

GI
15 fs loHs

a. Ubehandlet 15 \ 47.8
b. Calixin 0.5 I 25 0.4 0.7 -;-O.J
c. Cali"in 0.5 I

15 O 1.8 -;-0.9
Tilt lurbo 1.0 \

e. Calixin 0.5 \
Tilt turbo • 1.0 \ 6 0.\ 7.1 J.\
Dimeth. 20'1- 1.51

f. Till turbo I \.0 l
6 0.1 7.6 4.5

Dimeth.20% • 1.5 l
g. Till turbo 1.0 l 15 0.1 3.7 1.0

LSD 1.9

1985. 9 forsøg
Moolagc/ige sorter.

7 fs. if,

a. Ubehandlet 15 \9 46,4
b.CahxlIl 0.5 I 15 5 J.4 2.4
c. Ca!lxin 0.5 I

\5 0.4 7.8 4.\Till turbo 1.0 I
e. Cahxin 0.5 \

Till turbo 1.0 \ 0.5 10.7 6.6
Dlmeth.20r i> + I.S I

f. Tilt turbo + 1.0 \
\ Q.6 6.5Dlmelh. 10l'i(. I I.S I

g. Tilt turbo 1.0 \ 15 1 6.Q 4.1
LSD 1.5

\4\
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efter de udførte sprøjtninger blev der fundet 2 pcr.
angreb af meldug med et merudbytte på 4.6 hkg.
I led g blev der foretaget en behandling med Tilt
omkring 17. juni, og der blev fundet en lidt bedre
svampebekæmpelse og el lidt Slorre merudbytte end i
led d.

198:>. 3 forsøg
Varsel for s)'ompe- og skadedyrsbekæmpelse.

a. Ubehandlet 92 9 42.0
b. Calixin 0.5 I 92 2 2.6 1,6
c. Calixin 0.5 I

91 O 6.5 2.8Tilt turbo 1.0 I
d. Sprøjlning

38 2 10.6 7,9efter varsel
c. Calix;n 0.5 I

Tilt turbo I 1.0 I. 4 O 12.2 8.1
Dimeth.20% l,S l

f. Ti\t turbo - 1,01+ • 2 10.6 7.5Dimeth.20% 1.5 I
g. Till turbo 1.0 l 92 2 3.3 0.6

LSD 4.9

Tabel 35. A)llerregismmng (100)

<l>
planlu

VArbyg m<d
bladlus

1.6

1.1

3.8

3.6

3.8

4.4

2.9

2,.

4.0

ndt~

merud·
t-yue

39.1

3.9
LSD 0.8

5.9
LSD ],j

59,8
4.7

6.6

3.4

8.7

14 47.5
4 1.9 0.9

0,4 6.0 2.3

2 4.6 2,4

0.3 7.9

0.5 7.5

l 5.6
LSD 2.1

%
dæltning hkg

af ktm~

meldug pr. hf,
ca. In

o
O

o

o

6

2

7
2

0.8

0.3

0.5 l
1.01
1.51
0.51
1.5 I
1.0 I

/983. 20 forsog
a. Ubehandlet
b. Tilt 250 EC.
~Iadium 6-7

c. Tilt 250 EC.
EpIdan

1984. 2 forsog
a. Ubehandlel
b. Tilt 250 EC 0.5 I
c. Tilt 250 EC - 0.51

Perfekt. EC 20 I.5 l
d. Tilt 250 EC 0,5 l ,

Tilt 250 EC - 0.5 I ,
Perfekt. EC 20 I.5 I

e. Tilt efter \arsel 0.5 I

198:>. 7 forsog
Varsel for svompcbekæmpelsc.

3. Ubehandlet O
b. Calixin 0.5 I O
c. Calixin 0.5 I O

Tilt turbo 1.0 I
d. Sprojtlllng

efter vaNeI
e. Calixin

Till turbo 
Dimelh.20%

f. Tilt lurbo
Dimeth.20%

g. Tilt turbo

I de foran refererede 25 forsøg i label 35 indgår ct led d.
hvor avlerregistreringen har været afprøvc!. I dellc led
har der været foretaget registreringer af mcldug og
bladlus. Led d er blevet behandlet efter anvisning fra
EDB·anlægget ved Planteværnscentret i Lyngby. l
tabel 35 bringes gennemsnitsresuhaterne af de forsøg.
der er blevet behandlet efter de forskellige anVisninger.
I 7 af de 25 forsog blev der udstedt varsel om at
forelage en s\ ampebekæmpelse. I 3 af forsogene blev
det anbefalet at bruge 0.5 I Calixin, i. 3 andre for<;øg l 1
Tilt turbo og i I forsag' I Sportak 45 ec.
I de 7 forsøg blev der ikke registreret bladlus. men et
angreb på 14 pet. meldug på næstoverste blad. Der blev
opnåel et udbytte på 47,5 hkg.Efter anvendelse af
Calixin i forbindelse med ukrudtssprøjtning blev der
opnået en reduklion af mcldugangrcbet fra 14 lil4 pc!.
med et merudbytte på 1.9 hkg.
I led c blev der opnået et merudbytte på 6 hkg.
l led d er sprøjtet efter varsel fra EDB-anlægget. og

I 9 forsøg med meldugmodtagelige soner indgil sor·
terne Aramir. Censc, Golf, HarT). eT)' og Vega.
I de modtagelige sorter blev der fundet lidi færre
bladlus, medens angrebet af meldug har været betyde·
ligt større, nemlig 19 pct., og der blev opnået et udbytte
p! 46.4 hkg.
Efter den tidlige anvendelse af Cali;tin blev angrebet af
meldug reduceret fra 19 til 5 pct.. og der blcv opnået et
nettomerudbyllc på 2.4 hkg.
r led c blc\ der opnået en god meldugbekæmpelse med
et merudbytte på 7,8 hkg. svarende til led g efter en
sprøjtning med Tilt turbo.
r led c og g blev der opnået et stort nettomerudbylle på
god. 4 hkg.
I led e og f, hvor der sammen med sidste s\'ampcbe
kæmpeise blev foretaget en sprøjtning mod skadedyr,
blev der opnAet store merudbytter på ca. IO hkg,
hvilket resulterer i et nettomerudbytte på ca. 6.5 hkg.

16 af de 25 forsog indgår i gruppen mindre meldug·
modtagelige soner. og fnlgende soner var repræsente·
ret: Jonna, Jenny, Bomi. Triumph og sortsblandinger
med hovedvægten på de sidsle to.
Ved en vurdering omkring J. juli blev der fundet
bladlus pA 25 pet. af planterne og et svagt angreb af
meldug pA anden øverste blad. Der blev opnået et
udbYIle på 47.8 hkg.
l led b blev der efter den tidlige sprøjtning sammen
med ukrudlSbehundlingen opn et et merudbytte på 0,7
hkg. hvilket ikke var tilstrækkeligt til at betale for den
udfene sprojtnmg.
1 led c blev der opnået et merudbYlle på 2.8 hkg. der
ikke kunne dække omkostningerne for de IO behand
linger.
I led g medføne en sproJtnmg med Till turbo et
merudbytte på 3,7 hkg . svarende til et nettomerud
bYlle p! 1.0 hkg.
lied e og fblev der opnået store og sikre merudbytter
på over 7 hkg.
I de resistente M)rter har der kun været okonomi ved at
behandle med en sprøjtning mod svampesygdomme.
led g.
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Tabel 35/ortsur Tabel 36. A IIlerregistrerUlg. (100)

% % % plnn· % dæk·
Jllanler dækning hkg nellO- Vå,b}'g u~r med nm.ar hkg nClto-

V ,byg '"'" ol kerne me.rud· blad- me.ldug 'kerne mer-
bladlus meld~ pr ha b)'1te l" ca. In ",bo udbyue

",I

1985. ] forsag If. Ih 1985. 8 forsøg. Ingen \·ursel.
Varsel/or skadedyn:bekæmpelse. a. behandlet I I 49.6
a. Ubehandlct 98 0.1 46.9 b. Calixln 0.5 I I 0.6 1.0 0.0
b. Calixin 0.5 I 98 O 1.4 0.4 c. Calixin 0.5 I

O 0.2 2.3c. Calixin 0.5 I Tilt turbo 1.0 I 1.4

Tilt turbo 1.0 I 100 O 1.2 2.5 d.lngen beh.
d. Dlmcthoat 20et 1.5 I O 0.1 11.2 IO.O Ikke varslet 0.4

e. Callxlll 0.5 I e. Caiixin 0.5 I
Tilt turbo - 1.0 I. 68 O 13.1 9.0 Till turbo 1.0 I· O 0.3 5.1 1.0
Dimeth.20%- Ul Dimethoat 20% Ul

f. Till lUroo - 1.01 ...
()] O 1J.6

f. Tilt turbo. 1.0 I·
O 0•.1 6.0 2.9Oimeth.20% Ul 10,5 Dimetho:ll 20% Ul

g. Tilt turbo 1.0 I 95 O 4.7 2.0 g. Till turbo 1.0 I I 0.4 4.2 1.5
LSD 6.3 LSD 1.7

I de 7 forsog har da således været god o..eren"Slem·
melse mellem den varsel. der blev givet i led d og de
udførte sprojtninger i lcd c og g.
I led c og f blev der foretaget s. vcl svampe- som
skadedyrsbekæmpel~og opnået merudbytter på godt
7.5 hkg. Der har ~Iedes \æret et merudbytte for
bekæmpelse af skadedyr p ca. 2 hkg. som Ikke er
blevct registreret Igennem de foretagne obsen atloner i
led d.
5 af de 7 forsøg har neret anlagt I mcldugmodtugelige
sorter.
I 1984 foreligger resultater af 2 forseg. hvor der blev
forelaget en sprojtlung med et "\ ampemiddel efter
varsel. Fra 1983 foreligger resultater af 20 forseg. J
begge år blc\ der opnåel merudbytter for amendelse af
varslingssyslemet. der var på hOJde med de udfone
fastlagte sprøjtninger.

I 3 forsog har der i 1985 \'ærct varslcl for såvel svampe
~om skadedyr. og re~llltalcl t:r allfon midi i tabellen.
I 2 uf forsøgene har anlæggel gi\el besked p5. 3\ spmjlc
med en blanding af Tilt lurbo og dimethoal. I l af
forsogenc blc\ der anbefalet en blanding af Calixin og
Pirimor G.
lied d. behandlcl efler varlOd. blev der I gennemsnit af
de 3 forsøg opntict Cl ... tort merudbYlle på 10.6 hkg.
Delle merudbytte kan sammenlignes med led f, hvor
der ligeledes blev opnåel 10.6 hkg for en sprøjtning
mod s\umpe!o) gdomme og skadedyr.
Ved at bctra{!:te de opn5ede nettomcrudb) Her lied e og
f l forhold til led d er der god o\erensslemmelse
mellem de udførte bchandllllger.

Neder~t i tabellen er anfon 2 forsog. hvor der I led d
b!c'\ udføn ... proJtllinger med dimctho:ll efter \arsel fra
EDB-anlægget.
I de 2 for..og har der \æret el meget kraftlgl angreb af
bladlus. og bekæmpdsen har resulteret i et merudbytte
p5 11.2 hkg. s.. tHende III Cll udb)lIcstlgning på 24 pet.

l led r, hvor der blt:v foretaget såvel svnmpc· \Om
l:>kadedyrsbekæmpelsc. blev der opnået et merudbylle
på 13.6 hkg med omkrmg de IO hkg fra skadedyrsbe
kæmpelscn. Også i disse forseg er der god overens·
stemmeise mellem led fog e og I forhold til led d, der er
behandlel efter varsel

I 8 af de 25 fors~)g har anlægget meddelt. at der Ikke
\ar grund III at foretage nogen form for sprøjtning mod
s\ ampesygdomme eller ~kaded) r. I tabel 36 er anfen
gennemsnitsrcsultalcrnc af de 8 forsøg.
6 af de 8 forsøg blc\ udført l soner. der henregnes til
meldugresistcnle sorler.
I de 8 forsog bJe\ der fundet d ... \agt angreb af .. cl
bladlus som meldug og opnåel cl udb) tie på 49.6 hkg.
Efter anvendebe af Cali"in sammen OH_od ukrudts
sprojtning blcv der fundet et merudbyllc på I hkg. der
lige nøjagtig kunne dække omkostllingcrne lil sprøjt
mng.
I led c blcv der opnået et lllerudbylle på 2.3 hkg,
hvilket Ikkc har kunnet dække omkoMningerne \00
sprojtningerne.
lied e og f medforte behandlingerne et l11erudbyller p
5-6 hkg. I di~e 8 forseg har der ...æret en skndedyrscf
fekt på ca. 2.5 hkg. som ikke blcv registreret.
Ved at betragte enkeltresuhaternc i tabelbilaget frem·
går del. at dcr blev varslet korrekt for meldug i de 6
forsøg med meldugresistente soner. medens me!du·
gangrebet i de 2 forsøg med modtagelige sorter ikke
ble\' regisIreret. Der bor dog korrigeres for meldug·
modtagelige soner samt det forhold. at der tilsynela
dende er vamkeligheder med al fa registreret lave
angreb af skadedyr. I særdeleshed n r der samtidIg
forekommer lave angreb af meldug.

Forsogene ~·iser. ar ell EDB-\·ursling. som den i /985
a/prol'ede alllerregislrering. /rar lIirket tilfredsstillende.
Ved en ti/pasning afavlerregL\·trering til markstyrmgs
systemet ni det være muligt for den enke/te landmand
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Tabel 17. Relativ virkning af nogle smmpemid/er am'endt i korndyrkningen.

~
~

~ ~

~ "~ ~

Ji E ...
• ~ ii E -;;~ , c. ~ .ii J~

~• '5 ; c "" n ~c
:li

2 <il ~ c

" '" '" '" '" ~

l. Afugan +++') + + + ++ +
2. BayleLOn 25 \VI' +++ +++ + + +++ + ++
3. Cali:tin • +++') + + + + + ?
4. Corbel +++ +++ + + ++ + +
5. Sportak 45 <C +++ +++') • +++ +++ +++ +++
6. Till 250 EC + +++ +++ +++ +++ +++ +
7. Ortho-Difolalan FW • + + ++ ++ •
8. Daconil SOO F • ++ ++ +
9. Cali.xjn M + + +') + + + ++ + +

IO. Tilt turbo + +++ +++ +++ +++ +++ + +
II. Rival ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++
12. Baylelon DFl +++ +++ +++ + + +
13. Benlale

}14. Decosal fl ++ + + + + + +
15. Topsin

16. Derosal Combi ++ + + + + + +
17. Bavical ++ ++ + + T ++ + •
18. PLK-Vondocarb ekslra ++ + + + + + •
19. Bayle.on CM ++ +++ +++ + + +++ + ++
20. Sportak PF +++ +++ + +++ ++- .,-++
21. Tilt cb 240 ++ -++ +++ +++ +++ +++ + +
I) Aner"endl kun .byS +++ Anerkendt + = S\'ag 'lukning
l) Godkendl kun hvede + + + = God \irkning • = bør Ikke un\'ende.

+ "T" = Nogen \irkning , = ikke belyst

QtforelOge svampe- og skadedyrsbekæmpelse efter vars
ling.
Systemet bør hurtigst muligt udvikles til at kunne
behandle vintersæd.

På grundlag af de seneste Ars forsøg med bekæmpelse
af bladsvampe i byg kan følgende anfores:

Findes deførste angreb afs~'Ompesygdomme iførste uge
afjuni, og vejrprognosen belinger en videreudviking af
svampene. bor en sWlmpebekæmpelse h-ærksæues.
De fleste dr indtræder del bedste sprøjtetidspunkt for
bekæmpelse af bladsvampe i byg omkring IO. jUni:
Som første led i bekæmpe/~ af meldug i byg bor
anvendes meldugresistente sorler eller sortsblandinger.

l det foregående afsnit om svampesygdomme i kom er
der blevet afprøvet forskellige midler med el eller nere
virksomme stoffer. Midlerne har forskellig effekt over
for de forskellige svampe. I tabel 37 er anfert 21
markedsførte svampemidler, hvor virkningsgraden er
anført overfor de mest almindeligt forekommende
svampe. Tabellen er udarbejdet ved PIi:mte\'ærnsafde
lingen på Godthåb. Tre kryds angiver en god og
acceptabel virkning mod den pågældende svamp. To
kryds angiver nogen virkning af midlet, medens et
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kryds angiver en svag vukning, og en cirkel anJlver, at
midlet ikke bor anvendes mod de pågældende svampe.
En gren markering angl\er. at midlet er anerkendt af
Statens Plnnteavlsforsog mod den nævnte svampesyg
dom.

Afugan har en god effekt overfor meldug l byg, men
svag \'irkning overfor andre svampe. Midlet er kun
anerkendt til vårbyg.

Bay/elO/1 har en god effekt mod meldug. rust og skold
plcl. men svag virkning overfor brunplet og bladplet.
Baylcton er det eneste middel med nogenlun e effekt
o\crfor trådkølle.

Calixin har en god og hurtig effekt overfor meldug,
men ~vner \'irkning overfor andre svampe. Ved et
kraftigt angreb af meldug kan det være hensigt,mæs
sigl at blande Calixin med et af de øvrige meldugmid·
ler. Midlet er kun anerkendt til byg.

Corhel har god virkning overfor meldug og rust med
nogen virkning overfor skoldplet.

Sporrak 45 ec har en god virkning overfor knækkefod
syge, meldug, bladplet. brunplel, skoldplct og so kim
mel. Overfor ruSI har midlet en utilslrækkelir effekt.
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Till 250 EC har en god virkning o,erfor meldug, rust.
bladplet. brunplet og skoldplet. men mangler effekt
merfor knækkefodsyge og sneskImmeI.

PLK-Yofldocarb ekstra er et blandingsmiddel indehol·
dende carbendazim. maneb og zlIleb. MIdlet bor an
'endes efter samme retningslllller som Derosal combl

OrtllO-Di/olalall FWhar en ~vag effekt o'erfor de neste
bladsvampc. mcn kan evelllueh bruges som blandings
partner til andre bladmidler ved sprojrninger efter
sladium 8

Doconil 500 F har nogen virkning overfor brun plet.
bladplelog skold plet med svag VIrkning overfor ovnge
svampe. Midlet kan eventuelt anvcndes som blan
dingspartner ved sprøjtninger efter hvedens stadium 8.

Bay/eta" CJ/. Sportak PF. Till cb 140 er alle blandings
midler. hvori indgårcarbendazim. Pil grund af midler·
nes mdhold af carbendazlm bor disse midler kun
anvendes om fodret til bekæmpelse af knækkefodsyge
I afgroder. h,or der de nærmesle foregående Ar Ikke
har værel anvendt carbendazim. Disse midler bor ikke
anvendes efter stadium 7 i kornets udvikling.

Calixin M er ct blandingsmiddcl, indeholdende Ca
lixin og mancb med en god virkning ovcrfor meldug og
nogen virkning overfor rust. Midlel har for svag virk
ning på de ovnge svampe. Midld er kUli anerkendt til
byg.

Till lurbo er en blanding af, IrkstofTeme l Tilt 250 EC
og Cahxin. MIdlet har samme effekt som Tilt 250 EC,
men med en lidt hurtigere beg) ndel~es,irkningoverfor
meldug.

Resistens mod fungicider
Af A. From Nie/sen. PlanLeværnsafdclingen. Godthåb.
Skanderborg
Svampemidler har de senere år mel en stigende betyd
IlIllg til Sikring af et hojt hostudb} tle. Samtidig hermed
har der' ærel stadig nere rapporter om opformering af
"ampel} per, der ikke længere kan bekæmpes af ellers
efTekl1\'e midler. Fænomenel betegnes som fungicid re
sIstens.

Svampemid/emes egel/skaber
I tabel A er vist nogle almindeligt anvendte svampe
midler. opdelt i grupper efter deres virkemåde.

De uspccifikl VIrkende nudler giver sjældent proble
mer. idet disse midler påvirker mange forskellige lrm i
s'ampens stofskifte. Sand!'ooynligheden for. at der kan
forekomme s,ampetypcr. der !.:an overkomme aJle

Årsag til resistens
De forhold. der især spiller en rolle for opformering af
resistente svampctyper er: I. Egenskaber vcd det an·
wndle fungicid. 2. Amendclsesmllden og 3. Egenska
ber H:,d s\ampesygdomme.

lille
lille
stor
moderat - stor
'tor
lille

RiSiko for resistens
under markforhold

meget lille
megel hlle
meget lille
meget lille

sV3mpcmidler inddell i

l./specifikke midler

l Ortho-Difolatan. caplan
2. Svo,lmidler
3. Maneb. mancoz.eb
4. Daconil

Tabel A
Nogle almindeligt anvendte
grupper efter virkemåde.

Specifikke midler

5. Bayletan, Till, Sportak,
Tnmldal

6. Calixin. Corbel
7. Deniale. Derosal, Topsin
8. RovraJ. Ronilan
9. Ridomil

IO. Afugan

Rh'O/ er et blandingsmiddel beSlående af virkstoffeme i
Corbel og Spartak 45 ec. Midlel har en god virkning
ovcrfor meldug, rust. brunplet, bladplct og skoldplet
med nogen virkning overfor knækkefodsyge og sne·
skimmel.

De re~lerendemidler, nr. 13·21. indeholder alle benz.i·
midazoler, dcr bl.a. er efTekti,'c overfor knækkefodsy
gcsvampen. Flere steder i landel er der konstateret
resistens afbenzimidazoler overfor denne s"amp. Der
for er der n}e retningslinier for umendelse af disse
midler.

Bay/etoll DF er en blanding af "irkstofferne i Bayleton
25 WP og Ortho-Difolatan. Midlet har god virkning
overfor meldug. rust og brun plet pA hvede. Må kun
anvendes i vår- og vinterhvede.

Ben/ale. Derosalfl. og Topsin har tidligere været aner
kendt Id bekæmpelse af knækkefodsyge. Disse Iyper af
midler bor kun anvendes om fort\ret til bekæmpelse af
knækkefodsyge på arealer. hvor disse midler ikke har
været anvendt de nærmeste foreg ende t\r.

Derosa/ (.·ombi er et blanding<;middcl. bestående af
Dcro~al og muncb. Midlet bor bruges efler samme
rctnlllgslinie som Derosal n.

Bow'ca/ er et blandingsmiddel bc\lående af carbcnda
zlm. muneb og virkstofTet i Clhxm. Midlet har nogen
effekt overfor knækkefodsyge. meldug og rUSt. men
bor kUli anvendes om forårel på arealer. hvor der ikke
har værel anvendl carbendazim de nærmeste foregt\
ende år. Midlet bor ikke anvendes efter stadium 7 i
kornets udvikl mg.
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trin, er meget ringe. Ganske anderledes forholder det
sig med de specifikt virkende svampemidler. Disse
midler påvirker kun ganske få processer i svampens
stofskifte, og risikoen for, at der opstår nye svampety
per, hvor disse flI. trin er ændret s~ledes, at de er
ufølsomme for midlet, er væsentlig større.

Midlernes anvendelsesmåde
Generelt gælder. at jo længere tid svampemidlet er i
kOlltakt med svampen. des større er muligheden for
opformering af resistente typer. Antallet af behandlin~
ger, dosering og midlets virkningstid har derfor afgø
rende betydning for resistensudviklingen.

Egenskaber ved svampesygdommen
De svampe, der har mange generationer i en vækstsæ
son, eksempelvis meldug, gråskimmel og kartoffel·
skimmel, udvikler hurtigst resistente typer på grund af
den store opformeringsevne. En resistent svampctypc
kan undeniden også have nedsat levedygtighed i for
hold til de normale typer. Dette medfører. at de
resistente typer i sAdanne tilfælde vil forsvinde igen.
når det aktuelle fungicid ikke længere anvendes.

Nuværende situation i landbruget

Knækkefodsyge
Carbendazimmidler (Benlate, Derosal, Topsin m.O.)
har været anvendt til bekæmpelse af knækkefodsyge i
vintersæd siden midten af 70'eme. De seneste år er der
både i forsøg og i praksis Oere steder konSlateret
svigtende virkning.

% vll'kning
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tilbøjelig til at udvikle resistens, selv overfor svampe
med begrænset opformerings- og spredningsevne som
knækkefodsyge på korn. l konsekvens heraf er aner
kendelsen trukket tilbage for disse midler.
Eneste alternative middel er Sportak 45 ee. Carbenda
zimmidleme kan dog fortsat anvendes på ejendomme,
hvor de ikke har været anvendt de senere år.

Sneskimmel
Sneskimmel i vintersæd forekommer relativt Sjældent
med betydende angreb. Carbendazimmidleme har i
nogen grad været anvendt som beskyllende sprøjtning
om efteråret. Undersøgelser ved Plantevæmscentret
har påvist udbredt forekomst af carhendazimresistens
hos den uds..'edsbårne smitte. Disse undersogc1.ser har
medført. at carbendazimmidler til afsvampning af vin·
tersæd blev trukket tilbage for Oere år siden. Ligeledes
frarådes anvendelse af midleme om efteråret i vinter
sæd.

Meldug i korn
Meldug i kom følges nøje med henblik på en mulig
resislensudvikling overfor midlerne i gruppe 5, 6 og IO
i label A.
Ingen af disse midler er særlig tilbøjelige til resistens·
dannelse, og de hidtidige undersøgelser ved Plante
værnscentrel har da heller ikke kunnet påvise en
opbygning af resistens under markforhold.

KartofJelskimmel
Mod denne svamp anvendes bl.a. Ridomil MZ. Dette
produkt indeholder foruden det virksomme 5-tof i Ri
domil også mancozeb. Der er således tale om et pro
dukt bestående af to midler med helt forske.lig virk
ningsmekanisme (tabel A) netop for at hindre resisten·
sudvikling mod RidomiJ. der i udlandet har vist en høj
tilbøjelighed hertil. Det forhold, at midlet kUli anbefa
les anvendt maksimalt 2 gange i en væksts.æson. er
yderligere stærkt medvirkende til at nedsætte risikoen
for resistensdannelse. De hidtil udførte undersogeiser
ved Planteværnsafdelingen har da heller ikke kunnet
påvise udvikling af resistens under markforhold.

Nedsættelse af resistensrisiko
De specifikt virkende midler giver mulighed lor effek
tiv bekæmpelse, men det er nødvendigt at være op
mærksom på risikoen for resistensudvikling og de
forhold. der øver indflydelse herpå. Kun derved er det
muligt at sikre disse midlers anvendelsesmuligheder en
tid fremover.

Fig. 1. Virkning af Derosol på knækkej(xJsyge i 125 forsøg i
hvede udført 1m Londskof1loret for Pfalltw~1 1978-85.

Undersøgelser ved Plankværnscenlret har da også
vist, at resistens hos knækkefodsygcsvampen mod car
bendazim forekommer ret udbredt. i~r i de egne af
landet, hvor anvendelsen er mest udbredt. Carbenda- ~

zimmidlcr er, SOIll det fremgår af tabel A, meget

1978 79 80 81 82 83 84 85
Hovedelementel i en korrekl bekæmpelsespraksis er,
at den aktuelle svamp ikke udsæltes for samme type
svampemiddel længere end nodvendigt. Anvendelse af
nedennævnte forholdsregler vil medvirke til ni hindre
resistcnsudvikling.
a. Kulturtekniske foranstaltningem, herunder anven

dell>~ al" resiStenle sorter. bør udnyttes for at ned
sætte sygdomsrisikocn

b. Svampemidler bør kun benyttes, hvis der er behov
herfor
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C. H \'or flere behandlinger er lHxhendig. bor der 10å
\idt muligt benyttes midler med forskellig \irk·
ning.....mekani..me. Eventuelt kan anvendes blandin
ger af midler med forskellig virkningsmekamsme

S\'iglende \ irklllllg under markforhold kan skyldes
mange forskellig'lrlede forhold, FungicidrC5islcm er
klin en af mulighederne. onest vil det være forhold
som sprojteteknik. dosering og <:projtetidspunkl. der er
forkene i forhold til afgmde og. ..)gdom.

Ærter
Arealet med æner har været stærkt stigende de senste
år. Der hersker imidlertid nogen u...i"'hrhed om"'ring
betydningen af de fONkellige ænC'l)gdomme.

Udsædsbårne sygdomme
Det store areal med ærter har arrodl ~porg~lllålct om
nødvendighedcn af at hejdsc ærtcr og om midlcfTu.....
egncthed dcr til. I tubcl 38 er anfort gcnnemsnitsrCSiul
taterne af 4 ~f5 forseg. hvor forskellIge bejdsemidler er
pro\iet. J forsøgene er all\endt Bo(llhert. og bejdsllIn·
gen er foretaget pi fon.øgsgårdcn Godthåb.

Tabel J8. Bejdsmng (/0/).

Planler
Ærtcr pr. ml hk! pr ha

1985. 4 forsag J r~.

a. Ubehandlet J7 43,9
b.Orthocid 75 200 g 81 2.2
c. Tachigaren 70 WP 200 g

80 1.7Onhocid 75 +200 g
d. Apron 35 SD 100 g

81 0.9Orthocld 75 -100 g
e. Promet 800 SCO 200 g

2.8... Orthocld 75 200 8 6

r Callan 500 ml 71 0.9

/984. 6 forsag
a. Ubehandlcl 84 66.7
b.Onhocid 75 200 g 90 1.0
c. Tachigaren 70 Wp 200 g

88 l.J
t Onhocid 200 g

d. Apron 35 SD 100 g
87 0.7

+ Orl hocld 75 -100 g

1982-85. 19 forsoR
a. Ubehandlet 82 56.4
b.Onhocid 75 200 g 83 0.5

I gennemsnit af de 4 forsag blcv der optalt 77 planter
pr. m2 med el udbYIle på 43.9 hkg.
I led b. bejdset med Orthocid 75. ble\" der opnåct en
mindre fomgå.e af planictallet med et merudbytte p:'l.
2,2 hk8.
I led c. d og e blev der bejdset med blandingsmidler.
der alle indeholder Orthocid. I lcd c og d blev der

Plantcbesk}"llclsc

opnået samme planteantal med et merudb)'lIe på I til
knap 2 hkg.
I led e ble\" der fundet en laverc plamebestand end i led
a med et merudbytte på 2.8 hkg

I 19 fOl1>()g fra 1982 til 1985 blev der opnået en mindre
udbytlestigning ved at bejdse med Onhocid 75,

En fortsor udbredt dyrkning afærter kan dog medføre
el øget behov for bejdsning mod så~"ellldsædsMrnesom
jordblirne .\ygdomme.
Do ærter er meget folsomme for mekaniske skader. bor
nye metoder for bejdsning - eJler mere skdnsomme
anlæg ud~'iJ../es. Der bor derfor li/rodes storforsigtighed
med bejdsning po ejendommene.

Ved ..åIlIng af ærter I fugtig og kold Jord opstår ofte en
træg spiring med et lavt plantetal pr. 111 2 til folge. Til
nærmere belysning af. om bejd<;emidler eventuelt
kunne hjælpe p~ fremspiringell ved en tidlig ,,'ning.
blev der i forA ret 1985 anlagt forsøg til bely<:ning heraf.
og re~ultatet af 2 fo~og gengives i label 39.

Tabe/ 39. Bejdsning og sorid af ært (103).

Anlal

farkært rrttmr· hl.
pbnl" lom<
pr. m! pr. ha

1985. 2 forsaR
a. Ubehandlet 70 42,8
b.Orthocid 75. 100 g/hkg 73 0.2
c. Orlhocld 75. - 100 g/hkg'

Apron 35 SD - 100 g/hkg 73 0.5
d.Som a 51 l.4
e. Som b 58 0.4
f. Som c 57 1.4

led a. b (l~ \; <.,;let \00 nonu;J] ....lId. ]Q~5 L';J, '~/.

lnj d. t og r Cl om muligt Imans. 19S5 L'a

Led a, b og c blev <; el lil nonnal SålldsplInkt. som i
1985 var ca. 16. apnl. lied b blev der fundet ell mllldre
forogeise af plantetailcl, udcn at det har p virket
udb"ttd.
I led c har lil<;ælningen af Apron har ikke foroget
planletallct eller lIdbyltel.
I led d. c og f blev der forctaget en tidlig såning. der i
1985 ble\ udfort ca. I. april, Det tidlige såtidspunkt har
resulteret i 15-20 planter færrc pr. ml end ved det
normale Itd..pun"'t.

Ved for hYPpig dyrknmg af ært er der nsi"'o for at
opformere ærteskimmeI. Ingen af de markedsførte og
godkendtt: midler til ært har særlig god effekt mod
ærteskimmd.
Den \ir"',omme forbindel ..e metalaxyl angive-. al have
effekt mod ærle~kimmd og findes i bcjdscmidlel
Apron 35 SD. For nærmere at undersøge virkstoffet
melalu:\yl blev der anlagt forsøg i foråret 1985. For
s~'g~pl:1Il og gellnemsl1itsresllltater af 5 fon..o8 bringes i
label 40.
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Tobel 40. Bejdsning og sprøjlning mod ærceskimmel
(107).

% planlet

Markært mod Ilene- Planter
skimmel pr. m2 hk. pr. h.
ea 15/6

1985 4f' I f' 4f,lf< 4ft I j,

a. Orthocid 75
Benlatc+ ° 4 81 90 35.7 27.7
Maneb

b. OrthOCld 75 j.

ApIOn35SD
O 3 80 84 0.2 2.1Benlate+

Maneb
c. Onhocid 7S

Maneb
O 4 77 79 0,3 2.0Benlate+

Maneb
d.Orthodd 75

Ridomil MZ
O 3 83 77 0,2 3,9Benlule+

Mancb
e. Orthocid 75

Ridomil MZ
O 3 78 94 -0.1 4.8Ridomil MZ ...

Benlale

Dosen OrthOC"ld 100 gr.. Iknlat~ O.S 19. Mancb 25 kg. RldNnll
MZ 2.5 kg

I 2 afde 4 forsøg \'ar forfrugten ært. og der ble" lkke på
noget tidspunkt fundel ærteskimmel i forsøgene.
I led a ble\ ærterne bejdset med Orthocid 75, og for
blomstring ble\' dcr sproJlct med blandingen Benlate
og mancb.
I led b ble\' bejdset med On hocid og Apron ffterfulgt
af en sprojlnillg med Benlale/maneb før blomstring.
Behandlingen har ikke givet sig udslag i øget lantelal
eller udby Ile.
I led c, d og e ble\' der udført forskellige behandlinger.
men ingen af de foretagne behandlinger har forøget
planletallel eller udbyttet.
I I forsog, nr. 60111, hvor forfrugten "ar ært, blev der
fundet omkring 3-4 pcl. angreb af ærteskimmel i
samtlige forsøgsled. De forskellige behandlinger har
resulterel i et stigende pianielal og merudbytter fra 2
til knap 5 hkg ært. Det storste plantetal blev opnået i
led e.
Del skal understreges. al RidomilJfZ ikke er godkendl
Iii am'endelse ,. ærl.
Forsøgene fortsættes.

Ærtesyge og grbklmmel
I en tæt og kraftig ærtemark kan der under usladige
\'ejrforhold opstå angreb af ærtesyge og gms lmmel.
I 1983 blev der påbegyndt en forsøgsrække ~il belys
ning af effekten af nogle s\'ampemidler o\ertor ærte
syge og gråskimmel. lait har der \ æret udført l"7 forsøg
i 1985.

Tabel 41. Smmpesygdomme (104).

Ærter Anlal grlskimmc:1 sen~Yle hk.
sprøjtninger ca. 118 ca. 1/8 pr. h3

/985. 9 forsøg H, H,

a. Ubehandlet 12 29 38,S
b. PLK·Trimangol 50 n. 3,5 I 2 26 -1.9
c. PLK-Trimangol 50 n. 3.5 I

2 7 26 0.2og Onho-Dlfolalan FW 2.0 I
d. PLK·Trimangol 50 n. 3.5 I

2 7 24 -0.7og Daconil 500 F 2.5 I
e. PLK-Trimangol 50 n. 3.5 I

2 7 24 1.7og Ronilan 1.5 kg
f. PLK·Trimangol 50 n. 3.5 I

2 7 23 0.1og Rovral Fie 2.0 I
g. Daconil 500 F 1.51 2 (7) (7) (0.7)

LSD-

1983-84. /5 farsog ", 11 f~

a. Ubehandlet 8 4 44.2
d. Daconil 500 F 2.5 ) 4 2 0.2
e. Romlan 1.5 kg 4 I 0.7
f. Rovral Flo 3.0 I (I) (2) (0.9)

/983-84. 15 forseg 4 r, l l fs

a. Ubehandlcl 8 4 44,S
c. OrthQ-Difolatan FW 2.0 I 2 5 2 1,3
d. Daconil 500 F 2.5 I 4 2 0.0

( ) fæ~ forw[l.. 1~le_ "J'lH)J'mng \t':d beg) Ildende blom\lnng. og Igen ca. 2 uger ...enere

14g

milo
m"r·

uj'l)'ltt:

1,7)

1.5
2,1
1,7)

1.1
1.7
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I led a blev der omkring I. august fundet gr kimmel
på 12 pct. af bælgene ogærtesyge på 29 pet. af bælgene.
Der blev opnået et udbyIle på 38.5 hkg.
I led b er der foretaget IO sprojtninger henholdsvis ved
beg)'ndende blomstring og 14 dage senere med ny
dende maneb-middel PLK·Tnmangol 50 n. Behand·
lingen har resulteret i et lidt lavere angreb af gråskim
mel og ærtesyge.
I led c, d. e og f blev dcr ligeledes foretaget to
sprøjtninger. Ingen af de udferte behandlinger har
formået at nedsætte angrebet af gråskimmel og ærtc·
syge væsentligt. og der blev ikke opnået en forøgelse af
udbyttet.
r lcd g blev der i 7 afforsøgene foretaget to spr"jtninger
med DaconiJ. Behandlingen har ikke rcsulteret i el
merudbytte. der har kunnet dække udgifterne til
sprøjtning.
I 15 forseg fra 1983 til 1984 er der foretaget en
sammenligning mellem midlerne Daconil 500 F. Roni·
lan og Rovral Flo. De tre midler blev udsproJtct en
gang "'ed begyndende blomstring. Samtlige midler har
haft en svag på\ irkning af s\ampesygdommene, og der
blev ikke opnået merudbytter. der kunne dække udgif
terne 111 sprojtning.
I andre 15 forsog er der forctaget en sammenhgning
mellem Ortho·Difolatan FWog Daconil 500 F. Og..å i
disse for'iCg er der opnået negame nenomerudbyttcr.
I tabel 42 gengi .. es resultaterne af 8 forseg. hvor
forskellige svampemidler har værd am endt.

Tabel 42. Smmpesygdomme (IOS).

I 6 af de 8 forsag blcv der oml...ring I. august fundet et
angreb af gråskimmel p~ 13 pet. af bælgene og ct
angreb af ærtesyge p, 17 pet.
, led b er forelaget to sprojtmngcr med Dithillle LF.
der indeholder mam;ozeb. Behandlingerne har ikkc
påvirket angrebet af ~vampe..ygdomme. og udbyllcl
blev ligledes upåvlrkct.
lIed c. d og e ble\ der sprøjtet to gange, og ingcn af de
anvendte midler har p:hlrket angrebel af wampe-.yg
domme nævneværdigt. hge<.om der lk.ke ble\ opn, et
<;il...re merudb) Iler for behandlingerne.
lied fbievanden sproJtnmg udf"rt med Dra ..... fol. der
er et n) ( 'l\ ampemiddeJ. der endnu lUe er gndk.endt III

noget formAl. Præparatet har tllsyncladende en effekt
mod gråskimmel, mcn er u\lrksom o\erfor ærte\)'gen
De to behandhngcr har re... ultcret l et Sikken merud
b) Ile p 3.8 hkg.
l led g ble\ anden behandhng udfort med ct nyt
'i\ampemiddel. Topas 100 I 6 afde 8 fon.og. BehandiLn·
gen har Ikke p \ irket s ...'ampcsygdommene eller udbyt
tct.
I 1984 foreligger resultatet af Ire forsag, hvor der har
været et kraftigt angren uf gnhklmmel, iah 34 pet. Dcr
nlcv Opll~et el udbyttc pli 51.9 hkg. Efter tO spr0JllIln·
gcr med Dithane LF blev der opnAel et merudbyttc p
3.9 hkg, svarende tl! et neltomerudbyllc p 2.1 hkg.
I led e blcv prøvct cn blandmg af DlIhanc og Sportal...
ved anden sprøjtning. Der ble\ opnået et merudbytte
på 4.8 hk.g. Sportak 45 cc cr endnu ikke godkendt ILI
brug l ært.

-ErfeskimmeJ angrilwr ho~'('dSiJgeltg bladene. Po OW!r5ldM
~'Iser 5J-gdommtn Slg.som blege ph'lIu. der pil ul/ders/den t'r

dæÅÅC'f af en ~rdHolet sÅfmmelb('/({'gnm~. SlOmpen har
jordsmIlle. men ogstJ {mflte med /flNI /ord.. ommcr,

(Foto: A From Icl\Cn)

l,S

1,3

1.6

2.1

2.1

nellO
merud·
bytte

4,8

51,9
3.9

LSD /.5

9 0.1

9 1.2

9 1,2

17 44.2
12 0.2

12 J.8

(12) (0.3)

9

Il

12

Il
14

19

34
26

( 10)

% anard> p§
bælge af

Ærter grl· ærte-
skimm. syge hkg

ca. 1/8 pr. hl.

/985. 8/orsøg
a. behandlel
b. Dllhane LF ·2 3.0 I
c. Dllhane LF 3.0 I

Dlthane LF.. 3.0 I
Sportak 45 et + 1.0 I

d. Dithane LF 3.0 I
Chlonosip \1 J.O kg

e. Dithane LF 3.0 I
Till turbo 1,0 l

f. Dithane LF 3.0 l
Drawlfol 1,25 kg 6

g. Dithane LF 3,0 l
Topas 100 1.5 I

/984. 3/orsøg
a. Ubehandlel
b. Dithane LF 2 3.0 I
c. Dithane LF 3.0 I

DLthane LF ~ 3,0 I
Sportak 45 ec -1.0 I

( ) 6 (Ongg
Lc-d bog 'llr"JI~1 \ed beg}nd~nde blflm~lnng og Igen ca 2 u~er

'OC.'nere

UdviJding af ærtesyge og grøkimmel er I hOj grad
bellnger af w!jrforholdene. og behandlmgen er affort'-
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byggende karakter. Ingen af de markedsførte midler
kan standse el al1greb.
De seneste &r har der været udført et stOrt antal forsøg
med bekæmpelse al ærtf:!!Jyge og gråskimmel i ært.
Hovedparten af de udførte sprøjtninger med lilladte
midler har ikke gi~'el et merudbytte, der hor kun Ilet
betole sprøjteudgifteme, og ofte har behandlingerne
med/ørt el tab på 1-2 hkg ærl. Genereli må der tilrådes
tilbageholdenhed med svampebekæmpelse i ært tillo
derbrug, indtil mere effektive midler markedsføres.

Forsøgene er udført i fabriksrocr og hovedsagc1ig an
lagt på Loland·Falster.
I 1985 har der været udført l forsøg på Lolland, og
resultatel fremgår af tabel 44, hvor der ligeledes er
anført 22 forsøg fra 1982 til 1984.
I 1985 blev forsøgsplanen ændret, idet der tidligere år
blev an\'endt Tilt 250 EC. medens der i 1985 blev
anvendt Tilt turbo.

Tabel 44. Meldug (118).

1982-84. 22 [o'Sag
a. Ubehandlet 4 76 544 93,0
b. Sprøjtcsvovl 7 kg l 75 7 1.2
d. Sprøjtesvo\'1 + 7kg

75 4 1.0Tilt 250 EC +0.25 I

1985 [a'Sog lir. 4U39
a. Ubehandlct 71 556 97,9
b. Sprøjtesvovl 7 kg 70 "21 " 3,7
c. Sprøjtesvovl + 7 kg

71 "l -;-0,2Tilt 250 EC +0.5 I
d. Sprøjtesvovl + 7 kg

69 "14 +2,5Tilt 250 EC -0.25 l
e. Tilt turbo 0.5 I 7J 1J +2,3
r. Tilt turbo 0,25 l 7S 10 1.7

• O=fri for meldug. IO lolal belægning.

Hestebønner
For~kellige svampesygdomme kan angribe hestebønne
fra fremspiring til høst. J tabel 43 er anført 2 forsøg
med bekæmpelse af hestebønnebladplet og chokolade·
plet.

Tabel 43. Svampebekæmpelse (106).

Hestebønne
% bælge med

ænesyge chokoladeplct M:g pr. ha

a. Ubehandlet IO Il 3 2 43,9 42,5
b. Dithane LF

2 0,5 2,3Dithane LF 8 9 3

c. Dithane LF
6 12 3 3 0,2 3.9Daconil 500 F

d. Dithane LF
9 3 ..,.2,1 2,7Rovral Fia 8 2

Led b-d behandlet ved begyndende biomsIring og igcn ca. 14 dage
senere.
Dithallc 3 L D<lconil 2.5 l. Rovral 2 l.

Fabriksroer
Kar. 1000 pI.

for mel- y Opl

dug' v. pr. h;
opl.

Udb~'lle og
meruobytte
Rod Sukker

Første sprøjtning blev udført ved begyndende blom
string midt i juni og anden sprøjtning ca. 14 dage
senere. I begge forsøg blev der fundet svage angreb af
chokoladeplct, og ved senere vurdering ble\' der fundet
et angreb på 2-3 pet. af bælgene og et angreb af
bladplet på ca. 10 pet. Der blev opnåel udbytter på ea.
42 bkg.
I led b har behandlingerne ikke haft nævneværdig
indnydelse på svampesygdommene, og i de 2 forsøg
blev der høstet et merudbyue på 0,5 og 2,3 hkg.
I led e og d blev der ved anden sprøjtning anvendt
henholdsvis Daconil 500 F og Rovral Fia. Ingen af
midlerne har haft efTekt overfor svampesygdommene,
og udbyttet blev påvirkel i varierende grad. Midlerne
er ikke godkendt til bnlg i hestebønne.
Forsøgene fonsættes.

Sukkerroer
Under normale forhold er angreb af svampesygdomme
på roetoppen uden betydning. I enkelte år ses dog
angreb af meldug på roelOppen.

Meldug
For nærmere at få belyst hvilke midler, der har efTekt
overfor meldug på roer samt om der er nogen økono
misk fordel ved en bekæmpelse, blev der i 1982 påbe.
gyndt en forsøgsrække til belysning af delle spørgsmål.
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I årets forsøg foreligger der ikke observationer vedrø·
rende meldug. Der er fundet 7\.000 plantcr ved optag
ning med et udbytte på 556 hkg rod, svarende til 97,9
hkg sukker. De udførte sprøjtninger har j 1985 ikke
medført noget sikkert merudbytte i rod eller sukker.
I gennemsnit af de 22 forsøg blev der både i led b og lcd
d opnået en nedsættelse af angrebet af meldug, der har
bevirket en stigning i sukkerudbyttet på ca. 1 hkg
sukker. Der har således været god økonomi ved at
foretage en udsprøjlning af 7 kg svo\'l, idet kemikalie
prisen har været ca. 60 kr. pr. ha. En behandling med
blandingen 7 kg sprøjlcs\'ovl + 0,25 I Tilt 250 Ee
koster ca. 180 kr.

Skadedyr
Angreb af skadedyr kan i løbet af kort tid reducere
eller forringe et udbYlle. Angreb af skadedyr kan
begynde med angreb på plamcns rødder eller roddele,
men som oftest er der angreb på plantens overjordiske
dele. Angreb af jordbocnde skadedyr er yderst vanske
lig at bekæmpe direkte. Ofte må anvendes forebyg
gende metoder. Bekæmpelse af skadedyr på planternes
overjordiske dele foregår efter konstaleret angreb,
d.v.s. en behovsbeslemt bekæmpelse.
Gennem forsøg søges den økonomiske skadetærskel
klarlagt for bekæmpelse af forskellige skadedyr i de
enkelte afgrøder.
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Bladlus
Allerede i !!oidslc hahdel <lf maj blev de forste bladlu~

fundet i kornmarkerne i 1985. J Jubel af juni skele der
nogen opformering Olver hde landel. dog "lærkes! i den
sydost lige del af landel.

Hvede
J hvede harder værel anlagt forlloog med bekæmpcl~ af
bladlus efter to planer. Resultatet af 15 forseg er aoran
j de erterfolgcndc tabeller.
I label 45 bringes resultatet af Il forsøg med bladluse
bekæmpel:-.c i hvede.

/984. 6 for<ag
a. Ubehandlet O O 86.7
b. Pirimor G 0.25 'g O 0,7 0,6
c. KVK Dimelhoal O.g I O (0,6) 0,6
d. Baythroid 0.61 O 2.2
e. Decis 0.3 l O 1,1 0.2
r. FMC 54800 0,05 l O 0,9
g. Sum it Ilian 20 FW I,5 I O 0.7 0,6

( )Ft\:rr(' fCll'\lg

Ved forsogencs anlæg blcv der I led n fundcI bladlu~ I 6
af de II forsøg med el angreh på 5 pc!. af pianierne.
Der blcv Spnljtel en gnng omkring l. juli. hvor hvcden
stod i stadium 10.5. svarcnde lil fuld gellllemskridning.
14 dage efler sprojtningen blev der fundel bladlus i 16
pet. af aksene og opn. el el udbylIe på 56.8 hkg..
I led b er anvendt Pirilllor G. der mcdforte en reduk
tion af bladluscangrcbel fra 16 lil 3 pet. angrebne akll
og t:I merudbytte på 2 hkg.
I lcd c er behandlet med Dimcthoo.l. og d~r blev opnåct
en god cffekt med cl merudbyttc på 3.9 hkg,
I led d·g blev der amendl forskellige typer pyrethrOl
der. hvoraf kun Deci .. er murkedsfon. De for..kellige
pyrethroider har \'Irkel eno; merfor bladlusene, og der
blev opn' et sikre merudbyncr på ca. 4.5 hkg.
Det Slorste llcllomerlldbytte blcv opnåct efter anven·
delse af Dcci .. ,
Fra 1984 foreligger der resullater af 6 for-.og, I diSse
forsog ble\ der Ikke regisIreret nogen form for angreb

/985. /I farsøg
a. t.:behandlet 5
b. Pinmor G 0.25 kg -
c. KVK Dmlcthoal 0.8 I
d. BaylhrOld 0.6 I
c. Dcci~ 0.3 I
f. Brigade 0.06 l
g. Karate 0.1 S I

n<:no
m~rud·

b)·ue

h'l
J,;~rn~

pr h.

% aks med
bladlus

for ener
pro)l- sprojt
mng ning

Vinterhvede

Tabel 46. /J/adlux (109),

af bladlu... og der blcv ikke opn:'l.et mcrudbYller. der
kunne dække omkostningcrne til <;prøjtningcn.
Ved anvendelse 3f pyrelhroidcr henvises der oflc til
midlemes ))afvisende (\ effekt o\erfor bier og skade
dyr. For nærmere al afpro"e denne effekl ..amt finde
del mest hcn'iighmæsslge bchandlingslidspunkt ble\'
der i 1985 anlagt forsøg. h, or et pyrcthroid sammenlig
ncs med fcnilrolhlon og Pirimor G.
Ved forsegenes omlæg blev der ikkc fundct bladlus i
nogen af forscgenc. og fo~t ved en ,urdcring 14 dage
efter anden sproJletldspunkl ble\ der fundel el angreb

Ha~'rt'hladlus OI'cn'l1llrer wm æg po busJ.cn hæg. Efter
/,,~·sprm,'t()pformeresf1f!N.'u\'UIgede generarloner- pilen HJer
mtxlt'T/u( med ufiom - før t·/1 \·"''tel generation omkring I.
JUni UdH"/I:'J.
De""" forludl.'T hæg.planln, og 0P~1!r kor"marJ.el1. lu'Or
den udgør en af dl! ,re arter. som findes po J.om. Po
J.orllpfu/lII!/I oplw{r1f'r ha~'reb/arlluJl'n (fgfo"rillsnJ po blade
08 wro i blll/defl afafgrøden.

(FOlO: A From Nte.I'>t'1I1

1985. 5 forsøg

u. Ubehandlet O 42 55,5
h. Sumilhion 20 1.51'4 - 29 1.6 0,3
c. Sumicidin 10 0,6 l 'I, - 20 1.3 -0,2
d. Sumithlon 20 1.5 l H4 - 19 0.6 1,9
e. Sumicidin IO 0.6 1 H/t> - 7 0,5 1.0
f. Plrimor G 0.25 kg 1';;, _ 15 0.5 0,8

LSD-
/984. 1 forsog
LJbchancJlt't O 16 89.2
Sunllth1()1I 10 FW 1.5 I hft. O 0.0 1.3
Sumleldm 10 FW 0.61 ro;,. O 0,7 0,8
SUfllll hlon 20 row 1.5 I !~/;J O 1,7 0,4
SUnlicidl1l IO I:::'\V 0.6 I 27/;, O 1,5 0,0
Pirimor G 0.25 I..g !~, O 2.0 0.7

°l KUIl J ,orwg
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h'l
kerne
pr ha

16 56.8
3 2.0 0.7
l 3.9 2.7
O 4.6
2 4.5 3.2
2 (4.9)
l 4,3
LSD /.9

% angrd> ti
bladlus

fOf eOc:r
sprøjt- sprøJt
ning ning

Vinterhvede

Tabel 45. Bladlus (108).
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på 42 pct. af aksene i del ubehandlede led. Der ble\
opnået <t udbytte på 55,5 hkg.
l led b og c blev der forelaget en tidlig sprøjtning
omkring 2. juni. Ener anvcndelse af Sumithlon blev
dcr opnået en reduktion af angrebet fra 42 til 29 pet.
aks med bladlus, en ikke helt tilfredsstillende effekt og
ct merudbytte på 1,6 hkg.
lied c blev behandlel med Sumicidin, der er et pyreth
roid . Der blev opnået en halvering afbladluseangrebet
med et merudbytte på 1,3 hkg.
Led d, e og f blev der behandlet sidst i juni i stadium
10,5, d.v.s efter fuld gennemskridning.
l led d blev der opnået en halvering af bladluseangre
bet, uden at det har på\'irket udbyttet.
I led e blev der fundet den bedste bekæmpelse af
bladlus, der dog ikke har resulteret i noget merudbytte.
I led f, Pinmor G blev der målt en bladluseefTekt, der
var svagere end efter anvendelse af pyrethroidet. Be
kæmpelsen har ikke resulteret i noget merudbytte.
l de 5 forsøg blev der ved det sene sprøjtetidspunkt i
led d, e og f ikke fundet merudbytter. der har kunnet
betale for den udførte sprøjtning.
Fra 1984 foreligger resultater af 2 forsøg.
BedSt resultat blev opnået efter am'endelse af Pinmor
G.

Byg
I byg foreligger der resultater af 7 forsøg efter samme
plan som for hvede. l tabel 47 bringes resultatet af 2
forsøg, hvor der er sket en sammenligning mellem
Pinmor G og fem forskelli~e pyrethroider.

Tabel 48. Bladlus (09).

% sul med bl. netlo-

Vårbyg bladlu.s k:rne mer·
OL OL "'. P ha ud·

14/6 211 tOn bYlte:

1985. 2 farsog

a. Ubehandlet 17 50 55 SO,5
b. Sumithion 20 l ,5 l 1% IO 25 J,5 2,2
c. Sumicidin 10 0,6 l 1% l 19 5,7 4.2
d. Sumithion 20 I ,5 I 'I, 4 4,5 3.2
e. Sumicidin IO 0,6 l 'I, 18 4.0 2.5
f. Pirimor G 0.25kg 2/7 5 J,I 1.8

1984. J forsøg

Ubehandlet O O 8 63,3
Sumithion 20 1.51 1°/6 O O 1,5 0.2
Sumicidm IO 0,61 1% O O 1,0 0,5
Sumithion 20 1,5 I 2% O 1.2 0.1
Sumicidin IO 0,61 2% O 1.0 ·0.5
Pinmor G 0.25kg 2% O 0.9 .0.4

1982-83. 4 forsøg

Ubehandlet O 65 100 49,8
Sumicidin IO· )O/~ 20 30 7.6 6.1
Sumicidin IO· 1,% J1 20 7.7 6.2
Sumlcidlll IO· 2Y6 20 30 3.5 2.0
Sumicidm lO- v., 30 0.8 0.9
SUffilcidin IO· 30"; og 2% 20 6,9 3.9

• ~nng i 19830,6 I og i 1982 1.0 I pr. ha.

Forsøg nr. SJ046 er anlagt på Bornholm. Der blev
fundel et meget kraftigt angreb af bladlus. idet der 14
dage efter de udføne sprøjtninger blev fundet bladlus
på samthge aks i led a.
Efter am endelse af Pirimor G bicvangrebet afbladlus
stort set !tlAel ned, og der blev opnået et merudbytte på
8,1 hkg.
J led c-g er anvendt forskellige pyrethroider. Bedst
effekt blev fundet efter anvendelse af Baythroid, me
dens de øvrige midler ikke har virket tilfredsstillende.
Behandlingen har imidlertid resulteret i merudbytter
rra 8 til 11 hkg.

53046 56057 5J046 56057

1985. 2 forsøg
a. Ubehandlet 100
b. Pirimor G 0.25 kg 5
c. Mastor 0.25 l 55
d. Baytroid 0,60 I 5
e. Deei.; 0,30 I 100
r. Cymbush 0,40 kg 100
g. KVK Permethrin 0,20 I 100

o 36,9 45,6
O ,I 0,6
O 10.3 4.6
O 11.2 2.4
O 8.1 3.0
O 9.7 1.5
O 10.7 0.9

LSD 2.4 2.8

I forsøg nr. 56057 blev der ikke blevet registreret
bladlus.
Efter sprojtning med Pinmor G blev der ilde opnået
merudbytte. hvorimod der blev fundet sikre udslag for
pyrethrOldeme i led c og c. De opnåede mc"Udbytter
kunne tyde på. at der har været andre skadedyr end
bladlus.
l tabel 48 er gengivet resultatet af 2 forsøg med
bekæmJXlse ar bladlus i vårbyg. Ved forsogenes anlæg
blev der fundet svage angreb af kombladbiJlens larve
og registreret bladlus på 17 pet. af plantemt Ved en
vurdering 8 dage efter sidsle sprøjtning blev der fundet
bladlus på 55 pet. af stråene.
t led b bIcvanvendt Sumithion, et fenitrothionmiddel,
der bevirkede en halvering af bladluseangreoct og et
merudbytte på J,5 hkg.
l led c er behandlet med pyrethroidet Sumjeidin, der
indeholder fenvalerat. Midlet har givel en I dt bedre
effekt end led b, og der blev fundet et merudbytte på
5.7 hkg.
lied d. e og f er der foretaget en bekæmpelse l stadium
10,5 først i juli. t led d og f blev der opnået en
tilfredsstillende bekæmpelse, medens det har knebet
noget efter anvendelse af Sumicidin. Behandltngerne
har resulteret i merudbyller på 3-4 hkg.
l gennemsnit af de 2 forsøg er der opnået netlomerud
bytter på 2-4 hkg for de udførte behandlingu.
t 1984 foreligger der resultater af 3 forsøg, hvor der

hkg kerne
pr. ha

% SIt! med
bladlus

Vårbyg

Tabe/47. Bladlus (110).
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1985. J forsog

Ubehandlct J l 76 65 56.3
Fenitrolhion 2tJ(, 8 J1 42 4.7 J.5
FcnilfOlhion IV", 8 20 SJ g.O 6.8
Fcnitrolhion lYt. O J l 9.5 8..1
Fenitrolhion ni", O 9.2 8.0
Fenitrothion 2(,'-:~og l "/'" O 8 11.8 9.4
Fenitrothioll -'I, 8 6.4 5.2

LSD 4.8

/983-85. l/ Janag IOfs.lOf~ .[,

UbehandlCI J1 SJ 65 57,0
Fenitrothion u..,-:, 8 20 42 3,4 2.2
Fenitrothion %, g 42 6.0 4.8
Fenitrothioll l~~, 8 20 6.5 5.3
Fenitrothion 2'ft, 8 6,5 5.3
Fenitrothion 2~/~ogl% g 20 7.5 5.1

~nng 11 pr ha

blev registrerct el megt lavt angreb af bladlus. Ocr blev
opnået små og usikre merudbytter. der knap nok har
kunnel betale omkostningerne til de udførte sprøjtnin·
ger.
I 4 forsøg fra 1982 til 1983 blev der registreret rel
kraftige angreb af bladlus, og efter sprøjtning med
pyrcthroidel Sumicidin lO FW blev der fundet el
nettomerudbylle på 6 hkg ved sprøjtning i første halv
del af juni.
Fra Lolland·Falster foreligger resultater af 3 forsøg.
hvor der på forskellige tidspunkter er anvendt I I
fenilrothion. Resultaterne og tidligere års forsøg ses i
label 49.
Ved optælling af bladlus midt i juni blev dcr fundet
bladlus på 31 pet. af stråene. Ved en vurdenng ijuli var
der bladlus på 65 pet. af stråene.
En udbringning af fenitrothion sidst i maj og først i
juni har bevirket en god øjeblikkelig cfTekt. men virk·
ningen har ikkc kunnet holde. idet et nyt angreb var
under udvikling.
En behandling med fenitrothion den 15.juni har bevir
kel en god efTekt overfor bladlusene. men en måned
senere var der dog igen el s\'agt angreb under udvik·
ling. Bekæmpelsen har resultercl i et "tort merudbYlle
p~ 9.5 hkg.
En anvendcl<;e af Fenitrothion sidst i juni har givel en
god efTekt overfor bladlusene. der har hold I resten af
vækstpenoden. og der blcv opnået et merudbytte på 9
hkg.
Ved IO bchundlinger, ca. 26. maj og 15. juni. blev der
opnået en god bckæmpelse med el merudbyttc på over
Il hkg.
En behandling først i juli har ligeledes givet en god
efTekt og merudbytter på 6,4 hkg.
Det storstc nellomerudbylte blev fundet efter to be·
handlinger. Hvor der er foretaget en sprøjtning, har
del bedste tidspunkt været ea. 15. juni. hvor der blev
opnået netlomerudbytter på 8.3 hkg.

Tabel 49. Bladlus (III).

V~rbyg

% Strå med
bladlus ca.

l~/, n/, III/;

hkg
keme
pr. ha

netlo
merud·
bytte

Plantebesk},ttelsc

Skade oftrip.f p6 rug. Trips Aan angribe af/e kornarter. men
især rug generes. De ca. I mm lal/ge sorte trip.f lel'er skjult i
bl.a. blad.fkeder aR ah Ofte erkendes angrebet fDm efter
skr;dnmg. idet trips i riden for skridning. kali tIlge p6
stængel og al..s som blil'er abnorme.
f ro forsog 38135 og 58134 blev anvendt J.J I dimelhaot 20
mod trips. Der blel' opnået gOlf effekl mpd .f;kre merudbytter
2.3 og 4.0 hkR.

(Folo: Jørgen Sil11(1ll<;cn)

I 11 forsøg fra 1983 til 1985 blev der målt store
merudbytter på 6-7 hkg for bekæmpelse af bladlus.
Størst neltomerudbylle blev fundel ved behandling af
vårnyg omkring midten af juni, d.v.s. umiddelbart før
gennem'ikridning af byg.
De i 1985 udførte for~øg med bekæmpelse af bladlus i
hvede og byg bekræfter de retningslinier. der er givel
for tidligere !\r.

Findes bladlus p!J ca. IO pct. a/stråene. bør et angreb
bekæmpes.
Fil/des bladhIs iførste hall'del afjUl/i. bor Ildviklingen
folges noje.
Jh~'ede bor bekæmpelse afbladlus \'ære forefagel seneu
IO dage efter fuld genl/emskridning.
J byg bor bekæmpelsI! afbladlus udføre~' fi,r .\'kridn;ng.

En bekæmpelse af bladlus kan gennemføres for 60-90
kr. for kemikaliernc og ca. 120 kr. til udbringningen.
hvilket svarer til ea. 1,5 hkg kom.

Ærter
Der hersker nogen usikkerhed om økonomien ved
bekæmpelse af skadedyr i ærter, bl.a. bJadralldbiller,
bladlus og ærlcvikler.
Der foreligger imidlertid kun resultal fra ct enkelt
forsøg nr. 24056 fra Møn. R~ultatet af forsøget frem~

går af lahel 50.
l forsøget blcv der ikke registreret angreb af bladlus
eller ærlcviklcr.
Efter anvendelse af Pirimor G blev der fundet et
merudbytte på knap 4 hkg, medens der for anvendelse
af pyrclhroidernc Sumicidin og Cybolt blev opnået
merudbYllcr på godt 6 hkg.
Fra 1984 foreligger resultater af 2 forsøg med de
samme midler. I disse forsøg blev der ikke opnåct
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Alle:' lcd behandlet vcd begyndende:' blom!itnng

Ærter

Tabel 50. Skadedyr i ær/er. I de 3 forsøg blev der ikke observeret angreb af
fritfluer. l gennemsnit var der 97 pc!. overlevende
planler med et udbytte på 71,6 hkg. En bcjdsnmg med
Prornet 800 påvirkede ikke plantetallet eller udbyttet.
11984 blev der udført 4 forsøg, hvor forskellige insekti
cider blev prøvet som bejd!\emidler. K un i ct ilf forsø·
gene har der værel angreb af fritfluer, og størst merud
bytte blev opn§et efler anvendelse af Volatoll bejdse.
Eftcr anvendelse af Premet 800 blev der funde-! tilsva
rende resultater, og midlet bør prøves yderligere til
bekæmpelse af fritfluer.
En bekæmpelse af fritnuer i hvede er ikke mullgt ved
hjælp af en sprøjtning. Bekæmpelsen er af rorebyg·
gende karakter efter en bejdsning med egnede midler
som Lindan bejdse og Volaton bejdse 20.
Forsøg nr. 48022 blev anlagt med del formÆl! al be
kæmpe fritfluer i havre. Til sprøjtningerne blev benyt
tet pyrethroiderne Decis og Mastor, udbragl på for
skellige tidspunkter. Der blev ikke opnået noget sik
kert udslag for behandlingcn.
For:søgenc søges fortsat.

2,1

2,9

2,6
5,1

~O,7

-2.0

nello
m"'·

udbytte

55,7
J.9
6,6
6,8
J,S

55,2
0.6

~0.5

~ 1,4
. I,S

hLg pr. ha.

O,J kg
0,6 I
O,S l
0,8 I

O,J k8
0,61
0,5 I
0,8 I

1985. forsøg M. 24056
a. Ubehandlet
b. Pirirnor G
c. Sumicidin IO FW
d.Cyboh
c. Cymbush

1984. 2 forsog
a. Ubehandlet
b. Pirimor G
c. Sumicidin 10 FW
d.Cyboh
e. Cymbush

merudbytter. der har kunnet dække omkostningerne i
forbindelse med de udførte sprøjtninger.
Forsøgene søges fortsat.
Ved bekæmpelseafbladlus i æner anvendes Pirimor G
eller et pyrethroid.

Fritfluer
Fritfluer forvolder ofte stor skade i korn. majs og græs.

Korn
Angreb af fritfluer kan forJ\rsage en udtynding i plan·
lebestanden i hvede sået efter bl.a. græsfrø. l 1985 har
der værel anlagt 3 forsøg med bejdsning af hvede med
midlet Promet 800 CO. Resultatet saml lidligere års
forsøg bringes i tabel 51.

Græs
I græs efter bl.a. helsæd og lil slæt forekommer ofte
angreb af fritnuer. I 1981 blev der påbegyndl en for·
søgsrække til belysning af mulighederne for bekæm
pelse af fritfluer i græs.
l de første 2 forsøgsår blev anvendt fenilrothion og ct
pyrclhroid, medens der efter 1983 udelukkende blev
anvendl pyrethroider. I tabel 52 bringes resultaterne af
2 forsøg fra 1985.
Høst af helsæd fandt sted omkring den 12. august lied
b, c og d blev der foretaget en sprøjtning omknng 20.
august, medens der i led d blev behandlet to gange,
henholdsvis 15. og 29. august.

Tabel 52. F,;tjluu (113).

Tabel 51. Bejdsning mod skadedyr (78).

Hvede
o/ø an· %
grebne: o\'crle:vcnde
planter plantcr

hkg
kerne
pr. ha

% græs- Udb. og men db.
Græs efter helsæd skud hkg pr. t.. ae.

ang. af IØf ra· pr.
fritfluer grønt stof prole n ha

1985. 3 fo,,,øg
Ubehandlet 97 71,6
Neo-Voronit 250 ml 94 ~ 1.9
Neo--Voronit- 250ml"'!- 97 0,4
Promet 800 CO 500 ml

1984. 4 forsøg I r<i. 3 (lo , (<i. J fs. If,

Ubehandlet 4 96 59 78,7 85,8
Volaton bejdse 200 g I 97 65 1.5 2,7
Oftanol bejdse 200 g 0,8 98 66 0.6 2.0
Promet 800 500 ml 0,1 97 61 0.1 J,I
Sumicidill 10 FW 200 ml 2 96 57 ~O.J 2,J

1985. 2 forsøg

a. Ubehandlet 4 261 37,6 6,64 29,1
b. Sumicidin 10FW 1,0 1 I 25 J,I 0;'4 2,2
c. Dt.>cis 0,5 I I JO J,9 0,43 2,J
d. Mastor 0,5 I I 27 4,2 1,07 J,7
e. Decis X2 0,5 l l 29 4.1 1,13 2,9

1984. 7 forsøg 4 fs.

a. Ubehandlet J 237 34,8 5,91 25,6
b. Sumicidin IO FWI,O I J 40 4,1 0,47 J,J
c. Decio; O,S I 2 28 J,7 0.J8 J, I
c. Decis X2 0,5 I l J2 J,7 0.33 J,2

LSD 16 1,6 1,4

1983. I fomg 1983. 2 forsøg
Ubehandlet 8 99 71,7 a. Ubehandlel 6 143 26,2 5,13 22,1
Volaton bejdse 200 g 0.9 98 1,2 b. Sumicidin IOFW 1,0 I 2 15 2,8 0,24 2,0
Oftanol Ixjdse 200 g 0.8 96 0,6 c. Cymbush 0,8 l l 6 0,1 0,26 2,0
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I'lante\ærnsafdellllgen på Godlh~b har værel behjæl
pelig med at fasIlægge dd bed~le 'projlctidspunkl.
Ca. 3 uger cfter de udrorte sprøjtninger blev der I
gcnncmsnit fundet 4 pet. angreb i ubehandlet. Efter
sprojllung med de anfonc midler bic\' angrebet reduce·
ret fra 4 til I pet.
Ocr ble, opn5ct store merudb~ Iler i \eI gront som
tNstof og r protcin og omrcgnet til a.c. ble\ der hostel
2-3 a.c. mcre pr. ha. s\'arende til en udb~ Itcstigning p.t
8·13 pcl Efter to sproJtmnger ble\' der fundet samme
merudb) tle M)m efter en sproJtlllng.
Fra 1984 foreligger rc~ultalcr af 7 fors"g. hvor mid·
lerne Sumlcidin IO FW og Dccls er anvcndt. Ogs. i
1984 blev der opnået store merudbytter. omkring 3
a.c .. for de forskellige behandlinger. Ved to behandlin
ger med Dccis bic\' der opn:\el samme merudb)'lte ~om
for en behandling.
I 1983 ble\ der udfort 2 for'tog. Inor hl.a. Sumicidin IO
FW har be\irket cl merudb) Ile p:'l 2 a.e. pr. ha.
svarende II! cn udbyllc..tlgnlllg p. 9 pet.
3 < rs forsog \'Iser en udbytlestlgnlllg p ca. IO pet. \ed
at foretage en eITel..!l\ bel..æmpel,e af frllOuer i gra....
efter hel ..a:d.
Og.oJi I gne... eftcr "l1;Cl e1lcr III afgr:l."'llllllg kan fntOuer
n..-dllccre gr:~udbytlet \:\.....cnlllgl. I'\<cr hVIS rajgræs
indg. r I græsblandingen.
I 1985 ble\ der anlagt forliog 111 bel)'sllIng LIf skaden af
fritOuer i græli efler lilæL og i tabel 53 hringo gellllem·
:'>nit:-rc..":.ull:ltcrm." af 3 for"'''8'

Tabel 53. FriiflIler (lil).

Græs
Ved PlanleH.:msafdelingen pli Godthåb har der de
-.enen: år \æret arbejdet med stankelben. bl.a med at
finde metoder til \ urdering af antal lan er I Jord.
Metoden er beskrevet I Oversigten 1984. side 151.
I 1985 ble\ der anlagt forsag ul beka-mpelse af stan~c1·
ben i afgTæ!oningsmar\..er til belysning af det rette
sproJtctldspunkt og sidelobende henned for at under·
5Oge. hvilkcn betydning ud\intrinpsvampe 'iOm ..nc: ..
skimmel og trådkolle havde p:l græsproclllktionen. Der
foreligger resultat fra l enkelt forsøg. nr. 49045. med
udbyltcbestemmel ..e samt I for'tog med optællinger.

Tabel 54. Sra"ke/ben/arver.

slanke!.. Udb. og mcrudb.

Græs beo· hkg pr. hø ...
lan'er tor ti-

~pr. ml gmnt SlOr protein

/985 ur. 49045

a. Ubehandlet 53 113 23.3 3.69 19.4
b. DIIl1ethoat 25- 2.0 l 84 14 2.2 0.50 J.7
c. Dunelhoat 25 2.0 l

20 3.2 0.64 2.5IlLlylet. 25WP -0.5 kg
d. Dimethoat 25- 2.0 I

Aaylcton ·0.5 k8 35 5.1 0.15 4.0
Benlale 0.5 k8

e. Dimethoat 25 2.0 l 28 12 0,9 0.12 0.1
r. Dilllcthoat 25 2.0 l 41 8 1.8 0.36 1.8

Lcd b. c. d behandlel I ol.lOber. led e , m,Hh UK led r l arlll

Bekæmpe/st' a//rirj7l1er bor forelogt·s. ntJr Statens P/o,,
lenl!rmCellfer ud.sender I'ar.el 0111 beJ...æmpelse. Be·
kæmpe/H! affmjluer foretage\ /1/l!d el pyrethroid.

/985. J jo'Sog IC,

a. Ubehandlet 4 211 36.0 6.10 27,6
b. SUmlCldlJl IO FW 1.0 I O Il 0,4 0.11 0.1
c. C~lI1bu~h 0.8 l O 8 0.2 0.04 0.1
d. Ilaythroid 1.0 I O 11 1.5 0.05 0.9

K un I I af de 3 forsog ble\ der fundcl Cl angreb af
frnOuer. Idel 4 pc!. af de angrcbne græsskud \ar
angrebet
I gennemSlIlI af de udforte behandlinger er der opnået
~må merudb) Iler. der Olllrt:g.I1e1 Iii a.e. har medfort en
mindre 'itigning pa 3 pct.
Forsogene fort~"Ctlc'i.

I forsaget ble\ der optalt 53 stankelben larver pr. m 2•

og der blev opn et et udbytte på 19.4 a.e.
I lcd b cr foretaget en lld~projtningi cfteråret 1984 med
2 I dimethoat. Behandlingen har ikkc påvirket anwllet
af slankeibenlarver. men der blev opnået et merud·
by Ite p J. 7 a.c.
I led c blc\ en udsprøjlning udfort med blandingen
dlmethoat og Bayleton. det sidste af hensyn til et cvt
angreb af trådkolle. Behandlmgen har resulteret , et
merudb) tie på 2.5 a.e.
I led d ble\ der foruden dimethoot og Bayleton og
ud...proJtet Benlate til bd.æmpel.se af sneskImmeI
Denne blanding har resuherct i ct merudb)'t1c på 4.0
a.c.. \\ arende til en udb~ Itestigning på 20 pet
I lcd e ble\' der foretagel en udsprojtninR: afdimethoal I
begyndelsen af apnl. Behandlingen ha; resulterel I et
la\ere aIlIailaner pr. m! end I ubehandlel og har Ikke
pa .. irkct udbyttet.
I led f blev der forelaget en behandling ca. 14 dage
scnere end i lcd e. Bchandlingen har ikke påvirket
srankelbenlarverne nævneværdigI, og dcr er cn mindre
stigning i udbylleL
I f()r~og nr. 48035 er der foretaget optællinger over
midlcrnc~ effekt. I del tidlige forår bleV der fundel
omkring 370 lancr pr. 01 2. Ved en optælling omknng
l. maj blev der registreret ca. 300 larver pr. m 2 i
ubehandlet. Efter behandling med dimeth03t om efler
arct blev lallet reduceret til ca. 200 pr. 01 2• En behand·
Il11g med dimethoat l. april og ca. 14 dage l>ellere h:lr
ikke p!lvirket antallet af stankclbcnlan'er pr. m 2•

For~ogene soges fortsat I 1986.

a.e.
Udb. og mcrudb.

hkg pr. hu
("r rå- pr.
stor protein ha

% græs
skud

ang ar
rritl1ucr grønt

Græs efter slet

Stankelben
Med :'lrs mellemrum forekommer der cgn~vis kraftige
angreb af 5ot311kelbell. Stan\..elbcn foretrækker at lægge
æg i gra:~marker og ho\cdsagehg I en kort og tæt
græs~tand. Angrebet \..:111 ul1dtagd~vis erkendes
om eftcrliret. men ses normal I f"not om foråret. Skader
bn og forekomme i for. rs~. ede afgrodcr efter om
plojet gn..:s.
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1985. 4 forsøg
a. Ubehandlet 47 25
b. Dimethoat 25 2,0 I 28/

10 49 26
c. Dimethoat 25 2,0 I 211/) SJ 18
d. Dimethoat 25 2,0 l 2% 58 12

Bederoer
I bederoer ener omsAet græs kan stankelbenlarver
forårsage stor skade ved al begnave de fremspirende
roeplanter.
I tabel 55 er anført fire optællingsresultater med be
kæmpelse af stankelben i bederoer.

T gennemsnit af de fire optællinger er der omkring I.
maj fundet 25 stankelbenlarver pr. m2• En oplælling af
plantetallet viste midt i juni 47.<XX> planter pr. ha.
I led b. der blev behandlet med dimelltoat om efteråret.
blev der ikke fundet nogen effekt på stankelbenene.
lied c, der blev behandlet sidst i marts med dimethoat.
medførte behandlingen et fald i antallet af stankelben
larver fra 25 til 18 pr. m2 med en stigning i pJantetallet
lil SJ.OOO.
T led d, sprøjtet ca. 20. april, blev der opnået en
halvering af angrebet af stankelben samt en forøgelse
af plantetallet på 11.000 planter pr. ha.

Tabel 55. S/ankelbenlarver.

Tabel 56. Bejdsning affoderroer (/J4).

Spring- 1000 hkg rod
Foderroer haler planter v. pr. ha

pr. planle optagning

/985 4 forsøg l fs.

a. Normal pillering 2,6 7J 852
b. Fungicid +carbofuran 1,6 77 56
c. Fungicid +Promet 800 2,4 75 J5
d. Thiram +Tachigaren +

1,4 74 ISinsekticid
e. Thiram'"Tachigaren+

1.0 74 JIRovral +insekticid

1984·85. 13 forsøg
a. Normal pillering 2,7 76 864
b. Fungicid+carbofuran l,S 75 I
c. Fungicid+Promel 800 2,0 74 2
d. Thiram +Tachigaren +

2,0 75 10insekticid
e. Thiram +Tachigaren ...

2,4 77 20Rovral +insekticid

1983. IO forsøg
a. Normal pillering J 57 576
b. Fungicid +carbofuran J 60 29
c. Fungicid +Promet 700 J 62 21
d. Tachigaren +insekticid J 57 -9
e. Rovral 50WP+insekticid 3 58 14

Stankel
benlarver
pr. ml ca.

I. maj

1(00 plan
Sprojted8to ler ca.

ca. 15. juni
Foderroer

Jordboende skadedyr
Ofte forekommer der angreb af svampesygdomme og
skadedyr ved roernes fremspiring. Et sådant angreb er
umuligt af bekæmpe ved sprøjtning. Pilleret roefrø er
omsluttet af en pillermasse. hvori der tilsættes svampe·
midler og skadedyrsmidler. En normal piilering består
bl.a. af Mesurol, thiram og lindan. Nye typer af
svampe- og skadedyrsmidler har muligvis en bedre
effekl end de gammelkendte, og de seneste år har der
været udført en del forsøg. hvor nye midler lil bejd
sning af bederoefrø har været afprøvet.

Foderroer
I 1983 blev der startet en forsøgsrække, hvor forskel
lige nye svampe og skadedyrsmidler blevafprovet i
roefrø's pillermasse. Forsogene er fortsat, og i tabel 56
gengives resultaterne af 4 forsøg fra 1985. Frøet er
fremskatTet ved hjælp af Dansk Planteforædling og
firmaet Frø og Såteknik.
Ved Statens Planteværnscenter blev der foretaget un
dersøgelser af jordprøver fra jordboende skadedyr.
bl.a. spnnghaler (collembola).
Kun i I af forsøgene blev der udtaget jordprøver til
bestemmelse af indeks for jordboende skadedyr, og i
gennemsnit blev der fundet 2.6 springhaler pr. plante.
I led a blev der fundet 73.<XXJ planter ved optagning og
et udbytte pA 852 hkg md.

l led b og c, hvor der til pillermassen blev sat enten
carbofurall eller Promet, blev der fundet en mindre
påvirkning af antal springhaler pr. plante og en stig
ning i plantetallet pA 2-4.000 planter pr. ha. Der blev
opnået en stigning i udbyttet på 35-60 hkg rod.
lied d og e blev der fundet det laveste antal spnnghaler
pr. plante. Plantetallet blev ikke påvirket i forhold til
den normale pillering, og udbyttet viste tendens til en
mindre stigning.
I årene 1984-85 blev der udført 13 forsøg, hvor normal
pillering blev sammenlignet med nye insekticider og
fungicider. Størst efTekl på springhaJerne blev fundet
efter tilsælning af carbofuran. Behandlingerne har
ikke påvirket antal planter ved optagning, og udbyttet
blev påvirket i ubetydelig grad.
3 års forsøg har ikke givet entydige resultater i foder
roer. Dog er der fra praksis set positive resultater for
anvendelse af nogle af de nye insekticider pl arcaJer,
hvor der har været problemer med roernes fremspi
ring.
Forsøgene søges fortsat i 1986.

Sukkerroer
J 1984 påbeg)'ndtcs i samarbejde med De dal1~ke Suk
kerfabrikker en ny forsøgsrække til afpmvnillg af
nogle nye svampe- og skadedyrsmidlers egnethed som
tilsætningsstof til pillermassen ved fremslillillg af suk
kerroefrø. Normalt bejdsede sukkerroefrø indeholder
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Tabel 57. BejdJning affabriksroer O/J).

1000 pl.
Sukkerroer ''M op- hk, pr. ha

lagnln' Rod Sukker

/985. 7 jorsc8
a. Thiram ..- Mesurol 76 606 104.2
b. Thiram + Promet 700 84 16 2.8
c. Thiram lAmbush 25 81 5 1,1
d. Thiram t Marchall 88 84 15 2,4
e. Thiram .... Curaterr 33 79 11 1.6
f. som a og Curalerr 5 G 76 18 2.7
g. som b og Curaterr 5 G 82 17 2.7
h. som 3 I Tachigaren 86 16 2,5
i. som a + Rovral 50 WP 86 9 J.7
j. som b- Tachlgaren 84 14 1.2

/983·85. }} jonllK
a. Thiram I Mc:.urol 7~ 542 93,2
b. Thiram + Promet 700 83 la 1,7
e. Thiram+Ambush 25 80 l 0.1
c. Thiram + CUfalerr 33 79 2 1.6
f. som a og Curatcrr 5 G 80 12 2, l
h. som a'" Tachigaren 83 9 1,6
i. '>Om a - Ravral 50 WP 81 l 0.3

/984·85. 14 jor<øg
3. Ubehandlet 78 603 102.6
d. Thiram - Ma~h311 83 12 1.9

bl.a. Ihiram og MI,....urol. Roefroet er fremstillet på Dc
danske Sukkerfabrikker:. For\og:.slalion II Manbol{. l
label 57 genglvcs rcsult~llcrnc af 7 fon."g i sukkerroer.
J led a, bcjd\ct med llmam og M~urol. blcv der I

gennemsnll fundet 76.<XXJ planter pr. ha 'ed oplagning
med et udbyttc pa 104.2 hkg 'iul..l..er
I led b ble' ~1esurol ud'iklftel mcd Promet 700. Der
blc\' opn et 8.()(X) nere pialHer pr ha og Cl merudbylle
p.i 2,8 hkg suUcr.
l led c, d og c bln heil) ltel 'ikadedyrsmldleme Am
bush 25. ~'Iarshall 88 og ClIralerr 33. Der blev fundet
en \Iigning i pbntclallet på 3-8.000 planlc::r pr. ha med
ct merudbYlle på 1-2.4 hkg sukker.
I led fblev allvcnc!lnurmal bejdsllIng med nedfældning
af Cl/raterr i sMlIrcn. Der olev oJ)ll~et samme planIctaI
:.001 i led a med en stigning i udOYllCl på 2,7 hkg
Slikker.
I lcd g bic' ligdooc\ nedfælder Curatcrr i ...Afuren. og
behandlingen ((.....ullerede I en 'itlglllllg i plantetallel p
6.ro> planter med en lIdb)lle\tlgnmg p:\ 2.7 hkg Slik·
ker.
J led h. I ogj ble' pro'-'et fOf'.kclhge lI~e s'ampemldler,
der alle har resulteret I en slIgmng I planiClaIlet med
mcrudbyller på omknng 2 hkg sukker.
I 22 forsog udfort fra 1983 til 1985 er afpro'-'et for'ike1
lige Il)'e svampc- og \kadcdYNmidler
Intere:.\c::n samler sig om midlernc !'TOmet og Tachiga
ren, dcr hllr mcdfUrI stigninger i plantctallel på ca.
5.()(X) planlcr. der har bcvirkd et merlldbYlIc på ca. 1.6
hkg sukker.

Plllntcbcsk}'1 telse

De nye Inldler mod skadedyr sJ'ne.. at Åunne afløse
nedfældning af granulater i såfuren. Ved bejdsning
opnds en merl' miljøvenlig aIH'l'ndelse og el mindre
forbrug af bekæmpdsesnuddel pr. ha. Sammenlignet
med de nu an~'endte bejdJemidler muliggor en fremli
dig anvendelse af Promel en besparelse pli en tI/ lo
sprojminger med parathiofl mod llmps og bedejluer.
Mid/el er endnu ikkefrigil'el Iii bejdwing o/bederoefrø.

Vækstregulering
Interessen for "ækslregulering ufafgroder er stor \100
disse midler gnbes der md I planten\ vækst. lnor'-'ed
længdcvæk'iten forkortes. og Sir styrken forogC"-. Fra
forsøg og prak".. er del ofte konstateret, al der III lider
ikke er langt fra en god elTekl med stort merudbyttc lil
en skade på afgrodcn mcd kraftig reduktion af udbyttet
til følge. Årsagerne hertil er ofte :.ummenfaldcnde med
plan lens sundhedstilstand. En sund, voksende afgrøde
kan væk'itreguleres uden komplikationer, medens af
grøder med mangel på f.eks. næringsstof. vand o. lign.
kan blive udsal for en vækshtandsning med unormal
skridning og ofte udbylIetab III felge.

Hvede
I 1985 har der 'ærel anlagl forseg med \"æk"ilregule
nng i h'ooe eftc::r IO planc::r I tabel 58 bnnges resultatet
af II forsag. Forwgene er delt efter lejesædskarakter
således. al der I gruppe I er 'iamiel 8 forsag med
lej~æd:.karal..ter over 4. og gruppe 2 indeholder 3
fonoøg. hvor leje!itedskaraktercll er under 4.

I gruppe 1 blev der ved host fundet lejesæd i !i.affilhge
forsøg, og I gennemsnit blev der givcl karakteren 8 og
m:\1t en slrålængde på 101 cm med et udbylte på 75.7
hkg.
Led b. c og d blev behandlel en gang. Led b blev
sprojtet i :.tadlum 3·4. led c I ~tadium 6·7 og led d I

sladium 8-9. Dt=1I bedste str "tyrkc blev opnået efter
anvendelse af Terpal C. Inor 'itråel blev afkortel med
14 cm. Behandlingerne har re~ulterel I merudbyttcr på
4-5 hkg. Der blev ikke fllndct nogcn sikker forskel de
Ire midler imellem.
1 led e og f blev der foretaget IO udsprojtninger med
første sprøjlning i lillldiulll )-4 og sidslc sprøjtning i
8-9. Der blev opnået en god elTekl på lejesædsk.lmktc
ren med en reduktion afslrAlængden på 12·15 Clll. Ocr
b1e\ fundel merudbytter på 4-6 hkg. men ingen Sikker
forskel bchandlmgsmetoderne Imellem. Stor<.! netto
merudb) Ile blcv der opnået I led e.
I 3 af forsogene har lejesædsl..aral..leren "ed host 'ært=!
under 4. i gennemsnll karal..leren 2. og der er 011111 en
"ildlængde på <)3 cm med el udby Ile på 67.3 hkg.
lied b. c og d resulterede en sproJtning i en afkortIlIng
af strået pa 7·16 cm og merudbYller p!l 2·4 hl..g
I led e og f har IO behandlmger benrkel en god
reduktIon afstråel på U-16 cm og medfort merudbYI
ler på 3-4 hkg. Merudbyllcrne i led e og f har lige
kunnel dække omkoMlllllgerne til de udforte ..pmjtlUll·
ger.
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Tabel 58. Væksrregulering (1/6).

VinterhvedeVinterhvede
kar.
for strA·

leje. længde
sæd cm

h'g
kerne
pr. hu

netto
merud·
b)'ue

Tabel 59. Vækslregulering og n'ampebekæmpelse (117).

% an. kar. slrA- M & neno
greb af ror læng· kerne merud
meldug ~ ~:l pr. ha hytte

/985. 7 forsøg med lejesædskarakrer over 4

a. Ubehandlet 8 7 101 63,1
b. Cycocel ewa 2,5 I 9 4 90 5,6 4,3
c. Cycocel extra 2,5 I 3 3 89 IO 9 46

Tilt 250 EC 2X 0.5 I O, "
d. Tilt 250 EC 2X O,S I 0,1 7 103 5,8 0.8
e. C)'cocel extra 1.5 I

Tilt 250 EC 0.5 I
Tilt 250 EC 0.5 I 0,3 82 12,4 5,1
• Terpal 1.0 I LSD 3.8

1985. 4jor~øg med lejesædskarakler lif/der 4

a. Ubehandlet I I 89 49,5
b. Cycocel ewa 2,5 I 0,8 O 81 1.6 0.3
c. Cycocel extra 2,5 I O 79 37 26

Tilt 250 EC 2 X 0.5 I 0,2 , •.
d. Tilt 250 EC, 2X 0.51 0.2 I 90 1.8+3.2
e. Cycocel extra l,S I

Tilt 250 EC 0.5 I
Tilt 250 EC 0.5 I 0.2 O 73 H 0.9
•Terpal 1.0 I LSD 4.1

1982·85. 31 forsøg med lejesædskarakter o~'el 4

a. Ubehandlet 7 6 104 60,7
b. Cycocel extra 2,5 l· 7 3 91 f,S 5,5

c. Cycoccl extra 2,5 l 2 3 91 1< 1 9 O
Tilt 250 EC 2X 0,5 I Co- ,

d. Tilt 250 EC, 2X 0.5 I 2 6 103 8,6 3,6
LSD 2,4 J,9

1982·85. 32 forsøg med 1ejesædskarokter lif/der 4

a. Ubehandlet 0,5 l 100 66.2
b. Cycocel extra 2.0 I 0.5 O 89 2,7 1,4
c. Cycocel extra 2.5 I O O 90 f 9 I 6

Tilt 250 EC 2X O,S I ' ,
d. Tilt 250 EC, 2x O,S I O I 100 6.0 1,0

JSD 1.7 J.71.5

4.3

4.5

0.0

3,2

0.8

0,6

1.8

7.6

3.1

2.7 +0.4

6,3

77

91

80 3,9
LSD-

82

86

89 4.1

LSD J.9

863

2

3

o

o

1985. 8jorsog med 1ejesædskarakrer Ol'er 4

a. Ubehandlet 8 101 75,7
b. EK ChJormequat 2,0 5 93 4,0
c. UCEC-I l,S 4 90 5.4
d. Terpal C 2.0 2 87 3,6
e. Cycoce1 e~tra l,S

og Terpal 1.0 I
r. Stabilan Extra 0.75 I

og Cerone 0,5 I

1984-85. 13 forsøg med 1ejesædskarakrer Ol'€r 4

a. Ubehandlet 7 102 78,9
d. Terpal C 2,0 I 2 89 5,6
e. Cycocel extra 1,5 I 2 89 7 6

og Terpal 1.0 I .
r. Stabilan E~tra 0,75 I

og Cerone 0.5 I

1982./35. 22 forsøg med lejesædskarakler under 4

a. Ubehandlet l 97 75,9
d. Terpal C 2.0 O 83 1,0
e. Cycocel extra 1.5

og Terpal 1.0 I
f. Stabilan Extra 0.75 I

og Cerone 0.5 I

/985. 3 forsog med lejesædskarakrer under 4

a. Ubehandlet 2 93 67,3
b. EK Chlormequat 2.0 I 86 2.0
c. UCEC- I 1.5 I 82 4.2
d. Terpal C 2.0 I 77 2.7
e. C)'cocel extra 1.5

og Terpal 1.0 I
r. Stabilan Extra 0,75 I

og Cerone 0.5 I

Led b, e og f sprøjtel i stadIUm )·4
Led c. spmjld i "IiidIllIlI 6-7.
Lcd d, c og f sprojlcl I ~ladlUm 8·9

Led b. c og e ~pmJlcl I ~lmhulTl .\-4
Lcd c, d 11~ C ~projlct l ~1;ldium 6·7 og 9·10 (st. 8-9 i IQ85 fs.)
.) 1982-83 2.0 I

Fra 1984-85 foreligger der resultater af 13 forsøg, hvor
lejesædskarakteren ved høst har været over 4.
I led d blev der opnået en reduktion af 1ejesædskarak·
teren fra 7 til 2 og en stråforkortning på iah 14 cm.
Behandlingen har resuherct i et merudbytte p§ 5,6
hkg.
I led e og f har to behandlinger reduceret strålængden
med 11-14 cm og medfort et stort merudbytte p<'!. 7.6
hkg, svarende til et nClIomerudbyttc på 4,5 ti14,3 hkg.
Fra 1982 til 1985 har der iah været udført 22 forsog,
hvor lejesædskarakteren ved høst var under 4.
Efter am endelse afTerpal C blev der opnået en reduk·
tion af stnllængden på 14 cm med et merudbytte pc'! l
hkg.
I led e og f blev der ikke fundet lejesæd \'L-d høst. men
der blev opnået en reduktion af strålængden på 14-J5

cm og merudbytter på omkring 2·2.5 hkg. Merudbyt·
terne har imidlertid ikke kunnet dække ornkostnin·
gerne til de udførte sprøjtninger.
Midlerne i led b, c og d er endnu ikke markedsfone.
De seneste 3 år blev der opnået store udslag for
vækstrcgulering i h\'ede, hvor der har været tilbøjelig.
hed til lejesæd.
Med ringe tendens til lejesæd blev der ikk.: opn§et
merudbyllcr, der har kunnet dække omkostmngerne
til de udførte behandlinger.

I 1982 blev der pAbegyndt en forsøgsrække, hvor såvel
vækst regulering som svampebekæmpelse blev under
søgt. Forsøgene havde til formål at underwgc, om
vækst regulering af hvede medføne større angreb af
forskellige svampe.
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I tabel 59 bringes resultatet af II forsøg fra 1985 saml
gennemsnitsresullaterne for 6J forsøg j en 4-årig pe·
riode. Her er ligeledes skel en opdeling af forsøgene
efter lejesa~dskaraklerover o~ under 4.
I 7 forsøg mede lejesædskarakler over 4 blev der i
gennem:,.nit anvendt 180 kg N pr. ha. Ved høst blev der
fundet lejesædskaraktcren 7 og målt en strålængde på
101 cm samt et udbytte på 6J.I hkg.
lied b blev der sprøjtet en gang med Cycoccl extra, der
ikke har influeret på angrebet af meldug, men Icjesæd
skllrakteren hl cv forbedret fra 7 til 4. Behandlingen har
rcsulterel i en afkortning afslråel på li cm med el stort
merudbytte p1\ 5,6 hkg.
I led c er foretaget iah tre sprøjtninger, første sprøjt
ning med Cycocd extra saml to sprøjtninger med Tilt
250 EC. Ocr blcv opm'l.cl omtrent samme lejesædska
rakter og reduktion af slr!\længden som i led b, men
med et stort merudbytte p1\ 10,9 hkg.
I led d blev der ikke foretaget nogen vækstregulcring,
men kun IO behandlinger med Tilt 250 EC. Behandlin
gerne har ikke haft indflydelse på lejesædskarakleren
eller sln'l.længden, men der blev opnået et merudbytte
på 5.8 hkg.
lied e er der foretaget iah tre behandlinger, hvor forste
behandling har været med Cycocel extra, og hvor der
til sidste svampcbekæmpclsc blev tilsat Terpa!. Be·
handlingerne har resulteret i en god stråstyrke, idel
lejesædskarakteren blev reduceret fra 7 til l med en
afkortning af stI' et på iah 19 cm og et merudbytte på
12.4 hkg. Del :-.t0rste nettomcrudbytte er opnåct efter
led e.
I 4 forsøg mcd lejcsæd<;karaktcrer under 4 blev der i
gennemsnit fundet et lavt angreb af meldug, I pct.. og
ingen tcndt:ns til lejesæd,
Samtlige behandlinger Il<lr resulteret i en reduktion af
strålængden p5 8-16 cm, og der er opnået merudbyller
på 2-6 hkg. I disse 4 forsøg har der ikke været behov
for al foretage nogen svampebekæmpelse, idet det har
kostet lidi over J hkg til udføre de to sprøjtninger.
I 8 af de 11 forseg har der været et ekstra forsøgsled.
led f. hvor der har været udført l re behandlinger med
Cycocel ekstra i stadium 3·4, 6-7 og 8-9. Der blev ialt
anvendt J I med 0.5 I pr. gang ved de to sidste
behandlinger. Dette forsøgsled kan sammenlignes med
led c, hvor der blev anvendt 2.5 I Cycocel ekstra i
stadium 3-4.
J 4 forsøg med lejcsæd.. karakterer over 4 blcv der i led
c opntiet et Illerudbylle p!l 12.J hkg. svarende til et
netlomerlldbyttc på 6.1 hkg. I led f blev der fundet et
merudbytte påI5.J, svarende til et ncltomerudbytlc på
8.9.
En tredeling af Cycoccl ekstra har i de 4 forsøg
forbedret økonomien med knap J hkg.
I de 4 forsøg med lejesædskarakterer under 4 indgik
led f. Ocr blcv o(lnact et merudbYlle på 5,5 hkg, der
ikke kunne dække nmkostningerne til de tre sprøjtnin
ger med Cycocel ekstra.

Fra 1982 til 1985 er der udfort JI forsøg. hvor der i
gennemsnit Cl' givct lejesa.--d<;karakteren 6. Omkring I.
juli er der fundet et angreb af meldug på 7 pct. og ved
host mAlt en strålængde på 104 cm. Der er opnået et
udbytte på 60,7 hkg.

Plantebesk}'ttelsc

I led b, hvor der er anvendt Cycocel, er Icjesa:dskarak
tcren reducerel til det halve og strået afkortet med 13
cm. Behandlingen har resulteret i et stort merudbytte
p:1 6.8 hkg. svarende til 5,6 hkg i nellomerudbYlte.
I led c, hvor der er foretaget J behandlinger. blev der
opnåct en god meldugefTekt med en lejesædskarakter
og reduktion af str51ængden som i led b. Behandlin
gerne har resulleret i et meget stort merudbytte på 16,3
hkg, svarende til en udbyttestigning på 26 pet. Omreg
net til nellomerudbylle er der opnåct 10,2 hkg.
lied d. hvor der er behandlet to gange med Tilt, er der
opn:'et en god eITekt på mclduggen. der har resulteret i
et merudbyttc på 8,6 hkg.
I J2 forsøg i samme periode blev der fundet en lejesæd
skanlklcr på l. I forsøgene blev der fundct svagc
angreb af meldug og målt en slrålængde på 100 cm
med et udbytte på 66,2 hkg.
Behandlingerne har resulteret i en afkortning af strået
på ca. 10 cm. For samtlige behandlinger blev der
opnået sikre mcrudbyllcr, der har kunnet betale om·
kostningerne lil sprojtllingen. lied c var der således 2,8
hkg i nettomerudbytte for de udførte behandlinger.
I 6J forsøg i en 4-l'!.rig periode blev der ved vækstregu
lering og .....ampcbekæmpelse i hvede opnået merud
bylter, der har kunnet betale omkostningerne til de
ud forte sprojtninger. Merudbyuerne har været sti
gende med stigende tendens til lejesæd.

Vækstregulering i h~'('d(' udjores sikrest ved am'endelse
af lIed.WI doseriflg i stadillm 3-4. Senere i vækstperio
den jorewges ell vurdering af. om der er behov for
yderligere ~'ækstregu/ering.

Vækstregll/erillg kan IJdj(Jres sammen med svampebc
kæmpel.se i III'ede.
Forsøg tyder på, at Cll deling af den anvcndte mængde
vækstregulering - splilling metode· giver bedre øko
nomi, hvilket bør undersøges nærmere.

I label 60 bringes en oversigtstabel over marked ..førte
midlcl'. der har deltagct i forsogene med vækstregule·
ring i vinterhvede. I tabellen er forsogene opdelt efter
lejesædskarakter over og under 4.
Cycoce/ ekstra har været afprovet med en dm.ering p~

2-2.5 I. Udspmjtningen er foretaget i stadium J-4, og
der foreligger resultater af 6J forsøg i 4 Ar. Der har
været 31 fon,<1g. hvor lejesædskarakteren var over 4, i
gennemsnit 6 i ubehandlet, der blev reduceret lil 3 for
anvendelse ,If Cycocel ell.tra. Behandlingen har resulte
ret i et stOft merudbytte på 6,7 hkg. I 32 forsøg var
lejesædskarakteren under 4, i gennemsnit l, og der blev
opnået et merudbytte på 2,7 hkg. Der blev opnået
mefUdbyller. der har kunnet dække omkostningerne
ved den udførte sprøjtning, idet en sprøjtning modsvu·
l'er I,J hkg.
Stabi/all er af samme type som Cycocel cxtra. men
anvendes i en dosering på l I pr. ha. Midlet hul'
påvirkct lcjesædskaraklcren som ved anvendelse af
Cycocel extra. Størst mcrudbyue blev opnået i afdelin
gen med lejesædskarakterer over 4, medens merudbyt
tet lige akkurat har kunnet dække omkostningerne til
sprøjtningen i forsøgene uden lejesæd.
Ccro"c, der skal udsprøjtes i stadium 8-9. har været
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Tabel60 Væksrreguleritfg e/ter Vinterhvede.

Le~skarll.kter o~er 4 I..ejc:sædskarakter under l
•~

Udbytte Udbytte" " " "~ og m~rudbytte og m~rudbYl ~

';. ~ >. }Karakter hkg kerne D Karakter hkg kerneVinterhvede c
~

~
~ ~

~ ~ for lejesæd pr. ha 2 ~ for lejesæd pr. ha 2
~ ~. u uc E ~-a S

Ub<. Ile· Ub<. E S
lJbo. Ik· Uh<· Ik· E• • .. Ik· 2 S o

~
;; ~~ ~nd.~and band- hand· ~nd. and- hand- hanc- I li• E ~ c
~ <S < \" \01 \01 \01 Z < \" \01 kl kl Z

Cycocc! ekstra- 2,5 J·4 4·85 JI 6 J 60,7 6,7 5,4 J2 O 66,2 2,7 1,4
Stabilan Extra 1,0 J·4 4·84 8 6 2 70,7 4,8 J,5 2J O 74.9 1,5 0,2
Cerone" 0,75 8·9 J·84 5 6 l 8J,9 6.7 4.1 19 O 77,J ~I,I ~J.7

Cycocel ekstra 1,5 J·4
4·85 13 7 2 78.8 7.7 4,6 22 O 75.9 2,7 ....0,4og Terpal 1,0 8·9

Stabilan Extra 0,75 J.4
J·85 13 7 2 78.8 5.7 2,5 18 O 73.4 1,8 -'-1,4og Cerane 0,5 8·9

• \982-83 CycQCel ekstra 2.0 I
.. 1982-83 Cerone \,0 I

afprøvet i 3 år. I forsøg med stor lejesædstilbøjelighed
blev der opnået et stort merudbytte på 6,7 hkg. I 19
forsøg, hvor der ikke har været tilbøjelighed til leje
sæd, blev der fundet en nedgang i udbyttet p<1 l hkg.
Cycocel eXlra og Terpal har været prøvet i en 4-l1rig
periode, og der ligger resuhater af iah 35 forsøg. 13 af
forsøgene har været anlagt, hvor der har været tilbøje
lighed til lejesæd, og gennemsnitskarakteren blev 7.
Behandlingen har resulteret i et stOrt merudbyue på
7,1 hkg. J 22 forsøg, hvor der ikke blev fundet lejesæd,
blev der opnået et merudbytte på 2,7 hkg, et merud
bytte, der ikke har kunnet dækkes omkostningerne til
de udførte behandlinger.
Stabilan Extra og Cerone har været prøvet i 31 forsøg i
en 3-årig periode. l forsøgene med lejesædstendens
blev der fundet et merudbytte på knap 6 hkg, medens
der blev opnAet knap 2 hkg, hvor der ikke har været
lejesæd.

Rug
I 1984 blev der påbegyndt en ny forsøgsrække med
vækstregulering af rug, hvor der samtidig med væk
streguleringen blev anvendt et middel mod knække
fodsyge.
I tabel 61 bringes resultatet af 4 forsøg.
t de 4 forsøg, hvor der har været anvendt ca. 145 kg N,
har der \ æret en kraftig lejesæd, der blev vurderet til
karakteren 7 umiddelbart før høst. Der blev målt en
strAlængde på 114 cm og et udbytte på 50.3 hkg.
I led b har anvendelsen af Benlate reuheret i en mindre
nedgang i lejesædskarakteren med et udbytte på 53,0
hkg. For anvendelse af Benlate blev der således opnået
et sikkert merudbytte i forhold til led a på 2,7 hkg, der
kan stamme fra en bekæmpelse af knækkefodsyge.
I led c blev der anvendt en blanding af Benlate og
Cycocel extra. Behandlingen resulterede i en lejesæd
skarakter på 4, og der blev målt en reduktion af
strålængden på 3 cm. Behandlingen har ikke resulteret
i noget merudbytte i forhold til led b.
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t led d blev der foretaget to sprøjtninger pA henholds
vis stadium 5-6 og 8-9. Lejesædskarakteren blev vurde
ret til 3, og der blev fundet en reduktion af strAlængden
på iah 7 cm samt et merudbytte på 1,9 hkg.
I lcd e og f blev der foretaget to sprøjtninger med
henholdsvis Benlate i stadium 5-6 og en vækstreguJa
tor i stadium 8-9. Behandlingerne resulterede i en
reduktion af strålængden på 9 cm og et merudbytte på
2·2,5 hk8 i forhold til led b.
J disse 4 forsøg har vækst reguleringen ikke bevirket
noget merudbytte. der har kunnet dække omkostnin
gerne til sprøjtningerne.

Lejesæd i rug. Indlræder lejesæd i rug allerede omkring
skridningen, kali det f5 katastrofale følge for ker'lcsætnin
gen. Lejesæd i rug medforer ofte spiring i akset og gennem
groning afukrudt, speciel/ fuglegræ.t Rug kan 'læks/regule
res og dermed ja øget str&styrke fra stadium 5-10.



2 118 6,4 4.2

Tabel 61. Vækstregulering (1/9).

117 8.1 .... ncllO-

Vinterrug ro, nrl- hk. merud·

O 115 5.8 2.6 leje- længde kerne bylle... om pr. ha

Tabel 61. Vækslregu/ering (118).

u,
Vinterrug ro< •.i, hkS MUo-

kj<- hc:ngck kerne mtrud·... om P' ha bytte

/985. 4Iar.,.g ca. 145 kg N

a. Ubehandlet 7 1[4 50,3
b. Bcnlate 0.5 kg 5 115 53,0
c. Benlate+ 0.5 kg+

Cycoce1 exl ra 2,5 I 4 III O 0,5

d. Bcnlalc I 0,5 kg.
Cycocel exlra 1.5 I J 107 1.9 O.J
Terpal 1.0 I

c. Oenlate 0,5 kg
Terpal C 2.0 I J 105 2.5

r. Benlale 0.5 kg
Ceronc 1,0 I 3 105 1,9 1,3

LSD 1.5

/984. 3 jor..wg ca. /65 kg N + staldgødning

a. Ubehandlet 7 12 [ 53,7
b. Ilenl"e 0.5 kg 6 121 59,3
c. Benlatc--- 0.5 kg ...

Cycocel cxlra 2.5 J 5 121 1.8 1.3
d. Bcnlulc' 0.5 kg-+

Cycocel cXlra 1.5 I
Terpal 1.0 I

e. Oenlatc 0.5 kg
Terpal C 2.0 I

f. Bcnlalc 0.5 kg
Cerone 1.0 I

PIaniebeskyttelse

ll~. Ct d. e og f har de anvendte vækstregulenngsmld·
ler Ikke medført noget merudb) lIe, der har kunnet
betale for sprojteudgiftcme.
I 1985 blev der påbegyndt en ny forsøgsrække. hvor
forskellige vækst regulerende midler blev afprøvet.
Forsøgene er deh i fors'1g med og uden lejesæd. I de to
afdelinger er der brugt samme mængde kvælstof, idet
der er udbragt ca. 140 kg N pr. ha.
l 5 forsøg bicv der fundet stor lejesædstilbøjelighed,
idet der blev givet karakteren 8. Strålængden blcv målt
til 124 cm og udbyltet til 58.2 hkg.
I led b er anvendt Sportak, der Ikke har påvirket
hverken lejesæd eller strålængde. og der er opnåel el
udbytte på 60,3 hkg. Der er sål«les opnået et merud
b)'t1e på 2.1 hkg for anvendelse af Sportak. et merud
~Ylle. der lnap nok har kunnet dække omkostnmger
ul den udførte sprøjtning.
l led c er foretaget en udsprøjtning af blandingcn
Sporlak og chlormequal, der bevirkede en mindre
påvirkning af sAvel lejesæd som strålængde og gav et
merudbyltc p.li 2.1 hkg, sv•• rende fil et nctlomcrudbyllc
på 1.6 hkg.
I led d er forelaget IO behandlinger med vækstregule·

1984. 6 forsøg co. 135 kg IV 1985. 5 forsøg med lejesæd

a. Ubehandlet 6 117 54,4 a. Ubehandlet S 124 58,2

GIb. Benlale 0,5 kg 6 116 57,6 b. Sponak 45 ec 1.0 I 8 12J 60,3

e. Benlate+ 0.5 kg- c. Sportal 45 ec <- 1.01+
121

Cycocel eAtra 2,5 I 6 112 1.6 2,1 Chlormcquat 40 2.5 I 7 2.1 1,6

d. Bcnlatc I 0,5 kg' d Sportak 45 cc • 1,0 I.

Cycocel CXlra 1,5 I 6 III 0.6 1.6 Chlormequ31 40 l,S I 6 115 6.1 J.7

Terpal 1,0 I og Terpal 1.0 I

e. Benlalc 0,5 kg e. SportaJ" 45 ec 1.0 I
6

Terpal C 2.0 I 5 112 0,4 og UCEC·I l,S I III 5.7

r. Ilcnlate 0,5 kg r. Sportak 45 cc 1,0 I

Ceronc 1,0 I 5 110 l,S l,S og RSW04II 2.0 kg 6 113 5,8

LSD 1.7 LSD 4,0

u:<I b-f behandlet j SI 5-6 1985. 1 forsøg "defl lejesæd
L~ d·f txhlllldlcl l SI 8·9

a. Ubehandlet O 132 4S,0

edersi i tabellen er anføn gennemsniL<;resultatel af 9 b. Spanak 45 et: 1.0 I O 127 46,2

forsøg fra 1984. c. Spana!.. 45 et: <- 1.0 It
O 120

J 3 af forsogene har der været Illfort en hæl<;tof· Chlormcquat 40 2.5 I 2.6 2.1

mængde på 165 kg N. Behandlmgen med Denlate har d. Sponak 45 ec 1.01+
O 104

resulteret i el merudbyue på 5,6 hkg. Behandlingen Chlormequ31 40 1.5 I 1.8 0,6

med Cycocel i sladium 5-6 har resulterel i et merud· og Terpal 1.0 I

bYlle på l,S hkg i ro,hold til Icd b. e. Sporlak 45 L'" 1,0 I
O IOS J,J

I led d, e og f blev der opnået merudbytter på 6·8 hkg. og UCEC·I l,S I

StorsI nelJomerudbylte blev der fundel i led d, hvor f Sportak 45 ee 1,0 I

vækslreguleringen blev foretagel ad lO gange. og RSW 0411 2,0 kg O 104 1.7

I 6 forsøg, hvor der har været am'endt ca. 135 kg N. LSD-

blev der opnået el sikkert merudbylle p. 3,2 hkg for al l.«l b-f behandlrt 1 \1 't-i)
anvende Jknlate. tro d-f brhalldlt:l l \1 ,.,
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Tabel 63 Væks/regulering uf rug

Differens pA lejcsædskarakter mimmum 2 DilTerens pli lejesædskarakfer under 2
•~

Udbytte
iS.

Udbytte
~ "~ og merudbytte
S

og mcrudby t: ;:.
';. Karakler hkg kerne Karakter hkA kerne ~Vinterrug ~ 2 ~

w
~

~ for lejeSæd pr. ha 2 ~ for lejesæd pr. ha 2
~

E
~. ,s • ,s •

J
~'a E Ub<· Ik· E;

~
Ub<· Be- Ub<- Be- E -. Ub<· Ile- E-5 H and· and- hand- hand· and- and- hand· hanjE • " c

~~ <,s < k. ,.. ,.. ,.. Z < k. ,.. ,.. ,.
Cycocel ekstra 2,5 5·6 8·85 l' 6 4 50.8 1.6 0,3 25 4 4 51.6 0,5 0,8
Terpal 1,5 7·8 5-81 la 6 3 50.7 1.7 0.8 15 3 2 46.6 1,.1 ~ 1,2
Cerone 1,0 8-10 4-85 13 6 3 53.9 3,9 0,7 16 3 3 51.9 I. ~2,'

Cycocel ekstra 1.5 5-6
4-85 Il 6 4 55.1 2,3 0,8 18 4 3 51.3 LO ~2,'og Terpal 1.0 8-9

rende midler. Der er opnået en reduktion af strålæng
den på 9 cm med et stort merudbytte på 6.1 hkg,
svarende til 3,7 hkg i nettomerudbylle.
I led e og f er prøvet to nye vækstregulerende midler,
der endnu ikke er markedsførte. De to nye midler har
samme påvirkning af lejesæden, str.!l.længdcn og udbyt
tet som midlerne i led d. hvor der blev foretaget to
behandlinger.
l 2 forsag. hvor der ikke er fundel noget lejesæd. har
behandlingen med de vækstregulerende midler resulte
ret i usikre merudbytter.
Forsøgene fortsættes.

l tabel 63 bringes en oversigt over markcdsføne midler
til vækst regulering af rug. I denne tabel er forsøgene
ligeledes delt i 2 grupper. I gruppe l findes de forsøg,
hvor der er en differens pil: mindst 2 point i lejesædska
rakteren. I gruppe II er der ikke nogen forskel i de
opnåede lejesædskarakterer for behandlet og ubehand
let.
Cycocel ex/m. der er udsprøjtet i stadium 5-6. har
været med i forsøgene i en 8·årig periode, og der ligger
resultater af iah 36 forsøg.
II af forsøgene er i gruppe I. Behandlingen med Cyco
eel extra har resulteret i cl merudbytle på 1,6 hkg. I 25
forsøg i gruppe lI. Der blev opnået et lille merudbyttc
på 0.5 hkg, som ikke kan dække omkostningerne.
Terpal. der anvendes omkring stadium 8. har været
afprøvet i en 5-års periode med iah 25 forsøg. I IO
forsøg er der i ubehandlet en lejesædskarakter på 6, der
blev reduceret til 3 efter behandling med Terpal. Be
handlingen har resulteret i ct merudbytte på 1,7 hkg. I
15 andre forsøg er forskellen i lejesædskaraktcrcn på I,
og der er opnået et merudbytte på 1,3 hkg.
Cerone. der anvendes omkring stadium 9, har været
afprøvet i en 4-års periode med iall 29 forsøg. l 13
forsøg er der opnået 3 points forskel efter behandling
med Cerone, hvilket har resulteret i et merudbytte på
3.9 hkg. I 16 forsøg, hvor der ikke var nogen forskel i
lejesædskaraktcrcnc, blcv der opnået et ubelydeligt
merudbytte på ca. I hkg.
Cycocel eXlra og Terpal har i II forsøg bevirket et
merudbytte på I,J hkg. I 18 forsøg, hvor det ikke har
været muligt at påvirke lejesædskarakteren. blev der
opnået ct merudbytte på I hkg.
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Rug kon ~'ækstreguleres med chlormequa/ i ~/adium

5-6. Behandlingen kan ogsb fore/ages i stadium 8·9
med Terpal eller Cerone i stadium 9-10.
Den mest hensig/smæssige ~'æks/regulering i rugflis ~'ed

behandling omkring swdium 8-/D. Pli dellc tirlsp/Ulk,
er del ligeledes muligt al joretage en ~urd(!ring over
beho~e/ for ~'æksfreguleri"g.

Triticaie
I label 64 bringes resultatct af J forsøg med vækslregu
lering i TriticaJe. 2 forsøg har været anlagt I sorten
OAC-Winlryog I forsøg i sorten Aquarius.
I forsøgene blev der fundet stor lejesædsIiibøjelighed,
karakter 8, og der ble.... målt en strålængde pli 152 cm
med et udbytte på 38.2 hkg.
Efler behandling med 0,5 kg Benlate i stadium 5-6 blev
lejesa:-d eller strlllængde ikke påvirkct, og der blev
opnået el udbytte på 39.4. svarende til et merudbyllc
pil 1.2 hkg.
I led c blev der opnåået en mindre nedgang i lejesæd
skarakteren og en reduktion af str1l.1ængdcn på JO cm.

Tabe1M. Vækstregulering (118).

k"
TriticaJe 'o. SlrA- hkg nt:uoo

leje- lænAde ken, merud-

""" an pr. h . bytte

1985 310mg
a. Ubehandlet 8 l52 38,2
b. Benlate 0.5 kg 8 152 39,4
c. Benlate-t 0,5 kg+

7 122 9,1 8,6Cyeocel extra 2,5 I
d. Benlate I 0.5 kg+

Cycoccl cxtra 1,5 I 6 113 ll .• 9,4
Terpal 1.0 I

e. Benlate 0.5 kg
6 123 I J.7Terpal C 2.0 l

r. Benlate 0.5 kg
7 137 4.6 1,4Cerone 1,0 l

LSD 53

Led bof behandlel j SI ,..
Led d-f behandlel I sf 8·9
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Tab.'1 65. J'ækslregulamg ~ J. smmpebeJ..æmpds(·
(ilD).

Ved tredie ~\umpcbck:cmpclsc kan der efter behov
til ..... l,'t1es en \æhtregulalor.

ncllC>
rnerud·
b)'llC

hkS
kerne
pr. hil

88 62.0
gO .'.2
O I.h O.

79 9.7 5.5
LSD .f.J

SIrA·
kar for tængde
lejesæd cm

Vinterbyg

1983. 6 forJog

a. 2· ,,'ampclx'k. 3
h. ,om ;i og Terpal C2.5 l I
c 'iom li og Ceronc 0.75 I I
f ..om c og Till 2500.5 I O

1985. 3 forsog. Undt'r 1 uge mellem 2. og J.\pr.

a2' "ampebek I 56 48,7
b. '>Dm li og. Terpal el.S I O 49 1..'
c \Dm a og Cerone 0.75 l O 49 1.5 1.1
d ,om a og Till 250 0.5 I I 56 1.3 1.2
e. ,mn d Terpal C 2.5 I O 47 J.b
r ,om d Ct'rolle 0,75 I O 50 3.2 1.0

LSD 1.6

19114. II forsog. Une/er ('II ligt' mel/em 1. og J. spr.

il. 2.. ~\ ampcbck 2 69 60.3
b. 'o()!O il og Terpal C!.S I ° 64 l..'
C ,øm li og: Cerone O.iS I I b2 1.1 1.5
d <,0111 a og Tilt 2500.5 l l 69 1.1 lA
e ,nm LI TerplIl C 2.5 I O b2 ~.l'o

f ,om dCerone O.iS I O 61 1.9 2.J
LSD 1.6

I tabel 66 bnngC\ en mersigl o\er de midler. der har
\ærel anvendt ul \xk'itregulermg I vinterb)g
Forsogcne er opdeh I for,og med en leJe-.ædskaraktcr
O\cr dier under 4
CerrJlIl' !lar deltagel l afprmll111gen I to fOf'lkdhge
do,eringer. hcnholdwi!o. 0.75 og 1.0 I pr. ha.
0.75 l pr. ha har været afprovel i 24 for~~,g i en )·l'rig
pcno<!c. I 8 af de 24 for'i<lg er der skel en reduktion af
lejt'-.æd'ibrakteren fra 5 td 2, og der er Opll el el
merudbyllc pu 3.b hkg. for hehandlmgen. I 16 fOf'oog.
h\or der Ikke \;ir Icje<kL"11 afbel)dnmg. ble... der er malt
et utxt~dehgl mcrudb~lte p:'l 0.5 hkg.
I l pr ha har \xrel prmel l 17 fon.og. I en 4-, TIg
penodc. 1 15 af de 17 fOf'o"g er der opnael ell reduktIon
af lejcsæd"kar:Jktt:ren fra 51 il J og fundet et merud·

1984. 4 forsog. 01'1'1' I Uj.[l' mellt,nt 2. og J. 'pr.

a 2· "ampebck 3 75 72.4
b_ '-{1m ;i og: Terpal C2.5 I l 69 -'. I
{,' ~om li (lg Cerone 0.75 I l 68 3.2 0.6
LI 'iom a og Tilt 2500.5 I ~ 75 4A l.q
e 'Olll d Terpal C 2.5 l ° 66 b.q
f. '(JIll ti Cerone 0.75 I O 67 5.7 1.5

LSD 3.7

l nogle Illfælde kan der b1J\e beho\ for en trcdu:
'i\ampesprOjlmng I \lI1lerb~g. For at opnå fuld effekt
af den tredie beh:lIldlll1g ,I..al der hengå ca. 14 dagt: fra
anden behandling.

Ikhillldllngen med Cycocel ehlra har resulteret I d

'\il..kerl merudbytte på 9.1 hl..g. svarende til et netlome·
rudbyltc pi! 8.6 hkg.
I lcd d er foretagel to hdulIldlll1gcr med vækstregulc
renele midler. dcr klin twr llcd:-.I.lt ICJcsa--dskarukteren
med 2 POllll. men reduceret '\Irålængdell med ca. 40
cm Ilehandlingen har re,ulteret I cl ,lort merudbyllc
p!l 11.6 hkg med el ncltomcrudb) tte på 9.4 hkg.
I led e er forelaget en sprojtmng med Terpal C. Da er
opnaet en reduktioll af "lr:\længclclI p ca. JO cm med
Cl mcrudb) tre pa godl II hkg
Behandlingen med CefUne. led f. har rC\ulteret I den
,\'ageslc påvirkning af 1cJe.....L'<! og str:'Uængden med et
u~ikket'l rncrudhylle p5 4.6 hl..g.
I de J forsog blev der opnåct 'lOre udslag for en
\æk,tregulenng af Trilic<lle. Bed'l cn"ckt blev dc..·r
opn3et efter <Il1\endclse af Cycocel og Terpa!'

VInterbyg
Vækslregulcring l \lIltcrbH~ ki.llI foretages !.ammen
med bekæmpcbe af bbdwampc. I 1984 ble\ fnrM)g~'

plancn ælldrel i forhold III tidligere år.
I 1985 fort:ligger der re.. uliulc!' af J for:-;og. I tabcl65 er
der forel aget en opdeling af fOl'sogene i forhold lil
Ild\rummel mellem anden og IfI..'11u: ..proJtning.
13 for'"g fra 1985 er der under l uge Imellem anden og
tredIe spnljtnillg.
l led a. h"or der er foretaget to ... \.ampebekæmpcl"Cr. t'r
der fundel enleJes.'l.'CI\kara\..lcr på I ...amt en strålængdc
pl' 56 cm llled et udbYllc p:1 48.7 hkg.
I led b og c er forelagcl en v..ckslregulcring. lkr har
rc~ult~ret i en afkortning afMnict på 7 cm sallll Cl ikke
'iikkert merudbytte på 1.3-1.5 hkg.
I lcd d t'r der foretaget ell 1ft-die \\ampcbekæmpd,e
med et mtenal ptl ca, I uge fra anden ordinære
..\ampcbckæmpd~. Behandling.t'1I har Ikke re-.ulterell
noget siUert merudb~He.
I led e og f er samtidig med tredie ud ..projtnmg med t=1
"... ampemlddelog!o.: amendt \æk\lregulerende nlldler
Bchandltllgen har rc<>ultcrct Ien reduktion af ~td\læl1g
den p~ (,-9 cm. og der er lige akkurat opllå~l "Ikre
udslag på 1.6 og 3.2 hkg. Det opll~ede merudbytte for
Ceronc har imidlertid Ikke kUllnel dække omkoslllln
gerne lil sprojlningt'n
I 1984 ble\ der udfon 4 ror~og. hHlr inlfnallel mt:llt'm
anden og Irc:die SprOjlnmg \ar mere end 1 uge, Bed.. t
har okonomlen \æret der. h\or der kun er foretagel en
Irct!le s\ampcbekæmpel'lc, 1l'11 d.
I Il fnr'iog mcd mindre end l ugt: mellem andt"n og
tredie 'proJll1lng er der Ikl..e opnåel merudbytler. dcl'
har kunnet dække Omko"lllingern(' lil sprojtlllllgernc.
I lqS3 ble\ der udført 6 f(lf,og. og det 'IlOl'),le merud
bylte hit'''' opnået i led r, hvor der ble\" foretage I en
"\;lmpeht'kæmpcl,c om cftcr:\rct ,allll IO '\ampc·
'iJ)f{1jllllllger om foran:1
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Tabel66. VæJCSlregulering af "inlerbyg

Lejesa:dl>kalllokter C"'er 4 l.e)esaodskaraktC1" under 4
•~

Udbytte Ldb)-ne

" ~ • u
~ og merudbyttc >. og merudb)'Ut j.

Vinterb)g 'S, • ~ Karakter hka kerne ~
~ Karakter hkg kcme

~ ~ ~ for Iepæd pr. ha ~ ~ for le"es.-ed pr ha ."
2

~

E ~" .!? u .!? u

j
o'ji

Ub<· Ik· Ik· E Ube- Ik· Ub<. Ik· Eo - ~ ;; Ub<· S .. E] ~ ~ • Mnd· .nd· hand- hand- n E and·~~nd- band- hand· n
~ -<.!? -< \"

,,, \" kl Z -< ,.. kl kl \.. Z

Cerone
Cerone
Terpal

0.75
1.0
2,0

8·9 J·85
8·9 4·82
8·9 4·8J

8 5
5 5
5 5

2 68,4 J,6 1.0
J 64,1 J,7 ~O,5

J 6J.6 J,4 0.4

16
12
Il

I
I
2

o 57.8 0,5 2,1
I 62.0 0,4 J,6
I 63,0 1,0 2,0

bytte på 3.7 hkg. I 12 forsøg uden lejesæd har behand
lingen resuheret i en mindre udbyttenedgang p 0,4
hkg.
Terpol har 1 en 4-årig forsøgsperiode været afprevet i
18 forsøg. I 5 afde 18 forsøg har der været en redu~tion

aflejesædskarakteren på 2 point med et merudbytte på
3.4 hkg. I 13 af de 18 forsøg har der ikke værel lejesæd.
og dcr blev opnået I hkg i merudbyne for behandlin
gen.

4 6r-s forsøg viser. al vinlerbyg ikke har del store behov
for at blil'f' )'ækstreguleret.

Vårbyg
I 1985 blev der udført 27 forseg med vækstrcgulering i
v1irbyg. Oll der ofte kan forekomme angreb af blads
vampe og bladlus på samme tidspunkt som en vækslre
gulering, er det naturligt al undersøge mulighederne
for at udsprejte alle tre midler I en arbejdsgang.
I 1984 blev der påbegyndt forsøgsplaner, hvor der i led
b blev foretaget en svampebekæmpelse. i led c en
svampe- og skadedyrsbekæmpelse og i led d en
svampe- og skadedyn.bekæmpelse saml en \'ækstregu
Icring. l samtlige forsogsled er der kun foretagel en
sprejtning i stadium 8·10. svarende lil midt i juni. For
at fA et udtryk for værdien afden udføne væk<;lregulc
ring er de opnåede merudbyller udregnet i forhold tIl
led c-
I label 67 er anførl gennemsnilsresultaterne af 12
forsøg.
I 9 af de 12 forscg var lejesædskarakteren over 4. I 5 af
de 9 forsøg blev der fundet bladlus med el angreb på I

gennemsnit 20 pct. af planterne. I samtlige forsøg ble\
der ligeledes fundet angreb af meldug, iah 13 pct.. med
<I udbytte på 46,J hkg.
I led b blev der opnåer et udbytte på 52.9 hkg. svarende
til et merudbytte på 6.3 hkg for cn behandling med Tih
250 EC.
lied e blev der opnået et udbytte på 55,1 hkg, s\ arende
til et merudbytte på 2,2 hkg for tilsætning af Ripcord.
I led d er anvendt en blanding af Tih. Ripcord og
Terpal. Tilsætningen af I l Terpal har bevirkel et
merudbytte på 4,5 hkg i forhold lil led c.
I led e og f ~r prøvet Cerone i to forskellige dosennger.
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lied e har 0,5 ICerone bevirket en stråforkortn ng på 9
cm med et merudbytte p 4,2 hkg. I led f. hvor der blev
benyttet 0.2 l er der opm\el en suåforkorlning pJ 8 cm
med et merudbyue på 3,1 hkg.
Anvendelsen af Terpal eller Cerone med lejesædska-
raklerer over 4 har ivArbyg resuheret i sikre udslag,
men der er ikke fundet nogen sikker forskel de enkelte
midler imellem.

Tabe/d7. Vækstregulermg og s~'Qmpebekæmp. (/2I)........ ..
Vårbyg ltt ...., .... IUDJ M Sut· hk, 'tUo-

'"
...... .... ...... ",", """".

'" ,.. dllC· • ,m "' .... b)m

1985. 9 forsøg lejesædskar-akter over 4

ll. Ubehandlet 20 IJ 76 46,:-
b. Tilt 250 EC 0,5 20 I 75 52,.
c. Tilt 250 EC 0.5+

16 I 74 55,1
+ Ripcord 0.25

d. Som c- Terpal 1.0 16 I 65 4,~ J,4
e. Som c ...Cerone 0.5 16 I 65 4,2 J,I
f. Som c+Cerone 0,2 \7 I 68 J.l 2,7

LSDa·/l.t
c·/l.3

/985. J forsøg lejesædskarakter under 4

a. Ubehandlet 52 44 62 J8.7
b. Tilt 250 EC 0,5 52 4 64 4J,5

Tilt 250 EC 0,5+
47 5 66 47,3... Ripcord 0.25

d. Som e! Terpal 1.0 44 4 57 O.J 1,4
e. Som c ICerone 0.5 50 5 57 O,J 1.4
f. Som c"'Cerone 0,2 50 6 58 1.2 1,6

LSDa·/J.4
/984. II/orsog 9 f, c·/-

a. Ubehandlet J\ J 7J 49,J
b. Till 250 EC 0.5 Jl O,J 74 5J.5
e. Tilt 250 EC + 0.5-

20 0.4 75 57,0Ripcord 0.25
d. Som c- Terpal 1,0 20 0,6 66 0,1 1.0
e. Som c~ Cerone 0,5 20 0,6 67 0,7 1.8
f. Som e t Ccrone 0.2 20 0,4 69 O,J 0.7

AIl( behandlinger ble\ forcl:lllct 1 ,tadie 8-10
•• 1984 ""(' :angreb af meldug



I 3 af forsogene. hvor lejesæds"arakteren \'ar under 4,
resulterede behandlingen med Tilt og Ripcord i et
udb) tie på -t7.3 hkg. svarende 111 et merudbytte på 8.6
hkg i forhold lil ubehandlet.
En behandlmg med Terpal eller Cerone har ikke bevir
ket noget merudb)'tle. Behandlingerne har omregnet
til nettomerudbytler nedsal udbyttet med ca. l,S hkg.
I 1984 er der udf,'f! iah Il forseg efter samme plan.
I led c blev der efter anvendelsc af Tilt og Ripcord
opnået et udbytte på 57.0 hkg. svarende til et merud
byIle på 7.7 h"g I forhold til ubehandlet.
lied d. e og f er der behandleI med Terpal og Cerone.
Behandlingen har Ikke bevir"et noget merudbytte i
forhold til led e. og de opn ede netlomerudb~Iler
s\'arer ret nøje til resuhaterne an forseg fra 19 5. h\or
lejesædskarakleren \'ar under 4.
I tabel 68 bringes resuhaterne af 5 for~lg. hvor der som
svampemiddel har været anvendt Sporl~lk 45 te. og
som skadedyrsmiddel er benyttel Cybolt.
I forsogene er dcr furidet svage angreb af bladlus og
meldug og opn~el et udhyth: på 49.1 hkg.
I led c. hvor der er forelaget ell hehandling mod

Tabe/68. Vækslregu/erillg (/22).

% '"pia•• <bek·

Virbyg
,« nml Siri·

m<d af ...... hk.
hbd· m<l- d. .....
I", d'. cm ",.hn

/985. 5 forsog

a. Ubehandlet 8 O.J 70 49.1
b. Sportak 45 ee 1.0 I 8 O 70 53.1
c. Sportak 45 ee 1.0 I

O O-Clooh 0.5 I
70 54,9

d. Sportak -tS ee 1,01
Clboh 0,5 1 O O 61 J.7

- Terpal 1.0 I•. Sportak -tS ee 1.0 1
.... C~bolt O,S 1 O O 61 4.7
~ Terpal C 1,01

f. Sportak -tS ee 1.0 1

• Cl'bolt 0.5 I O O 61 J,6
+Cerone 0.5 I

LSD a-f 2.3

J984. 2 fO'5og I (,. If. I fs.

a. Ubehandlet 20 O 87 J9.9
b. Sponak 45 Cl: 1,0 1 O 86 42,6
e. Sportak 45 et J ,O I

O 85 45,6
• Cl 0011 0.5 I

d. Sportak 45 IX' 1.0 I
, Cl bolt 0.51 O 82 O
+Tcrpal 1.0 I

e. Sportak 45 et 1.0 l
,Clboll 0.51 O 80 1.3
• Tcrpal C 1.0 1

f. Sportak 45 Cl: 1,0 1
+Cybolt O,S I O 82 O
t Cerone O,S 1

Alk behuildhilg('r hb udflJr1 l ",adle S-IO

Plantcbl.'SkYllclse

svampesygdomme og skadedyr. er der opn5et et ud
bytte p 54.9 h"g. s\arendc til cl mcrudb) Ile pIl 5.8
hkg I forhold lil ubehandlet.
I led d. e og f er der lil\<.ll en \ækstregulalor lil
blandingen Sportak + C)boll Der ble\ opn~et en
reduktion af Sir. længden på 9 em og o;ikre merudbytter
pIl -t-S hkg. Dcr er ikkt: nogen sikker forskel de tre
vækslregulerendc midler imellelll.
I 198-t blc\ der udfort 2 forseg erter :-.amme plan. Der
blev efter <111\ endelse af blandIIlgen Sportak + Cybolt
opnået et merudbytle p 5.7 hkg. Behandlingen med
de \ækstregulerende midler har lUe resulteret i noget
merudbylle. C} bollog Tcrpal C fonen tes markedsført
I 1986.
I tabel 69 bnngt.~ gennemsllusrcsultaternc af 3 forsog.
h\or bl.a. nedsat dOSl>enng af Cycocel ekstra og Cl."
ronc er ...ammenlignet. End\idere er der provcl en
blanding af Tilt lurbo. Fastac og Cerone.
l forsøgene har der været tendens tillcJes..-ed, karaktt::r
J. med et udbyuc på 51.J hkg.
Efter anvendelse af nedsal dosis af Cyeocel ekslra og
Cerone blev lejesædskafilkterclI Iledsal med I point
uden at afkorlt:: stdet væsentligt. Der blev opn5cI cl
merudbytte på 3-5 hkg.
lied r. Tilt lurbo. blev der opn et et merudbylle p~ 4
hkg.
To led ble\' behandlet med en blanding af Tilt turbo og
i'okaded) rsnudlet Fæ;tac. l begge led er , samtlige
forsog obsen.eret krartig s\ldnmg af afgroden Det er
Siden blcH·t klarlagt. al II1dholdel I de leverede pro\er
ikke var Fa.. tac.
Dette års re... ultater er stærkt afvigcnde fra forsogene i
1984. Fastae er endnu Ikke marked-lort.

Tabel 69. Vækslregulermg of.: s~'ampebekæmpelse

(/23).

"". hk. n<llo-

Virbyg TKV Ia::ngdt ktme mtrud·
cm pr hn bylte

/985 3 forsog I ro;.
a. Ubehandlet 44 66 51.3
b. Cyeoccl eXMra 0,5 1 43 66 J,O 2.0
c. Cerone 0.2 I 44 64 4.7 J.4
f. Tilt turbo 1.0 I 4J 6J 4, I 1.4

/984. 4 jorsog

a. Ubehandlet 44 71 57.5
b. Cycocel extra 0,5 I 4J 70 1.5 0.5
e. Cerane 0.2 I 43 66 J.4 2,1
d. TIll 250 EC 0.51

Fastae 0,1 1- 45 68 4.
Cerone 0.21

e. Tilt 250 EC 0.5 I
46 71 5.0Fa<.tac 0,11

f. Til< 250 EC 0,5 I 45 70 J,I 0,8

/983·85. /2 forsag l{) f,

a. Ubehandlet 41 74 4ll,I
b. Cyeocel CXlra O,S 1 40 n 1.2 0.2
c. Ceronc 0.21 40 69 2.7 lA

Ltd b 'pnlJh:t I SI )-4. o_rige led 'pnlJlct I \1 S-IO
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l 12 forsøg i 1983·85 er en nedsat dosering af Cycocel
ekstra og Cerone sammenlignet.
I led b har 0,5 I Cycocel ekstra medført en mindre
reduktion afstråJængden og et merudbytte på 1,2 hkg,
lige nok til dækning af omkostningerne for sprøjtning.

1 led c har 0,2 I Cerane reduceret strået med 5 cm og
bevirket et merudbytte på 2,7 hkg, svarende til et
neltomerudbytte på 1,4 hkg.

Den tidlige anvendelse af en vækstregulator i stadium
3-4 har ikke virket tilstrækkelig godl. Bedst effekt blev
opnået efter anvendelse afO,21 Cerane i stadium 8·10.

I 1985 blev der i modsætning til tidligere år opnået
merudbytter på indtil 4 hkg for vækstregulering af
vårbyg. Størst merudbytte blev f\mdet i forsøgene med
lejesædskarakterer før høst over 4. l forsøgene, hvor
lejesæd ikke forekom, blev der fundet et udbyttetab på
ca. 2 hkg for at udføre en vækstregulering.
Før sprøjtning med en tankblanding bør det undersø
ges, om midlerne kan blandes uden risiko for svidning
af afgrøden.
Forsøgene [artsættes.

Hvor der bevidst eller ubevidst er blevet anvendt store
mængder kvælstof, kan anvendelse af en vækstregula~

tOr komme på tale. For at undersøge værdien af
forskellige vækstregulatorer blev der i 1984 anlagt
forsøg mt.'C! forskellige mængder kvælstof, og resulta
terne af 7 forsøg bringes i tabel 70.

Forsøgene er delt i 3 afdelinger, benævnt A, B og C,
hvor A er grundgødelog har i gennemsnit met 115 kg
N pr. ha. I afdeling B er udbragl 30 kg N ekstra, og i
afdeling C blev der udbragt 60 kg N ekstra, iah 175 kg
N.

I afdeling A blev der fundet en del lejesæd, karakter 5
før høst. Der blev målt en strålængde på 73 cm og et
udbytte pA 57,4 hkg.
lied b og c blev der efter en sprøjtning med Terpal C
og Cerone fundet en reduktion af strålængden på 5-6
cm, og udbyttet blev ikke påvirket.
I led d og e blev der foretaget IO sprøjtninger med
Terpaj C eller Cerane. Ved de to behandlinger blev der
anvendt samme mængde præparat pr. ha som ved en
sprøjtning, og behandlingerne resulterede i e'1S eITekt
og merudbyue.

I afdeling B, hvor der blev lilført 30 kg N, blev der
fundet tendens til lidt mere lejesæd i samtlige led.
Strå længden blev reduceret med 6 cm, og tilførslen af
30 kg N har ikke bevirket en stigning i udbyttet.
Samme udbytleniveau blev opnået i de øvrige led. Ved
at fratrække udbyttel j afdeling A fra udbyttet i afde
ling B ms der et udtryk for, hvud der er opnået for
tilførsel af 30 kg N ekstra.

I afdeling C, hvor der blev tilført iall 175 kg N. har der
været tendenser lil lidI mere lejesæd i alle led. I denne
afdeling blev der ligeledes opnået en reduktion af
strålængdcn på 5-6 cm. I led a blev der opnået et

udbytte på 54,7 hkg.

Tabel 70.

VArbyg

Vækslregulering og ekstra N (124).

A
Grundgooel

kar. nel-
ror SIr!- mer· ro-

leje- Ileng- udb. udb. mer
sæd de hkg pr. ha udb.

B
JO N clr:.slra

kar. nel-
ror srr~· mer- Io-

leje- læll~.. udb. udb. m~r·

sæd de hkg pr. ba udb.

C
60 N ek$tr 1

kar.
for strå- mer· nello
leje· læng- udb. udb. roer
sæd de hkg pr h.l udb.

/985. 7 forsøg
a. Ubehandlet 5 73 57,4 6 74 56,5 7 73 54.7
b. Terpal C 1,0 l 3 68 57,9 0,5 4 68 57.0 0.5 5 68 56,3 1,6
c. Ceronc 0.5 l 3 67 57,4 ° 2.0 4 68 57.3 0.8 "1.2 4 67 57,0 2,3 0,3
d. Terpal C 0,5 l

2 67 58,3 0,9 3 67 57,8 1.3 5 67 57,9 ':',2Terpal C 0,5 l
e. Ceranc 0.25 I

2 68 57,9 0.5 "2,4 3 67 57,2 0,7 02,2 67 57,5 2,8 "0,1Ceronc 0.25 I 4

1984. 6 forsøg
a. Ubehandlet I 75 66,3 3 78 68.7 4 75 66,7
b. Terpal C 1,0 I ° 67 67,3 1,0 I 70 68.7 ° 3 68 66,7 °c. Cerone 0,5 I ° 67 66,5 0,2 1,8 ° 69 69.0 0,3 ~ 1.7 I 67 67,8 1,1 0,9
d. Terpal C 0,5 I

° 66 67,4 1.1 ° 68 68.8 0,1 2 67 67.3 0,6Terpal C 0,5 I
e. Ceronc 0,25 I

° 66 66.6 0.3 "2.6 ° 67 68.2 0,5 3,4 65 67,8 1,1 -'-1,8Ceranc 0,25 I
f. Terpal C 0,75 I

Terpal C 0,75 I ° 64 67.7 1,4 ° 66 68.2 0,4 2 66 67.3 0,6

Led b og c behandlet stadium 8-9. led d. c og r 7·8 og 9-10.
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Foretages der en sammenligmn~ mellem afdeling C og
afdelmg A. ms der el udtryl.. for. hvad der er opn~et

\-ed tilforsel af 60 kg N ekstra.
Den tilforte mængde hælstof har I led a ikke medført
nogen stigning i udbyttet. og I de O\.'rige forsogsled blev
der hostet omtrcnt samme udb)' tie som I grundgodet.
Anvendelsen afCerone har I disse forsøg medfort smil
og usikre merudb~tler. der Ikke har kunnel dække
omkostningerne. der omregnet [il neltomerudbyttcr
har medført tab på indtil 2.5 hkg.
J 1984 blev der udført 6 forsog eftcr samme plan.
Resultatcl af de 6 forsøg er sammenfaldende med
forsøgene fra 1985. En ehlru lilfClrsel af kvælstof har
ikke medført stigning af udbyuct, og de opnåede
merudbYller for anvendelse afCerone har ikke kunnet
dække omkostningerne lil udsprojtningen.

I tabel 71 bnnges en oversiglover de forsøg. der er
udfort med \I.t:kslregulering af v~rbyg med midlerne
Cerone og Tcrpal. I tabellen er foretaget en opdeling af
forsogene efter leJc<k-roskaraklcr O\er og under 4.
Cerone. 0.21. er afprovel l 34 fuo,og Ien 3-ling periode.
I II af de 34 forsog ble\' der fundct en lejesædskarakter
o\er 4. iall 7 i ubehandlet. Efter anvendelse af Cerone
blev lejesædskaraktcren noo...... t til 5 og opn cl et me
rudbytte p 2.9 hl..g. svarende til et nettomerudbyltc pil
1.6 hkg.
I 23 af de 3-1 forseg blc\ der fundet ubelydelig lejesæd
og opnået cl merudbytte p. 0.7 hkg. hvilkel ikke har
kunnet dækkc omkQ<;tningerne til den udfortc sprojl
ning.
CerOlle. 0.5 I pr. ha. er afpnwel I 117 forwg i en 5.ång
periode. I 36 af de 117 forsøg blev der i gennemsnit
fundel en lejc~ædskarakter p~ 6, Efh:r behandling med
Cerone blev der fundet en reduktion af leje~ædskarak·
leren fra 6 lil 4 og opnået et merudbyttc på 2.9 hkg.
fI ... arcnde lil el ncltomerudb)'tte på 0.9 hkg. I de resle·
rende 81 f00iug ble\ der Ikke fundet lejes..-ro af betyd
ning og heller ikke opnåel noget merudb} Ile. I di"!>e
forsøg har del "åledes loste! 2 hkg al udforc en
vækslregulenng med 0.5 I Ceronc.

Jerpal har \xret afpro\ct I 104 forsag mcr en 5·ång
penode. J 33 fONOg ble\ der fundel en leJcs<cdo;larak·
ler på 6. Efter behandlingen blc\ l..arakteren reduceret
lil4 og opn. et cl merudb}IIC p. 3.6 hkg. der omregncl

Tabel 71 Væk.srregulermg afwjrbyg

Plantebeskytleise

"{('I<.s/regulerlng I litrbyg_ I 1985 hlel' der farelagt'l IWI<. fl·
regulering I en del tilfælde. Ofte blel da loguogt.'t en Slrifx>·
effi'''1 efter behandllngjorar'S(Jl!c/ uf('n forkert ind51dlmg a)
~proJlehommen. la·/.str.--gulerendc "udler "fladrer.. mat'
end undre bekæmpel.st·~mldlt'r.

til Ill'ttomerudb}tte ga\' 1.7 hl..g. I 71 for.."g uden
leJesa..-·<! blc\ der opnåel et merudbyllc på 0.4 hkg. Der
omregnel til nettomerudhylle warede lil et [ab pli 1.5
hlg for den udførte sprojtning.

Væh/r!!guleri"g af I'arbyg bor kUli foretages. In'or
lejesæd Inler ofgradell. Lejesæd forekommer oftt· i
relalioll til sortens leje5ædsl<.araJ.rer og den amv!t1dle
/.. l·æls/ofmæ"gde.
VækJ,tregulering bor ;/..ke am'endes i afgrader. der er
IIeIIS i "æksl og /ider af \'OlIdmallgel.
,'æl<. \"Iregulering i ~'(Jrb)'g kali udføres i stodillltl 8-10
ml!d midlerne CerolIe og Terpal.
O~'(?Tdosering /..011 medføre skade po afgrøden. Derfor
bor Cerone højst alll'elldes med 0.5 I pr. ha og Terpal
med I I pr. ha.

•
Lejesæds.karakler over 4 l...ejesædskarnkter under 4

~

i. • UdbYlIt' u Udbytte u

~ ~
og merudbylle "- og merudbytte

~
~ Karakter hkg kerne ~

~ Karakler hkg kerne
VIrbyg ~ ~

~ ~ ror leje:sa::d pr. ha 2 ~ ror kje:sæd b. il~

~~• E ,2

l,vbe' ~ ,2 6'C ,
H .. Ube+r'

",o o .. U?+~ Ube._!1J<. gg ;; aod- and· hand- U ","d .nd· hand- hand-
S " hand·

~ •
'" <,2 < lel let '<I kl Z lel let lel lel Z

Cerone
Cerone
Terpal

0.2 8·10
0.5 g.1O
1.0 8·10

3·85 II
5·85 36
5-85 33

7
6
6

5
4
4

53.2
49.7
49.0

2.9
2.9
3.6

1.6
0.9
1.7

23
81
71

O
O
O

51.9 0.7
50.6 O
4.9 0.4

0.6
2.0
l,S
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Plantebeskyttelse

Majs
I 1984 og 1985 har der været udført enkelte forsøg med
vækstregulering af majs og raps. Endnu er ingen væk
stregulerende midler godkendt til bnlg i disse afgrøder_
I majs har der været anlagt et enkelt forsøg med
midlerne Cerane og Terpal. Midlerne blev udbragt på
et Lidspunkt, hvor majsen var ca, 50-60 cm høj.
Forsøg nr. 63045 blev anlagt i majs til kolbemix.
Behandlingen har resulteret i en afkortning af planten
på ca. 15 cm. Lejesædskarakteren er stærkt forbedret
efter amendelse af begge midler, Behandlingen har
resultereet i en mindre stigning i udbyttet af kerne,
medens der var en mindre nedgang i spindel.
Forsøgene fortsættes,

Anvendte midler
I de foregående afsnit vedrørende plantebeskyttelse er
omtalt nere forskellige præparater, der indgA.r i for
søgsplanerne.
I tabel 72 lindes en oversigt over midlerne placeret i
alfabetisk orden med oplysning procentisk indhold og
virksomt stof.

Sidst i Oversigten er anført de midler, der I".ar været
afprøvet i de forskellige forsøgsplaner, og som er
markedsførte. I tabellen bringes endvidere den nor
male mængde, der anvendes pr. ha samt gennemsnits
prisen for 1985.

Tabel 72. Midler prøvel mod sygdomme. skodedyr og Iii vækstregulering i /984-85.

HandelSl1~vn

eller nummt:r
Virksomme sloffer
g pr. kg eUer liter

Handelsnavn
eller nummer

Virksomme stoffer
g pr. kg eller liler

120 mangnnchelat

500 maneb
75 metalax>",1 + 560 m311e01..eb

375 fenproplmorph+225 prochloraz
500 vinclomIm
250 iprodion
450 prochloraz
300 prochloruz+ 80 carbenda11m
250 proplconatol

80 propiconazol+ 160 earbendazlm
125 propiconawl+350 lridemorph
100 penconLlzol
500 Ihiophanal-mcthyl
125 diclobulrazol
567 maneb+ 73 zineb+ 100

carbcndazim
30 dichlobulrazol+ 175

lndemorph+ 200 prochloraz

50 cyfluthrion
100 biphemue
100 flyc~'lhrinat

62.5 eypermethrin
25 dehamelhnn

200 dimethoat
250 dimclhoat
280 dlmelhoat
100 alfa·qpermclhrin
50 lamda-cyhalolhrin

400 dimcthoat
250 permclhrin
110 c~'permelhfln

200 dimelnoat
sao pirilTl1carb
110 cypermelhrm
100 fc:nvakralc
218 fc:nilrOlh.on

Andel:

Manganchelal. 12%

UCEC-I

EK Chlorrnequat
RSW0411
Slablllm EJllra
Terpal
Terpal C

XN3

PlK-Trill1angolSOll.
Ridomil MZ
Rival (CR 16491)
Ronilan
Rovral F10
Sponak 45 cc
Sponak PF
Tilt 250 EC
Tilt cb 240
Tilt turbo
lbpas 100
Topsin Fl.
Vigil
Vondocarb Extra

Vækstreglllermgsmidler:
Cerone 480 elhephon
Chlonnequat, 40% 400 chlormequlll-ehJorid
Cycocel ek.'llra 460 chlormequsH:hlorid+283

cholinchlorid
460 chlormequlIl-chlorid
700 lriapenlhenol
750 chlor1llequal-chlorid
155 ethephon+305 mepiquat-ehlorid
155 ethephon+305 chlormequat.

chlorid
ISO ethephon I 360 chlorrneqLBI

chlorid

Sprøjlemidler. slwdedyr:

Ba)'throid
Brig3de (FM C 54800)
Cybolt
Cymbush
Dccis
Dimethoat. 20%
Dimclhoot_ 2~%

DlG Dimclhoat. 28%
Faslae
Karate
KVK Dimclho:ll 400
KVK Perrnc:thrin
Maslor
Perfeklhion EC 20
P.rimor G
Ripcord
Sumicidin IO FW
Sum.thlon 20 FW

]50 m~lalll"yl

150 mClhfuroxarn+25 lhlabenduzol
150 melhfurOJ\am + 25

Ihlabendazol+25 imazalil
sao furrnec)'c1ox

30 fubendazol + 250 Iriadlrnenol + 33
ima:z.o.lil

14 fubenda101+ 104 lriadimcllol+ 16
Imazalil

60 ofurace+450 folpet
? carbofurall

58 imll1.llhl
SO irnazalll t- 100 lhlabendazol

300 Na-N-dimelhyldnhlocarbamat+5
fubendazol

750 caplan
SO Imazahl + SO qUBz8line

800 furalhlocarb
500 iprodioll
23 fuberidazol+375 biterlanol

300 hymex810l

SO proplconazol + 140 tridemorph
+200 chlorothalonil

50 propiconawl t 140
lridcmorph+ 100 carbenda1.1m

294 P)'fllZOphos
7SO mepronil
300 bitenanol
229 lriadimenol
250 trisdimcfon
125 triadimefon .... 2SO carbcnda:Wll
62.S tnadlmc:fon+650 eaplafol

38 carbendawTI +400 maneb-94
tridemorph

5(X) benomyl
840 l ridemOfph
110 tridemorph+ 360 Ill<lneb
750 fenpropimorpn
375 fenproplmorph+ 125 carbendawn
240 fetlprDplmorph + 333 chlorothalonil
500 chlorolhalonil
480 allllazrn
sao carbendllZtm
516 carbcndalim
455 mancozeb
500 pyrrohdon-forb.
700 malleb
400 mancb
480 caplafol
ISO chlorothlllonil+550 mancb

Sprtljlemidlcr. svampe:
A7099A

A7283A

Callan
Carbofuran-bejdse
Fungazil Bejd~

Fungazil TBZ
Neo-Voronil

Bejdsemidler:

Apron 35 SD
Arbosan Special
Arbosan Universal

Afugan
Badtac 75 WP
Baycor 300 ec
Bayrtdan
Bayleton 2~ WP
Bayleton C\1
Ba)'lelon DF
!lavicai

BAS 389 Ol F
Baylan bejdse 1M

Haytan bejdse Sl

Bcnlate
Calixin
Calixin M
Cort>el
Corbcl Duo
Corbel Star
DaIXmil SOO F
Dairin
Delsene 50
Derosal n.
Dithane LF
Drawifol
Maneb.70%
Muncb fl., 40%
Orlno-DifolalanFW
PLK-Chlortn'\ip M

Orthocid 7S
Panocline EJllra
Promel 800 SCO
Rovral 50 WP
Sibutol
Thcnigaren 30 L
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PlanlCbcsk)'ttclse

Flyvehavrt' breder sig lil
{Iadig flf!f'F areu/i'r lrods
mang~ anstrengelser lor
ut bekæmpe den.
GUtle bekæmpel.{e.HlIidler
Mår til rådighed for
sprøjlmng, 1'(,'1 for
såning som efter
Iremspirlng.
Små kolonier kan ojluges
og dermed spare den ret
dyre sprøJullng.
lIold OJe med markerne i
ix'g)'nde/sell olJll/i. hl'Or
flyw~ha ..ren er ~kreder

igennem.

Ukrudt

"
I

/ l-
I "

•
I

En veludViklet afgrode VII under gode d)'rkningsbetlll·
gelser ofte kunne klare sig I konkurrencen med ukrud
lel. Mange forsøg har vist. at en afgrøde i god vækst
ofte kun belaler lidt i rnerudbYllc for en kemisk
ukrudtsbekæmpelse, såfremt mængden af ukrudt er
beskeden. Andre fOfsøg viscr, at store merudbytter kan
opnås i de situationer. lnor ukrudtet har taget over·
hånd.

llven år markedsføres nye præparater. Del kan være
nye virksomme stoffer. men ofte er del blandinger af
mere kendte og tidligere afprovede "itoffer. Det er af
Slor værdi oH f3 nye præparater afpro\el o\crfor del
almindeligt forekommende ukrudl, inden midlet kom
mer på markedet. Herved ms ct kendskab til midlets
anvendelighed.
Det er samlldlg værdifuldt. at midlerne afpro\'e~ over
3-4 år. Kun herved fås et SIkken billede af midlel'
\ærdi under forskellige klimallske betmgelser.

iV('((OmfTlHlb)'llet er beregnet. h\'or markoosfone præ·
parater· som samtidig er tilladt til fonnåler . er
afprovel. Omko'itning 111 middel og lil udbringning er
omregnet Id kg eller hkg af den aktuelle afgrøde og
herefter fralrukket del m:'\1te merudbYlle.

Når del opn:ll"de nettomerudbylfe er posilivt. har der
alt. \ ærel et klarl okollollllsk behOIP for at gennemfore
en ukrudl\bekæmpel'ie. TlInellomerudb) lIel skal dog
lægges den dyrkningssll.J..erhed. som en ukrudls!;x>
kæmpeise og... medforer I form af leuelse ved meje·
tærskning/optagning. la\'ere torringsomkoslninger.
renere afgrode lil salg dIer foder. mindre rensesvirul.
frovare. \001 kan certificere" O.S.\'.

DISIiC • ofle \ æscnl hge - fordclC' kommer ikke frem som
lalværdlt.=r I de for!l()g. "om gennemføres i de landoko
nomlske foreninger.
Priser for midler. udbnngning og afgrøder - brugt ved
Ilellomerudb)'llch beregning. fremgår af en større
tabel bagesl i oversigten.

Ved omlalen af rets forsogsresultater benyttes i slort
omfang gellncmsnirstal. Dis~ dækker ofte over en
betydelig \3natlon. Delte er naturligt med den store
forskel i bl.a. vækstforhold. ukrudbbestand og :tnven·
delscslldspunkt. som de mange forsogsroultaler dæk·
ker o"er. InterC'iserede hCl1\i-.es III al studere de en·
kelte forsøg bag de forskellige forsogsscrier i ) Tabelbi·
lag lil Lundsforsogcnc\(.

Her omtal~ resultaterne af forsøg med llkrudtsbe·
kæmpclse i \å~-ed. \inten.a:d. korn med udlæg. ærter.
græs III slæt og afgræsnmg saml I majs. foderroer og
fabnksrocr.
Resultalerne af forsøg med ukrudtsbekæmpelse I kar
toner saml i fro og induslriafgroder omiaIes 1 hen
holds\i\ afslllt I og afsllll F.

Flyvehavre
~"Iangc landbrugsarealer er forurenel med Oyvchavre.
Planten opmcder mcst generende i \årsæd. og den
betydelige udbredelse hænger formenilIg ~mmen med
det en"iidlge bygsa.-dsklfte, som blev praktiserel på
mange ejendomme i 6(rerne og 70·erne.
Et betydeligt anlal forsøg er gennemført I de scne~le

6·8 år med \!ive1 Avenge ..om BarnolI Plus. Disse
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være af afgørende bet)'dmng for udbyttet. I flere af de
gennemforte forsog med bekæmpelse er der hostet
merudbytter, som viser, at udbyttet blev halveret. hvor
kvik Ikke blev bekæmpet.

l forsøg 1985
a. Ubehund-

Ict 2 37 44,4
b. Roundup 4 I 200 O 6 2,9 3,8
d. Roundup 2 l 200 l 13 2,4 1,4
e. Roundup 2 I 150 O 13 1,4 2,4
f. Roundup 2 I 100 O 16 0,8 -3.0
g. Gallant 3 I 200 O 21 0.2

LSD-

1 årets forsog har okonomien på grund af Roundups
hoje pris været bedst med den laveste dosii. Dette
svarer helt til det, som er fundet i 13 forsog i 1982-83.
Her er der opnået samme efTekt og merudbytte med 3
og 41 Roundup. hvorimod den laveste dosis pJ 2 I har
levnet ca. dobbelt s~ mange kvikskud. Alligevel er der
opnIlet helt samme merudbytte efter aJle behandlinger.
Derfor viser nellomcrudbyttet sig da og - på grund af
behandlingens hoje pris - at være klan bedst efter den
la\·~te dosis.

Sprøjtning I stub
Tabel 74 viser r~uhatemc af 2 forsag, hvor Roundup
og GalJant er udbragt om efteråret pIl stub forud for
næste års vIlrbyg. Midlerne blev udsprøjtet frem
vokset hik i oktober. Halmen var fjernet straks efter
host. så kvikken uhindrct kunne vokse frem.
I gennemsmt af de 2 forsøg er der optalt 37 lVlkslud
efter host. De gennemforte beha.ndlinger har reduceret
denne mængde noget forskelligt. Bedst elTekt er der
opnIlet med den høje dosis Roundup. I led d, e og f er
der anvendt en lav mængde Roundup udsprcJlet i tre
forskellige vandmængder. Der er kun fundct en ringe
forskel mellem disse led. hvor der er levnet ca. dobbelt
sIl mange kvikskud som i led b. Den ~kedne mængde
kvik i <1rets forsøg har medført, at de høstede merud
bytter er S små, at nettomerudbyttct er negativt.
Gallant· ct endnu ikke markedsført middel af samme
type som Fusilade - har ikke givet samme effelt som
Roundup. ligesom merudbyttet også er en smule rin
gere efter denne behandling. Gallant \ 1Stc saMme lidt
dårligere resultat i to forseg i 1984.

lO,8
6,1 0,6
6.0 0,7
6,1 2,3

h'S

''''''",lu

257
2J
24
47

36
O
O
I

Lit,er K'·IlU.s Kvd.sklld
Virbyg vand pr. ml pr. ml

pr. ha for hosl efter h\ I

Tabel 74. K'Iiksprojtning i stub (116).

• Alle bcoh3ndhnger er slet I stub i okt.-nov.

13 forsøg 1981-8]
a. Ubehand-

let
b. ROUlldup 4 I 200
c. Roundup 3 I 200
d. Roundup 2 I 200

Kvik
Kvik - også kaldet senegræs - er langt det mest ud
bredte græsukrudt i Danmark. Planten kan optræde i
s5. forskellige afgrøder som korn. roer. kartoner, raps.
ærter, frøafgroder og græs. l aJle afgroder kan k\ik

led b, c og e. r belilll1dl~1 1 korncls stadium 5-6. beg. <Ir JUIll
Lcd cl behandlet i kOrnCI$ Madllim 3. Sidst i maj

midler har givet en effekt p5 90-95 pet. overfor nyve
havren. Nye midler bliver derfor afprovet I forhold til
disse velkendte midler.
I tabel 73 bringes resultatet af forseg nr. 59052. Her er
et nyt middel. Asscn. afpro\et i sammenligning med
de kendte midler. Samtidig er det provet, om en
blanding af Avenge og Bamon Plus kan medføre en
forbedret effekt.
I årets forsøg var der 47 nyvehavreplanter pr. JO m~.

De prøvede behandlinger har virket meget effektivt.
idet alle flyvehavreplanter blev bekæmpet.
Asscrt skal udsprojtes i kornets stadium 2-3 i modsæt
ning til de øvrige behandlinger, som normalt gennem
fores, når komet har nået stadium 5-6 i begyndelsen af
juni. Asscrt skulle samtidig besidde den fordel. at
midlet tåler at udsprojtes I blanding med ukrudtsmid
ler mod andet ukrudt. h\ilket vil være en betydelig
fordel i forhold ul A\enge og Samon Plus. hvor der
skal være en afstand på 8·10 dage mellem ukrudts
sprøjtning og sprøjtning mod flyvehavre.
De opnåede merudbytter antyder, at A~rt er ct
slclnsomt middel overfor afgrødcn.
Nellomerlldbyttet viser, al nyvehavrebekæmpclsc med
kemiske midler er en dyr fornøjelse. Normalt vil mer
udbytterne ikke kunne dække den høje pris for kemi
kalie + udbringning. Derfor er der god grund til at
angribe fl) vehavreproblemet straks, når en forurening
måtte blive konstateret på nye arealer, mens det endnu
er overkommeligt at gennemføre bekæmpel'\Cn \'ed
lugning.
I forsøg nr. 59053, h\or de "llmme midler blevafpro
vet. fremkom der ingen flyvehavre på arealel.

Planlebeskyttelsc

Tabel 73. FJyw!lwvre i .Y!Jrsæd (ll5).

Antal h'S "IletlOo
Vi,byg fl)'\'ehavre kerne mu-

pr. IO ml pr. ha udb)'ue

/ forsog /985

a. Ubehandlet 47 59,4
b. Avengc 61 O 1,6 J,J
c. Bamon Plus J I O 0,1 5,J
d. Assert J I O J,4
e. Samon Plus II

O 0,4 J.J..-Avenge 12 I
f. Bamon Plus 1,5 l

+ Avenge -J.O l O 2.6 2.5

49 forsøg 1976-8/
a. Ubehandlet 266 40,6
b.Avenge 6.0 l 14 J.) 3,6
c. Samon Plus 3,0 l 28 0,8 4,6
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Byg med hi/.. pli
engun'ul.
Til h"Jre er sprøjtet med
Roundup f"r h"st.
Sprøjtningen gOl' her en
betydelig Imere høsl.
Demu! metode til
I.. ~ikbl'kæmpelse er i(ær
egnc/lnvr an'alel øll~kes

tilsdet med I'illtersæc/
e/ler I'in/erraps.

Plantebeskyttelse

Resuhalerne \l...er. at der kan opn:h mere end 90 pet
effekt p!l kvikken med Roundup l en passende d~I",

En ef/ekti)' beJ..æmpelsl' 0/ hil. karl apuQs ved sprojt
Iling pO fre"n'Okse/ hil. i september-oktober. Ved
sprøjtIling ullder gunstige )'ejrbeti"ge/ser ptJ )'eludviklet
kvik i god \'æli..'i/ kali en ril/retl:},\lil/ende effekt aplla,f
med J I RO/llldllp pr. ha. RO/ll/dup bør udsprøjtes i ca.

100 I wmd pr. ha, geme med en fi" dyse. sIJ der
frt'mbrmgef mUl dro!Jer (jeks. enjladfpreded)'se Hard!
41l()'14).

Eftervirkning
I label 75 ses resultaterne an forseg . nr. 38009 og nr.
50097 . hvor der 1 1985 er m:'ilt eftervlrknlllg af en
kvikbck,cll'1pd!>e foretaget i cftcrllrel 1983.

Tabel 75. /:.jtl'm"rklllllg af /.. rlJ"beJ..æmpelse.

Eftervirkning 1983
K...ikskud dkr hoit

1984 1985
hk. k.erm' pr. ba

1984 1985

o 45.9 39.6

O 5.1 0.3
O 5.0 0.1
O 3.0 0.8

O 2.5 0.2

O 4.0 2.3

171

A. 1forsøg 1985. ,.rbyg

a. Ubehandlet 1983/
Roundup 198~ 4.0 I 4

b. Roundup 1983 4.0 I 4
c. Roundllp 1983 2.0 I 7
d. Kvikfix 1983 20.0 kg 21
c. Gallanl 1983 3.0 41
f. Roundup

6
l Frigate 1983 1.0 I

B. J forsøg 1985. mrbyg

a. Ubehandlet 19R31
76Roundup 1Q84 4.0 I

b. Roundup 1983 4.0 I
c. Roundup 1983 101
d. Roundup 1983 2.0 l
c. ROllndllp 1983 2.0 I

-amm....ulfal 2.5 kg
-Sando\ il kone. 0.2 l

f.. ROUlldup 1983 2.0 I
t Hp.pm) 1.0 I

9
15
19
39
47

29

37.1 46.9
15.0 0,4
14.8 2.1
14.0 1.0
14.1 0,4

13.9 3.4



Plantebeskyttelse

I begge forsøg er led a blevet behandlet med Roundup
føf høst 1984. og som resultaterne viser, har denne
behandling medført, at der i 1985 er hostet del højeste
udbytte i denne parcel. I del ene forsøg· mærket B 
var kvikbekæmpelsen fuldstændig effektiv, og der er
kun m.AII små forskelle efter de forskellige behandlin
ger. J det andet fOfsøg - mærket A - er der i 1985 lidt
mere kvik i alle led end året før. Selvom der er forskel
på midlernes effekt oveT 2 år, er udbytteforskellene
ikke sikre.

I tabel 76 ses resultatet af I forsag - nr. 50122 ", hvor
eftervirkningen efter en kvikbckæmpelse, gennemfart i
græs føf sidste slæt i efteråret 1984. er vurderet i
bederoer i 1985. I den ubehandlede parcel blev der
optalt 633 kYikskud pr. m 2, og de to doser af Rouudup
har reducerel mængden betydeligt.
I led d blev kvikken bek.-empet i 1985 ved to behandlin
ger med Fusilade, som har været meget effektive. Kun
7 kvikskud er levnet pr. m2 .

I samme label ses resultaterne af4 forsøg i 1984, hvoraf
det fremgår. at den bedste bekæmpelse af kvik er
opnået ved den højeste dosis af Roundup. men denne
dosis har samtidig kostet godt 10 pet. af græsudbyIlet i
sidste slæt.

Tabel 76. Kviksprojlningjør slæl.

I 1985 blcv vårsæden sået relativt sent på grund af det
kølige forår. Derfor blev de fleste arealer forst tjenlige
til sprojtning hen i maj. Desværre var vejr~t da ret
koligt, og nere nætter bød på nattefrost. Sidst i maj
blev vejrct meget varmt, og der kom en meget gejl
vækst i såvel afgrøde som ukrudt. De gennemforte
sprøjtninger har gennemgående vist en god effekt i
årets forsøg. Sprøjtning sidst i maj lIllder de meget
varme og gunstige vækstbetingelser gav lidt Pere svid
ninger på afgrøden end nonnah, men delte blev dog
uden betydning for udbyttet.

Gul okseøje
På en del arealer er gul oksooje en megct g~nerende

ukrudtsplante, som med fordel kan bekæmpes med
specielle midler.
Tabel 77 viser resultaterne af 2 forsøg, h... or der i
gennemsnit har været 180 ukrudtsplanter pr. 012• og
heraf var de 48 gul okseøje.
J årets forsøg har Faneron, Bromolon og KVK 823003
vist en god effekt, mens Ardon + Hormon-Mlx 70 og
DPX T 6376 har levnet for mange gul okseøJe. Effek
ten over for andet ukrudt har for alle behllndlinger
været mangelfuld. og der er kun opnået SOl udslag for
behandlingen. Resultaterne af årets forsøg er noget

Hkg Kvikskud Tabel 77. Gul okseøje i ~. rsæd (/27).
Slætgræs Nedvisn.• tørstof pr. ml

cnerlr pr. ha sommer Antal Antal

VArbyg gol ukrudt hl.:8 Netto-
/ forsøg /985 1984 1984 1985 oksecje iah kerne m~·

pr. ml pr. ml pr. ha udbytte
a. Ubehandlet O 32,0 633
b. Roundup 21 4 ..,..5,2 42 2 forsog 1985
c. ROUlldup 4 I 5 5,4 57 Ubehandlet 48 180 32,2
d. Fusilade 2X 1,51 7 Faneron 50 WP 3.0 kg 9 45 O,b 2,9

Faneron 50 WP 1.5 kg
8 52 1.3 -1,14 forsøg 1984 1983 1983 1984 + 11 E-olie +2.0 I

3. Ubehandlet O 15,2 46 8romolon 3,0 I 4 24 O.b ~1.7

b. Roundup 2 I 5 ~0,9 IO KVK 823003 3,5 I 9 16 0.8

c. Roundup 41 7 2,2 4 AreIon fl. E 2,0 I
28 33 -0."'1 ~3.7

-Hormon-Mix 70 +2,7 I
• Karakll~r: 0_ mgen nedVISning, 10= hdt nedvisnct. DPX T 6376 20 g 32 61 t,:!

LSD 23 73
Bekæmpelse af kvik i efterl1ret før sidsle græsslæl kali
medføre en god virkning pd kvikken. Der bør anvendes 3 forsog 1984
ca. 4/ pr. Ira. og det afsluttende græsslæl bør bjærges. sd Ubehandlet 35 149 44,2
snarl behandlings/rislen pil IO dage er gået. Henligger Faneron 50 FW 3,0 kg 5 47 4.0 1,4
arealel i længere lid. kan nedvisningen blive jor mld· KVK 823003 3.5 I 3 40 3,S
som og labet dermed for stort. Arelon n. E 2.0 I

+Hormon-Mix 70 -2.7 I S 39 4,'1 1,9

Ukrudt i vårsæd
I 1985 er der gennemføn forsøg med bekæmpelse af 9 forsøg /983-85

såvel vanskeligt som lettere bekæmpeligt ukrudt i Ubehandlet 73 204 39,3

vArbyg. Faneroll 50 Wp· 3,0 kg IO 63 2.7 0,8

Under de enkelte tabeller med resultater er det anført Faneron 50 WP· l,S kg
11 61 1.0 ~O.s

på hvilket lidspunkt, de prøvcde midler er udbragt. -.-11 E-olie +2.0 l

Effekten ar de gennemførte behandlinger er vurderet Bromolon 3.01 S 47 2,2 ~O.I

3-4 uger efter sprøjtningen. Mængden af ukrudtsplan- LSD 23 42 /.8
ter pr. m2 er optalt. og effekten over for de mcst • i 1983 FanCIllII 500 FW
dominerende arter på arealet er noteret. Alk midler udspmJlet i ~ladlum 2-).
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forskellige fra del. de samme midler vis,te i 3 forsøg i
1984.
Faneron 50 \VI' har værel prøvet til denne bekæmpelse
gennem en lang ~rrække, og nye nudler afprøves
generelt over for delte middel.
Med henblik på at "uge behandlingen billiggjort er der i
J år gennemført formg med Faneron 50 \VI' I nedsat
dosering og sanllidlg tilsætning af II E·olie. I gennem
snu af9 fon.og over 3:lr er der ikke opn. et hverken en
forbedret effekt m'erfor gul okscoj~ eller bedre oko
nomi \ed at tilsæIIe olu: til en la\ere dO'iis, af Faneron
50 WP.
Bromolon er Itgeledes, nfprmet i 9 forsøg mer J år.
Midlet har i alle år vist en god eO'ekl over for gul
ok<;eøje, Midlet har \:.eret mere effeklivt end Faneron
50 WP.
Der er ikke i 8~llnems,11l1 målt posillve nCllomerudbyt
ter i forsøgenc med Faneron 50 Wp tll~t II E-<>lie og
med Bromolon. som af... luttes hermed.

Tabel 78 \i ...er ho\edrC'!iuhateme fra de gennemførte
forsøg med bekæmpelse af gul ok"<:"Je l de seneste år,
Oversigten omfutler de midler. som har deltagct i to
eller fl/!re &rs /ors"g. Do... is. effekt og opnåel merud
bylle er anfort for de midler. som bliver markeds fon i
1986.
Samtidig bel) ..~ OkOn0I111en ved brugen af de anferte
nlldlc=r. Pnsen cxcl. moms 1985 for kemikalier til en ha
\'ISC\\ammen med nettumerudbyttet, der fremkommer
\'00 fra det målte mcrudbyHe at trække omkostnmger
til s..'vcl kemikalier som udbringning.

/)/llOseb og Vegortln hul' anvendes, mens okscøjcplan
ternc endnu er smit Planterne bør maksimalt havc
udviklet et cnkelt løvblad. Bliver nudlerne anvendt på
delle tIdspunkt. kan de være særdeles effekti\e.

Faneron 50 ifiP. BromolOlI og Basagratl DP + Actl
prot/. har \ii~l ~ig meget efTekti\e mer for ~ul okseoJc.

Fabel 78 Midler pro~'eI mod gu·' okseøje I }'tirsæd

Plantebeskyttelse

Hanekro er el dommerende ukrudt på hen ~l'd en /r(·c/tl'dd
af lalldets kornarealer.
U"dlade~ bekæmpl.'fst'. klUr det/e grad/ge IIÅrtldt lIec/~æ/('

/ulbylfl'1 i liirhyg mell 10--10 pC/.
I v/II/!'fsæd kali hallt!/..rv ~pirf' frem om fOfllrl'l (1K 'Ul/ØSt'
behol' for supplerende heÅll'mpefst'.

Ocr kan opnå~ en god bekæmpcl-.e. lIldIII planterne
har aet makSImalt 4 10\ blade

Bosograll MCPA og Shefl Certrol Ox er og"j egnede ul
bekæmpclo;;e af gul okseoJe. men effekten har i de
gennemførte forsøg ikke været på højde med tabellens
øvrige midler.

Gul okseoje kali bekæmpes effekt11Ft. og sprøjwinget/
kan t:ennem/øres pa to forskellige tidspunkter. nlir der
~'l{'lge'i middel herefter.
Flere midler/oretter god effekt mod gul okseøje med en
hetyclehg skar150mhed Ol'('r for o/grøden.

Dosering Antal for- Antal ukrudl Anlal gul Udb)·lIc og

Byg S0pSr og lait pr. ml okseøje pr. ml me:rudbyue Ke:mikalic· Ntlto-kg/l pr. ha ."',,1< Antal hleg Ir:e.me pns 1985 ""',.
forsøgsAr forsøg Ub<h. I Il<h. Ub<h. I Il<h pr. ha Ier_ pr. ha udbyttc

Okseøje kimbl. - l IO\'blad

I. Dinoseb. 48%- . 1.5 3 82 21 152 31 64 6 41.4 1,4 67 0.1
2. Vegoran 2.0 3 82 21 152 12 64 3 41.4 2,3 270 0.4

Okseøje 2-4 lovblade

3. Faneron 50 \VI' 3.0 10-85 98 138 15 58 4 40,3 1,9 375 1.6
4. Dromolo11 3,0 3-85 9 204 47 73 5 39,3 2,2 195 0.1
5. Basagran DPi-

Actipron 4,0+2.0 3 83 19 175 30 74 3 44.2 2,7 256 0.0
6. Dasagran lCPA 4,0 -1-80 28 121 26 57 13 38.3 1.6 230 0,9
7. Shell Certrol Ox 2.0 3-76 59 148 19 63 IO 41.2 0,2 330 3.4

Tabc:lle:n. der omfaller <k 5Cne<ilc Ir.;, ho~tdmultaler. lan lUpp/t" ;\rel\ forsøgsresultater og gl\'e ti humg! o~e:rbhl o~rr nogle:
marked..fone: nlldle:~ fonnåen
Rcsuhaterne Slamme:r fra nert for;øgssc:ncr udf"'l under fOf'll.dhge bcungd\Cr. og præparale:mt\ e:ffcll og mtrudb)tlt Ixlr Joammenhg-
Ile\ med ~arsomhed

SJfremt nuvngl\n... mIdler "n~k~ Simlln ...nhgne:l- f c!. ... I artikler, brochurer. annoncer m \ !lur lun an\'e:ndeo fors"g, h~or de: "laud le
nudlc:r er rnl~c1 \ammcn
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Hanekro
Hanekro er en udbredt og meget grådig ukrudtsplante
i vårbyg. Gennem årene er der gennemført et meget
betydeligt antal forsøg med bekæmpelse af denne
ukrudtsplante. GeJmem de seneste år er alle nye midler
sammenlignet ml."d et præparat indeholdende Dicamba
+ MCPA, som er velegnet lil bekæmpelse af netop
delle ukrudt.
I 1985 er der kun gennemfort 2 forsøg med dette
problem.

1 tabel 79 ses rcsultatet af forsøg nr. 26026. hvor der
blev optalt 141 ukrudtsplanter pr. 01 2, hvoraf de 69 var
hanekro.
Flere af de prøvede midler var meget dfektlve overfor
hanekro. Kamilon D og DLG Dicamba-MCPA har
levnet II hanekro. men~ de øvrige behandlinger lev
nede få eller ingen. Trods den gode bekæmpelse er der
ikke høstet nævneværdige merudbyller, og Starane
Kombi har endda været lovlig hård vcd afgroden.
KamiIon D. Mectril og Glean 20 DF har været sam
menlignet med Dicamba + MCPA over 4 år, og
afprøvningen ..Iullcr hermed. Det fremgår heraf. at

Tabel 79. Hanekro i vlJrsæd.

141 18,5

18 1.5 0.0

10 0.4 1.2
9 0.9

12 0.4 2.3
5 3.2
3 1.0 1.1

Glean 20 DF har værel mest effektiv overfor hJ.nckro.
'Som LSD-værdierne viser, er der dog ikke fundet en
sikker forskel i erTekt og merudbytte mellem behand-
lingemc.

De gode resultater med Glean 20 DF medfører, al delte
middel fremover bliver mlJlemiddel for nye nlldler Iii
bekæmpelse af hanekro i vlJrbyg.

I tabel 80 ses resultatet af for<;øg nr. 26027 hvor der
blev optalt 210 ukrudtsplanter pr. ml. hvoraf de 29 vur
hanekro.

Tabel 80. Hanekro i vårsæd.

Antal

V 'byg Antal ukrudt hk, Netto-
hanekro iah kerne merud·
pr ml pr.ml pr. hl!. byue

I fors"g /985
Ubehandlet 29 210 24,9
BASF
DicambalMCPA 1.31 10 48 2.3 0.9
Glean 20 DFU 20 g I 20 3,5 2,0
Starane M 1.51 8 62 3,3
Prob<ltox 380 5,0 I 7 38 2.6 0,9
Envoy 2.0 kg O IO 4.0 2,3
Doublet 3,0 I O 14 4,8

9 forsog 1983-JJ5
Ubehandlet 47 135 43,7
BASF
Dicambw'MCPA· 1,3 I 8 46 5.8 4,4
Envoy 2,0 kg 3 19 5.8 4,1

19 for",g 1981-JJ5
Ubehandlet 52 144 33,S
BASF
Dicamba/MCPA· 1.31 4 15 3,9 2,S
Probatox 380 5,0 I 3 12 4.3 2,6

LSD 21 34 1.4

Nello
merud
byttc

hk,
kerne
pr. ha

AnIa!
ul>rudt
lait fr

m

69

II

O
O

II
2

Antal
hano
kro

pr. m~

1.3 kg
20 g
20 g
3.5 I
1.51
3.0 I

Vårbyg

I forsøg 1985
Ubehandlet
OLG
Dicamba-MCPA
Glean 20 DF·
OPX T 6376
KamiIon D
Starane Kombl
Mcctril

AJle mid!~r er ud~pnJJtcI l kornel'" stadium 2·J
• Khebcmiddel liI"":ll

147 37.8
27 4.0 2.5
20 U 2.9
29 J.7

141 37.9
18 3.3 1.8
14 H 2.R
29 /.5

14 forsøg 1982-85
Ubehandlet
Dicamba·MCPA
Mectril

14 fors"g /982-85

Ubehandlet
Dicamba-f\.fCPA
Kamilon D

19 forsøg 1982-85
Ubehandlet
Dicamba-MCPA
Glean 20 DF·

45
1.3 kg 6
3.0 I 5

LSD 18

70
1.3 kg 14
3.5 1 14

LSD 34

49
1.3 kg 8
20 g 2

LSD 18

107
26
20
22

42.9
6.0
6.0
2.9

4.5
3.9

Alle midkr udspr"jtet i SI 2-3
• I vis~ Ilt Cl andel Dlcambll+MCPA·middcl.

•• KI:e!>tmiddellilsal.

Der er opnået en god effekt med alle de provede
midler, hvoraf Oere har visl en bedre elTek' mod
hanekro. men også mod del øvrige tokimbladede
ukrudt, end BASF DicambalMCPA. Der er lJpnået
meTudbylter på 3-4 hkg kerne. hvilket har vær<"t rige
ligt lil dækning af omkostningerne ved behandlingen.
Doublet er prøvel for første gang. og midlet har vist sig
sa~rdeles effektivt overfor hanekro og samtidig (!\·error
andet ukrudt. Midlet indeholder dcsuden isoproturon,
som har effekt overfor gru..-sukrudt.
Starane M er prøvet for andet i1f. og eO'ekten har været
omtrent på linie med målemidlet.
Envoy er prøvet for tredie år. og effekten har .lUe år
værd 1x-dre end del. som har kunnet opnås med ct
DicambalMCPA-middel.
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Probato" 380 er afprO\et i forsøg over 4 år. hvorfor
arbejdel nu af...lultc... Effekten har neret helt på linie
med Oicamba/MCPA-midlet, og der har ikke været
nogen sikker forskel p:\ de opnåede merudbyller.
labd 81 viser hovedre~ultaterne fra de gennemførte
f()~og med bekæmpcl..c af hand.ro i de seneste år.
O'ersigten omfatter de Imdlcr. <;om har deltaget i to
cl/er flere års forsog. Dosis. effekt og opnået merud·
bylle er anført for de lUldier. som mar"edsfores i 1986.
Samtidig bel) 'io. u"onomien \'ed brug af de anfClTle
nudler, Pnsen ",,,cl. moms 1985 for kemikalier 111 en ha
\ l"es sammen med nettomerudb) tlel, der fremkommer
\ed fra del m:illc merw.lb)tlc at tn_cUc omko"lninger
lil kemikalier og udbnngning,

DicuuJl}(J - MC/'A • lir. 1-4 • har gellnem en lang
årrække værel de me..1 :1Il\endle midler lil bekæl1lpel~e

af hanekro I v1l.rbyg. fidlernc forener en god elTekt
med en forholds\ is billig pns.

Dlcamoo T ,\fCPA + dtch/orprop - nI' 5-8 - har aJle en
god effekt mod hanekro og ..amllC.lig en txdre effekl
mod fugtegræ~ og pileurt cnd Oicamba + MCPA.

Dicamba ..... .\fCPA f c1opyra/id· nr. 9·10 .. har god
eITekt mod hanekro. SamtidIg er disse midler veleg
nede. h\'or kamille oplr:eder -.ammen med hanckro.

/oxynil-holdige mIdler - nr. 11-12 - har god cfTekl mod
'iåvel hanekro som kanllJle. pileurt og fuglegræs.

G/eall lO DF· nr. 13-14· :tmendL"\ med lil"-l:llllllg afet
spre<le·klæbenuddel eller eventuelt i bland mg med
Oxilril. Midlet har ~erdelesgod eO-ekl mod hanekro og
en lang række andre ukrudhplanter. Midlet 'vIrker
såvel gennem bladcne ~m gennem jorden. og derfor Cl'

nHdlct og. \ elegnct p~ la'e humusholdlgc Jorde.
Glc:Jn 20 OF bur dog ikke bruge!. p arealer, hvor der
na_""ilC år skal dyrkL"'- bederoer, der er~!l. f"l ..mlllne over
for lllldlet, at o\"crlapnlllg eller for huj du..i~ kan
Illedfurc. al skade op'\t~r.

EIII'OY· nr. 15 • har' 1...1 god eITe"l m<xJ hanc"ro og
fuglegræs.

B('"ra=oll -r hormonnllddel - nr 16-17 • har Vl'\l en
knapl :o..å god halld.ro-efTekl Mlm oversigten!} ovnge

..

Doscrin&
Anlal for· Anlal ukrudt IAntal hanekro UdbYll~ og

Byg
"'"'" Ol

Lah j'C'. ml pr_ ml merudbytt~ Kemib.he- N~lto-
'1/1 p<....

"""" Anlal hqkunr: pris t9&5 menod·
forwpr r..... Ub<h. I 8<b. IUbeb.\ 8<b. pr. ha kr. pr. ha bytl~

Fabel81 Widler pro"el mod hanekro i ~'årsæd

I. BASF
Dicamba/MCPA 1.J 5 ~5 I~ 130 22 62 5 .15.1 4.9 78 .1.5

2. OLG
Dicamba-MCPA 1.3 6-85 27 136 21 64 Il .15.7 4.6 75 .1.2

GI.1. Oleo-Ban' cl- \1 75 1..1 10-8.1 118 166 28 65 II .15.6 .1.5 85 2.0
4. Herba-

Bamel-M 750 1.3 II 84 12.1 1.19 25 51 8 .16.8 4.2 88 2.7

5. Oicalon 2.5 4-~.1 18 17.1 24 71 7 .12.6 5..1 105 .1.7
6. Fenm S. 5.0 4-~0 .15 124 15 47 5 .16.7 4,4 115 2.7
7. Prob:tto:\ 380 5.0 4-~5 19 144 12 51 .1 .1.1.5 4•.1 115 2.6
8. Tnban 650 .1.0 4-~.1 18 17.1 24 71 6 .12.6 5.8 117 4.1

9. EK 480 . 1,0 4-84 21 135 l~ 65 ~ .15.5 5.7 124 4.0
IO. Kamilon D .1.5 4-85 14 147 20 70 1.1 .17.8 4.8 150 2.9

II. Danlnl .1.0 5-82 .14 106 IO .16 4 .16.6 4.6 108 .1.0
12. Shell Certrol OX 2.0 2-75 9 196 17 109 14 34..1 2.9 JJO O.J

1.1 Glean 10 DF· 0.020 4-85 19 140 14 49 37.9 4.2 96 2.7
14. Glean 20 DF 0.015

Oxltril .0.8 4-84 20 120 6 47 44.8 5.8 187 J.6

15. Em o)' 2.0 .1 85 9 l J5 19 47 .1 4J.7 5.9 120 4.2
16. Ba~agrall DI' 4.0 4-80 .12 124 29 61 2J J6.7 J.7 220 1.3
17. Oasagran MCPA 4.0 4-80 .JO 162 .JO 68 21 J7.l 5..1 232 2.8
18. Vcgorall 2.0 4-82 18 169 ]J 69 5 .1.1.0 6.5 270 .1.7

...pred("mlddd U!o;.al
hlbellrn. drr tlmfatlrr dl." '>C."nr-.le :jr; hcnedrr-.uhalt"r. \';3n fUpr'..,.t Jreh ft'~'.'!..re-ult"lt"r ('jl ~1\C cl hurllil o\erbhl tl\t"r nogle
marle(hftlrlt" mIdie" fUrIllJcn
Resuhaleme '>lammer fra nere fON}!!ss.cner uMo" ulldl."r fOnilellige bcllllgd«r. og præp:lralerm".. rffell og mcrudb)Ile bor \llmmenl1g'
nes med \:lrsomhed
SMrt"ml nu\'ngll Ile midler l'll,le-. "'-"Immenhglll."l fcl, 1.lrllkkr.l:mx:hllrrr. ,Illnnncer 111.\ N,r lllll J-tllclId...... fOl"ilJg, h\or de aktuelle
nudler er pm\CI ';llIHI1CII
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midler. Derimod har Bcntazon-blandingsmidler en
prima effekt mod kamille. Varmt vejr og god vækst i
ukrudtet er påkrævet for at opnå en tilfredsstillende
effekt.

Vegaran ~ nr. 18 ~ har ligesom Glean 20 DF effekt b de
gennem bladene og gennem jorden. Midlets gode effekt
mod hanekro opnås bedst ved sprøjtning på små
ukrudtsplanter.

En effektiv bekæmpelse af en ukrudtsbestand. hvori
hanekro optræder. kan medføre store merudbytter.
Mange midler overfor hanekro i vJrsæd forener en god
effekt med en relativ billig pris.

Blandet ukrudt
l forsøgene med bekæmpelse af en blandet ukrudlSbe
stand i byg er det navnlig effekten ovcrfor fuglegræs,
pileurt, ærenpris, kamille og stedmoder som søges
belyst. Nye midler sammenlignes med et almindeligt
hormonblandingsmiddcl, som stadig bliver meget an~

vendt tit sprøjlning mod en blandel bestand af ukrudt i
vårbyg.

I tabel 82 ses resultaterne af 5 forsøg. h"or der i
ubehandlct blev optalt 82 ukrudtsplanler pr. ml.
De prøvede midler har alle virket godloverfor ukrud
let, men den beskedne ukrudtsmængde har samtidig
medført, at der kun er opnåel små og usikre merudby(~

ter.
OI'X T 6376 er et nyt stof - i familie med Glean 20 DF
~ som kun har deltaget i 3 af de 5 forsøg. Effekten er
knapt på linie med de øvrige behandlinger, men allige
vel er merudbyttel af samme størrelse. Den dårligere
effekt kan navnlig tilskrives l forsøg. hvor midlet viste
en dårlig effekt overfor hvidmelet gåsefod.

Tabe/Bl. B/andel ukrudl i ,drsæd (/18).

ADtal hk, <tlo-
Virbyg uknuh k"", m<rud-

pr. ml ",lu bylte

5 forsøg /985

Ubehandlet 82 48,S
Hormon-Mi" 70· 2,7 I 7 0,6 .0,7
KamiIon 0* 3,0 I 4 2,0 0,2
Swipe: 560- 2,5 I 4 1,8 0,3
Mectril* 2,0 I 6 2,1 -'-0,4
Glcan 20 DFuI 20 g 8 1,0 +0,5
DPX T 6376-· 20 g (13) (2, I)

LSD-

11 forsøg /9Bl-JI5
Ubehandlel 92 42,8
Herbatox Combi*' 3,0 I 19 1,5 0,2
Kamilon 0* 3,0 I 12 2,0 0,2
Glean 20 DF*·2 20 g 24 2,1 0,6

LSD /4 l.l

• udsprøjtcl i stadium Z-4 ... udsprøJlet, sllldlllm )·2
, 1985 dOS Honnon-MIA 70. 2 ~prede·klæbemiddel Illsat

SWlpe 560 er prøvet for andet Ar. Midlet er ;mmært
udviklet til brug i vintersæd. men resultaterne i såvel
1984 som 1985 har vist. at det og er egnet til bekæm~
pelse af ukrudl i vårsæd.
Kamilon D og Glean 20 DF lilsal sprede~klæbemiddel
er nu prøvel i 22 forsøg over 4 år. Effekten 3f de IO
midler er omtrent som Herbatox Combi 3 . et hormon
blandingsmiddel - og de opnåede merudbyttcr ligger
heil på linie. Den relativt beskedne ukrudlsmængde i
gennemsnit af disse forsøg medforer. at de opnåede
merudb)'t1er kun netop giver dækning for at gennem-
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Glean 20 DF er su aktirt.
at 10 gram pr. I a kan
bekæmpe han~kro.

pileun. [uglegrrn og flere
andre ane' ,. ko.""-
Midlet optoges I

tJkrudlSptanterne dejs
gennem bladene og dels
gennem jorden, hWJrejter
væksten gdr heil. st(J. og
"drærgvækst" b'irr,
resultatel. Samt dIg
antager IJkrudt~t gullIge
eller rødlig~ fantr. som
vist pd bil/roet.
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TabeIBJ. Blaudet ukrudt i vårsæd (/29).

V .byg
Anlal
ukrudt
iah pr.

m'

hkg
kerne
pr. ha

I ello
merud
bylte

Spontan er afprøvet i 7 forsøg over J år. hvor midlet i
sammenligning med et hormonblandingsmiddel har
givet en lidt bedre effekt. uden at merudbyttet dog er
blevet forskellig fra det. som kunne opn med dct
traditionelle middel.

Tabel 84. Forskellige doser af ukrudtsmidler ; byg

!\'edsot dosis o/ukrudtsmiddel kan ofle give en lilfred~

stillende effekt på ukrudtet. Emnet har jævnligt v:eret
diskuteret i de seneste IO år, og såvel debatten omkring
miljohcnsyn som "konomien i den fremtidige korn·
dyrkning har givct emnet fomyel aklualitet.
Derfor bringes i tabel 84 de rcsultatcr, som blev opnået
i et betydeligt an lal forsøg i 1974-77.

Ukrudtsbekæmpelse i I'drsæd praktiseres med reduce·
rct dosering a/ mange landmænd, som har wget ved
lære af de her anførte re.wlraler. Ved al gennem/are
sproj1l1inge11 i de tidlige morgentimer opnas normall
flere /ordele:
UkrudlSplanteme er sofispændt{' efter morkeperiaden.
og luftfugtigheden er hOJ. Begge /orhold øger hormotl
midlen/es indtrænge" i plolJleme.

86 46,1
26 0.8 0,3
18 1,0 0,2
14 1,2 0,1

LSD 0,4

1/2
3/4
1/1

Antal hkg Netto-
Dose- ukrudt ktme merud·
ring pr. m2 pr. ha hylle

Vårbyg

7/ forsøg /974--77

Ubehandlet
MCJlA -dichJorprop
MCJlA-dichlorprop
MCPA-dichlorprop

Der er sprøjtet med et almindeligt horrnonblallding~

middel med indhold af MCPA + dichlorprop i hel.
trekvart og halv dosering. l gennemsnit af 71 forsng er
der optah 86 ukrudtsplanler pr. m2 . Den bedste cffekt
er opnåct med den fulde dosering, mens den halve
dosis har levnet oml ren! dobbelt s,, mange ukrudts·
planter. Trods denne relativt storc forskel i efTeklen
overfor ukrudtel er der alligevel opnået omtrent del
~..1.mme beskedne merudbytte efter de forskellige bc·
handlinger. Som LSD-værdien viser. er der lige netop
en sikker forskel i del opnåede mcrudbylte mellem
halv og hel do~ring. Neuomerudbyttet viser, at de
opnåede mcrudby"cr· når de om!'tkrives lil 8j·pnser·
Ikke har kunnet dække de omkoslninger. som medg~r

til at udføre behandlingen.
I forbindelse med disse forsag blcv dcr gjort notaler om
\ækslbelingelserne omknng den enkehe sprojtning.
Heraf fremgår del. al den bedste ukrudtsefTekt opnås,
n. r \ ækstforholdene i perioden for sprojtmng har
været optimaic, hvilkct vil "ige. at både ukrudtsplanter
og afgrøde var i god væk'it. når sprøjtningen blev
gennemført. Ligeledes vistc det sig. at gode vækslfor·
hold efter sprøjtningen medførte en bedre efTekt. hvil·
ket kan tilskrives, at afgrøden var i stand til al udkon·
kurrere ukrudtsplanterne og dermed »)fuldførc(( den
påvirkning. som sprøjtningen havde igangsat.

2 forsøg 1985
Ubehandlet 51 54,8
Hormon-Mi:\. 70 2,7 l 6 ,0,6 .1,9
Starane M l,S l 5 0,1
Starane Kombi l,S I ° 0,8
Spontan 2,5 [ 2 0,4
Orominal ME 4 0,8 l
I Hormon-Mix 70 11,3 l 2 '0.3 .;.-2.3

5tarane M 1,0 I 4 0,9
LSD,

7forsøg /983-85
Ubehandlet 61 50.5
Honnon·Mix 70· 2.7 l 31 0.4 '0,9
Staranc Kombi I,S l 10 1.5
Starane M 1,5-2.0 I 18 1,3

8 forsøg 1983-85
Ubehandlet 76 43.3
Hormon-Mix 2.7 I 22 0.9 ,0.4
Bromlllal ME 4 0.8 I
+ Hormoll-Mix 70 + J.3 I 1.1 2.4 0.4

7 forJog 1983-85

Ubehandlet 52 45,7
Hormon-Mix 70· 2,7 I 6 0,4 - 0.9
Spontan 2,5 I 4 0,1 '1.5

AJle lIudlet lld'I)l(IJtct i ~tadium 2-4
• I \;~\e!lr cl lllldcl DPM-middcl

fore en behandling. Som LSD-værdien viser, cr der
ikke fundet cn sikkcr fOf'ikd hverken på etTekt eller
opnået mcrudbytle for de prøvede ~handlinger.

I tabel 83 ~ resuhaterne af 2 forsøg. hvor der i
ubehandlet blev optalt 51 u"'rudlsplantcr pr. 01 2.

&""dSt effekt er opnået med Slaranc Kombi, som har
bekæmpet ah ukrudt. men seriens ovrige midler har
og. været meget effcktivc. Den beskedne ukrudtsbc
!o>tand i de 2 forsøg medførcr. at der "'un er målt små og
o\lervejellde negative udslag for behandlingerne.
Starane M er provet i to doser. som begge visle god
effekl. Delte tyder på, at midlet i det fortsalle arbejde
bør pfØ\lCS i den lave dosis.
Staranc M og Stamne Komhi indeholder begge et nyt
SlOf- nuroxypur· som sync" velegnet lil bekæmpelse af
ukrudt i korn. Begge midler er prøvelover 3 år, hvor
de i gennemsnit af 7 forsøg \'iste en bedre effekt og d
lidt størrc merudbytte end Hormon-Mix 70· et almin·
deligt hormonblandingsmiddel. Starane M blev i 2 år
pro\lct med 2 I og i l år med 1.5 I pr. ha.
Brominal ME 4 + Hormon-Mix 70 er afprøvet i 8
forseg over J år. hvor behandlingen er sammenlignel
med Hormon-Mix 70. Brominal-blandingens cffekt og
merudbytte har været en smule bedre end mliJemidlets.
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Dertil komm~r. at vindhastigheden ofte er ringe p/J
delte tidspunkt af døgnet. h~'ilket mindsker faren for
vinddrift til /øl50mme afgrøder.

Forsøg gennemfart I 1974-77 visle. at dt:[ er muligt at
nedsætte doseringen af de almindelige ukrudtsmidler i
et vist omfang uden, at del nævneværdigt gAr ud over
ukrudtsvirknlllgcn og merudbYllct.
En afgørende forudsætning for al opnå el IiIfredsstil
lende resuhat gennem brug af nedsat dosis er dog. al:

- afgroden er I god vækst. S< ledes at den kan udkon-
kurrere del af sprøjtnmgen svækkede ukrudt

- det atH'endte middel er effel..li\t merfor arealets
ukrudt!'onora

- sprøjtningen gennemføres retlidigt.

Neuomerudbyttet giver ikke hele sandheden om oko
nomien i en kemisk ukrudlsbekæmpelse i korn. 1 de
gennemførte forsøg er det ikke muligt al få et dæk
kende billede af de dyrkningsmæssige og økonomiske
fordele, som hidrører fra dell nhøsthjælp«. der ligger i
øgct mejetæn'lkerkapacitcl og lavere tørringsomkosl
ninger i de hoslår, hvor ukrudlcl begunstiget af fugtigt
sensommervejr kan overvokse det modne kom og
dermed dels genere selve tærskearbejdel. men også
medfare betydelige omkoslnmger til nedtorring af det
aftær.okede korn. som i denne situation vil være fyldt
med grønne plantedele.
Dertil kan lægges del mere langsigtede ansle om
generelt at hæmme ukrudtet I kornmarken . h\'or
bekæmpelsen kan gennemfores billigt· med henblik på
at kunne slippe billigere I andre afgrøder. r. eks. I
bederoer og i fabriksroer eller i afgrøder med forskel·
lige froarter.
Såfremt der i v. rbyggen er j ..1\et udlæg til en senere
froafgrøde - f.eks. græsfro • er det ligeledes mesl
hensigtsmæssigt at gennemfare en ukrudlssproJtning i
dæksæden. uanset at ukrudlsbestanden er beskeden.
idet sprøjtmng af ~he frnafgroden så ofte kan undla
des.
Tabel 85 viser en o\ersigl over midler prnvet til be
kæmpelse af blandet ukrudt i vårbyg. Oversigten om
faller de midler. som har dcllagel i IO eller flere drs
forsøg. Dosis. effekt og opnået merudbytte er vist for de
midler. som markedsføres i 1986. Samtidig belyses
økonomien ved brug ar d~ anførte midler. Prisen e:-.:c1.
moms 1985 for kemikalier til en ha vises sammen med
nettomerudbytlet. dcr fremkommer ved fra det mdlte
merudbyltc at trække omkostnmger Iii kemikalier og
udbringning.

Hormonblandmgsnudler med mdhold af .\1CPA + di·
chlorprop. 1,4 D + dichlorprop eller .\1CPA + dich/or·
prop + 1,4 D· nr. 1-11- har i forM'genc \Irket omtrent
ens o\-erfor fugleg~. pileurt og andel ukrudl. og de
forskellige midler har gi\'el merudbyuer på 1-2 hkg
kerne.

IOXYl1i1lbromoxy"i/·holdlgc lludler - nr. 12·14 • har
god effekt mod fuglegnes. pileurt og kamille. Mens en
behandling med Dalllril kun er lidt dyrere end hor
monblandillg..midlerne. er de to O\'rige midler noget
dyrere.
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Ferskenbladet og bleg pileurl er megel a/mimleJigtforekom
mende ukrudtsarter i forå~ede afgrøder.
Hekæmpt'LM kan ,-ære meget løn.w/IL

Glean 10 DF - nr. 15-16· I blandmg med et klæbemid
del eller med Oximl har vist god effekt overfor fugle
græs. kamille, pileurt og en række andre ukrudtsplan
ler. Tils..~tning af OXltril gar behandlingen relall\' dyr.
Glean 20 DF bor dog Ikke bruges på arealer, hvor der
næsle !ir !'okai dyrke.s bederoer. der er så fol~mmc

overfor midlel, al overlapning eller for høj dOSIS kan
medføre. 31 skade opslår.

De omge midler - nr. 17·24 - har alle vist god effekt
o\'erfor en meget bred ul..rudls~tand. I-lere af disse er
samtidig anvendelige lil bekæmpelse af hane ·ro. De
fleste her næmte midler er relativt dyre i anvendelse 
og de opniiede merudbytter har one \'æret ~ledne 
derfor bor de primært anvendes på arealer. hl,.or
ukrudtsbeslanden ikke kan bekæmpes med l·ormon·
blandillgsmidler.

De gelll/em/ørle forsøg med bekæmpelse af blandet
ukrudt 11i~er. at der ojle hu" opnås beskedne mi'rudbyt
ler.
Der kan dog ~'Q?re andrefardeleforbundet med fNkæm
pelse af ukrudl - lettelse "ed høstarbejdet. lavere IØT

ringsomkostninger. mere rene frøafgrøder O.s. \.
.\{ange midler er egnede til bekæmpelse afen Mandel
ukrodtsbeSland i ~{jrsæd og forener en god efj'kt med
betydelig skdllsomhed o~'er/or afgrøden.

Valg af middel
I samtlige forsøg i vårS<l.>d er der foretagel en oplælling
af ukrudt. Ukrudtet er opdeh efter arter. og tabel 86
viser. hvor hyppigt fonokdlige ukrudlsarter ferekom i
de gennemforte f0130g I 1985. 1980 og 1975.



Tabel 85 .'hd/er pro~'el mod blandet ukrudt i I'JTSæd

PI:lnte~k~ .. ttelse

Do>c- Antal fOf'· Antal ukrudt Udb)~11e OB

Byg no" sogs!r og pr. m! mcrudb)'lIe Kemlka!lle' Netto-
kg/l

sen:~r
Anlal hxa kerne pris 1985 merud·

pr. ha fOrs0B r forsag "I><h. I I><h. pr. ha kr. pr. ha bylte

I. BASF DP/MCPA 750 ........ 2.7 -1-82 26 115 15 .19.9 2.7 59 lA
2. DLG D·prop·mlx 67 .1.0 4-83 19 91 l~ .19.1 2,5 57 1.2
3. Hormun-Mtx 70 2.7 3-85 ]J 78 17 45.3 O.R 59 0.5
~. I'LK-DP~1 750. .... .... 2.7 -I-RI 39 101 7 42.3 1.6 59 0•.1
5. Proplml;\, fl. 2.7 -1-77 125 96 19 ~5_0 1.1 59 0.2

6. BASF DI'/D 670 .1.0 5 R4 19 73 15 42.5 2,4 65 l.l
7. DLG D-prop-combi 67 3.0 -I-R.1 29 86 12 40,7 1.7 57 0.4
R. PLK·DPD 667 3.0 4-80 33 93 11 4-2.9 1.6 60 0.3
9. ProKanllx DPD b61 3.0 4-77 7~ 106 IR ~1.4 1.2 65 0.1

IO. Herba(01; Combi J 3.0 5-84 25 9R IR 40.2 2.3 60 1.0
ll. Shellprox Super F 3.25 2-76 .lI 95 II 32,4 2.0 6R 0.7

12. Dantnl 2.0 5-82 ~7 08 10 43.7 lA 72 1.0
13. BromllluI ME 4 0.8

-lIormon-Mtx. 70 + 1.3 J.-R5 8 76 11 ~3.3 lA 165 0.4
14. Swipc 560 ............. 2.5 2-85 9 101 13 ~7.6 3.0 175 0.9

15. Glean 20 DP 0.020 -I-R5 22 92 2~ 42.8 2.1 96 0.6
16. Glcan 20 DF Oxllnl 0.015' 0.8 -I-R~ 19 99 6 ~ 1.0 2..1 187 0.1

11. Ba~gran DP ~.O 6-79 ~8 92 9 ~3A 1.4 220 2.0
18. Oasagran MCPA ~.O -I-RO .15 87 16 ~.l 1.9 232 0.6
19. Lontrel DI' .. 3.0 -1-81 66 122 17 41.2 2.0 126 0.2
20. Vegorun .......... 1.5 4--82 26 115 Il .19.9 2,1 203 0.2

21. EK 480 ........ 2.0 -I-R.1 29 86 IO 40.7 1.9 124 0.2
22. Fcnox. S . ~.O -1-81 55 Ul 18 39.7 2.4 124 0.2
23. Kamlloll D .1.0 4--85 21 92 12 ·n.s 2,0 130 0.2

GI24. Tribun 650 2.5 -1-8.1 21 93 10 39.0 2.1 9R 0,5

• "pn:demlddrl ulsat
Tabellen. der tlmfallCr d., 'oCrl""'le ;'Il"'. h'~H"Jr ...uh•.llcr. kan Jupp/al! arel" r'n,..,.,'gsre--ullillcr lig gl\e Cl hurllgl o\erhlii., ('\Cr lI(lgk
markC'lhfonc nudlel"'. fflml.lcn
Rt:"uhatcm(' \IJmmer fra Ot'rc fOl"';\lg ........ ru:r u.lfun under for~kdhl{t' b1eungcl r. <~j: I'r.ep.lr;ltemt:"> cffekl nit lIlt'rudh~lle bor '-J.mmenhl{'
1IC'!> med \;II'\(lmhed

SJfrcml na\ngl'lll: mIdler lltl"kc" "'llIll1ll:"h~nCI - f rk:<.. Iarlll.1cr. brochulcl :I11l1tllKCr m\ -l'ltlr kUli ,1lI1(nJc'" ffl""llg. h\\lr Ilt' aktuelle
lIlIdIer rI' priJ\cl ~amnl<'n

De an\cndle lla\lIe er Ikke helt bc.llani"k korrekle.
Agcr...ellllep/rap... omfalter ud over de nævnte planler
også agerl..al og loddll..e. Ligeledes er flere underarter
omfallcl af navnene pikurt, twtand...erenpns og ka
mille.
FONUg med t-el..<.cmpel"e af ukrudl hll\er ofte placerel
p; arealer. Inor ...pccielle ukrudtsarter ventes al "rire
frem. ErfarmgeTne \iser dog. al de wlllede artcr Ikke
altid ..pirer frem, og det ...kønnes. at de genl1cmfortc
oplællinger gIver ct dækkende billede af ukrudt ...arter·
11ell f()rekolll~l i v;irsæd I de nævllte 5r. Over en
rrække kan labellcn derfor "I~. om ukrudlsarterne

forskydes I forhold tIl hll1anden.
I 19850plr dte fuglegræ". h\ idmelCI g1isefod og pileurt
hYPplg...t. gun..ke som del og...., var tilfælde! i 1980 og
1975.

TtJ/x'186. Hyppigst!! IIkrudtsarter i I'/ue ar (/4/)

Forekomst i pc:I. af forsog
V rsæd

1985 19"" 1975

Antal folWg 44 OS 171

Fuglcgræs 59 .18 54
Pileurt ~R 7.1 R7
Hanekro 14 44 36
Hvidm. (j;hefod .19 50 63
Gul ok"cClje 9 14 17
Æn:npn .. 2.1 22 18
Ager...cnncp/Rup.. 16 19 22
Stedmooer 20 .1.1 20
T\eland IR II Il
KamiJlt' 30 II 30
Forglemmigej 7 l~ 18
Krumhals O 5 6
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Tabel 87 ~'Iser hVilken effekt. der er opnået mod ukrudt
i vårbyg af en række meget amendte midler. Tabellens
tal angi\'er midlernes procenrvW! effekt. el hojt tal er
derfor ensbetydende med en god virkning. Normalt vil
en effekt på 85 pet. eller mere betyde, at der opn en
god bekæmpelse under de Oeste forhold med ct givet
middel. Den anførte effekt er baseret pA mil/dst 7
obsen'Otioner, som samtidig er samlet fra Oere års
forsøg. Kun herved kan det sikres, al det anførte lal er
rimeligt dækkende for den effekt, som opnå.s under
praktiske forhold.
De lodrette kolonner viser, h\ordan det enkelu: middel
- eller gruppe af midler - \irker pA de nævnte ukrudlS
aner.
De vandreHe limer viser. hvordan forskellige behand
linger har virket overfor den enkelte ukrudtsan.
Nederst i tabellen er anforl den afprøvede dosis og den
pris, som midlet kostede i 1985. Henil skal så lægges
moms og omkostninger til udbringning.

Valg af ukrudtsmiddel bor fløje a!,~temmes efter den
ukrudtsflora, der forekommer pb det areal. som skal
sprøjtes.

Et indgdende kendskab til den ukrudtsflora. som fore
kommer pb den enkelre ejendom - eller endnu bedre ,.
den enkelte mark - lel(er i høj grad valget af ,,,,ddeL
Et godt kendskab til de aktuelle midlers elleh giver
mulighedfor - ndr ukrudtsfloraen kendes· at vælge den
økonomisk bed~te løsning"

Ukrudt i vårbyg med udlæg
I 1985 er der gennemfon 2 forsog med bekæmpelse af
ukrudt i kom med udlæg af klovergræs. Resu'tateme
fremgår af tabel 88.
De provede midler er udsprøjtet i kornets stadlm 2-4.
n r kloverplanterne ha\de udviklet et trekobiet blad.
I gennemsnit af de 2 forsøg er der optalt 107 ukrudts
planter pr. m2, og de pro\ooe behandlinger har reduce
ret bestanden af ukrudt. Bedsl effekt er opnået med
Basagran MCPA. som har levnet 16 planter rr. m2•

I årets forsog er der hostet negative merudbyt tr efter
alle behandlinger, og som nettomerudbyttel v,ser, be
lyder den relativt høje pris for de her prøvede behand·
linger. al okonomien ved at gennemføre en sprøjtning
har været dårlig.

TaIMI8Z Virkning i pct. pa de ~igtigste u!"rudtsarter (142).
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Anvendelse i

.~

komelS stadium 3-4 3-4 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 2-3 3-4 3-4 3-' 3-4

)) AgerkAI ((
Ager-stedmoder
Forglemmigej
Fuglegræs
Gul okseøJe
Hanekro
Haremad
Kamille
Krumhals
~)Mælde((

Pileurt
Spergel
Tvetand
Ærenpris

100 100
89 91
58 88
97 94
67 26
76 67

93
83 87

41
99 99
98 95

74
78 76
81 84

84

97
98
97

97
99

94 97 100
73 85 92
71 72
80 95 91
43 94
90 90 96

73 73 85
90 89
98 99 100
95 97 97
80
84 100 74
76 87 63

100 98 100
77 86 74

92
87 98 87 92

98
96 99 83

98 96
97

100 100
92 100 99 99

88
96

97 80 92

90

96

Provet dosis
kg/hr. pr. ha 2.7 3.0 2.0 1.3 3-5

IS g
2.0 2,0 20 g -0,8 2.0

4,0
3,0 .2,') 3,0

Kemikalie-pri~

pr. ha 1985 57 57 270 74 IOS 124 120 96 209 72 375 256 195

Grupper af nlldl~r omfalter cffd.:lcn frll fONlgcnc med'
I BASF DI'/MCPA 750. DLG D.prop-mlll 50&67. PLK·OPM 750. "ropInlix n, Ilomlon·ML\ 70
2 BASF Oll/D 670, OLG O·prop-combl 67. Herbami\ DPD 800. NA-l\.llX DI'D. PLK·OI'D 667. Prokaml.l. DPD 667
J BASF Dicambal"1CPA. Dico-BanH~I-\f 75. DLG I>lCamba-\tCPA. !Ierba-Dall...c1-M 750.
4 Oicalon. Feno" S. NA dicamoo-nllA. ProbalO"l~O.
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Tabel 88. UÅrud/ I kom med Ildlæg afkhnw (130).

KM. Ania' hk. Netlo-
Vlrbyg m. udlæg for klo\t:r ukrudl k'm< mm><J.

Juni "PI. pr. ml pr. ha bYIlt:

2 fonøg 1985 If,
Ubehandlet 9 10 107 36.0
Basagran 480 .1,0 I
+Actipron -2.0 I 8 10 24 .0. .1 5,.1
Basagran
~CPA .1.01 R 10 16 0.2 2.3
~fCPB. 30q. 4.0 I 8 10 29 1.1 -3.0
Arell! 4.0 I 8 IO 40 -1,6 .1,5
EK .184 h 4.0 I 9 10 23 2,3

LSD-

J jorsøg /984

Ubehandlet 8 8.1 55,2
lJasagran 480 3.0 I
I Actipron 12.0 l - 8 13 1.8 -3.2
MCPB,30% 4,0 l - 8 18 0.8 1.1

11 jOf<og /980--85 lifs

Ubehandlet 8 85 43.4
Basagran 480 .1.0 l

Actlpron 2.0 l R 17 1.7 .1 ..1
Dinoseb.
48~·· 1.0 I - 2.1 0 ..1 0,9

• o - alk plarllcr dr..:hl. IO - fuld bc"land ar Ido\er
"" 1985 dog AreiiI
Alle mIdler ud~rroJlel r:l ~Io\l~r m. 2 l<l\blade

MCPB·midlel • markedsfort som BUI}'IOX, Legumex
M og Shel1 Trifolcx· har vist en efTekt overfor ukrudlct
omtrent p5 hnle med Ba~gran 480 -+ Actipron.
EK 384 h. der lIldeholder 2.4 DB - og kaldel D-buty·
rat - er pro\et for fONe gang. ElTekten menor ukrud·
tct har \ ærel på IImc med MCPB-mldlct.
Aretit - el gult middel - er medtagct (or at sammen
ligne de n)crc mIdler med denne gamle og \e1!..endle
lo~ning på ukrudlsproblemel i udlægsmarker.

VL'd karaktergIvning for nlldlern~ pihirkmng af klo·
\'Crbeslanden J uger efter sproJllllng og igen efter hOSl
er der !..un (undet en ringe fON:kell de pro\ede behand·
lingers p.~virklllng af kJcwcrbcslanden.

Tabel 89 .. i~cr en oversIgt over mIdler prøvet 111 be
kæmpel ..c af ukrudt i korn med udlæg af kimergræs.
l O\er~iglell er medtaget de nudler. 110m har dehl\gc\ I

Io elJer flere Ilrsforsog. Dosis. efTekt og opnået mcrud·
bylle cr anfon for dc nudler. "om markedsføre-; I 1986.
SamtIdig vis<.~ prisen for behandling af en ha I 1985
excl. moms og omkO"tmngcr til udbringmng

Ba.sagran 480- nT. 1-2· eH. med tils.-etninga(pcnctre
nngsolten Acupro11 gl\er en bred u!..rudhclTekl og er
samlidig megel sUn~om overfor .. \e1 rodklo\t~r ...om
hVldklo\eT. Til..ælning af AClipron medforer en for·
bedret ukrudlscfTekt. Varmt vCJr samlldlg mcd god
væksl i afgrodc og ukrudt cr cn betlllgel~ for at opnå
en tilrrcdsstlllende efTekt med Ba~<tgran 480. SOIll des
værre cr en mcget dyr behandling.

Basagroll MCPA indeholdcr cn smule hormonllllddel
og er dcrfor ik!..e Sli ..kånsom overfor kloverbestandcn.
:-..'3\ nhg synes 11\ idklovcr at !..unne ~kades. Idet rodud
viklingen ofte blivcr s.lI. beskeden. at plantcrne Ikke
o ..erle\er. Den la\'crc pris I forhold til rcn Basagran
480 bor derfor Ikke forlede til udbredt anvendelse af
denne '"..ning. h\or h\idklo..er indg r i udlægget

Dinoseb·midler - nr. 4 - har gennem en lang årrække
\'æret de mest anvendte lntdler til bekæmpelse af
uknl(t1 i korn med udlæg af khwcr. Der opnås en bred
efTckt på en lang række ukrudtsplanter. såfremt dc
ikke er blevet for store ved behandlingen, og samtIdig
er denne behandling langt billigere end de o\'rige
afprø\'ede midler.

"'CPB-midler - nr. 5 - er ligeledes gamle og \·elkcndte
midler Denne lype hormonmiddel er skån'ioOm o\'crfor
kimer og kan gi .. c en god efTekt på h\'idmclct gåsefod.
agersennep/rap... hyrdetaske m.n. Denmod vil efTek·
ten \ære rlllgerc over for hanekro. pIleurt og kanlIlIe.

..
Anlal ukrudl UdbyIIe og Kar. for

pr. m2 kl""er"
B:n; m. udlæg Dosering Antal og merudbytte Kemikalie-

kg/l pr se:ntSlc Antal
Ubeh.1 Ikh.

hkg leerne Anlal
l1beh I Reh

pris 1985
ha r..,..w ro_ ....ha r..... ler pr. ha

Tabel89 ·\fir/ler prol'et mod ukrudt i byg med klo~'f!rudlæg

I. Ba.;;ugran 480 .1,0 9-8.1 32 69 20 41.8 1,1 21 8 7 540
2 Basagran 480 ... .1.0-

6-85 12 85 17 4.1.4 1.7 10 8 7 575
AClipron 2.0

J. Basagran .MCPA 3.0 5-85 19 79 15 45.8 0.5 15 8 5 175
4. DlIloseb, 48'1:' 1.0 5- 4 10 81 20 44.9 0,7 9 8 7 45
5. Legumex M 4.0·· 5-85 2.1 64 21 4.1,7 0.7 14 8 6 140

• IO = fuld be..land uf \unde planlt:r. () alle plantn dræbE. - bedomt eftcr ~0rJ1hO"1 "" anden dOSI\ I \1~l.C:lr

11Ibellcn. dcr olllfaller de sen~te Ar<; hCl\edre\uhnlcr. kan .mpph·re :lrel~ for..ogsrcsul1;.ltef og gl\C el hurtigt merbllk Il\'er nogle
1Il1lrkedsfone midlers form. en.
RL,,",uh;tlerne stammer fra flere fON'gS"C'r1er udfort under fonokelhge bcunge]<,.er. og præpMl\lernes effekt og II1crudb) Ile bor ..llml1lcl1hg.
ncs med \an.ornhed
·~fremt n8\ngl\'nl' rllldlt'r on~kes ~rnmcnlignC:1 feks Iartikler. brochurer. annoncer m \ - bor Lun an\cndcs fOr\Og. h\or de aLluelle
lIlIdier er rro\el '>:Immen
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Eftervirkning
I udlægsåret m les effekten på ukrudt og dæksæd.
ligesom det noteres, hvordan klo\erbeslanden er plIvir·
kcl. l den eOerfolgellde afgrøde måles \'lfknmgen pJ
første slæt i det nye klovergræs. Samtidig bliver del
undersøgt, hvor stor en procenldel kløver udgør af
græsmassen. I 1985 er der gennemført 2 eftervirknings
forn,g, og resuhaterne fremgår af label 90.

Tabel 90. Eftervirkning i kom med udlæg (/JI).

~ h\og &fonl
KJovergræs kløver pr ha

2 forsøg /985

Ubehandlet ~5 147
Basagran 480 3,0 I
-Aclipron .2,0 I 45 ~

MCPB 30% 4,0 I 45 7
Basagran 480 1,5 I
,MCPB 30% .4,0 I 45 2
Dinoseb 48% 1.0 I 30 5

LSD-

7 forsøg /982-85

Ubehandlet 27 205
Basagran 4&0 3,0 I
+Actipron 2,0 I 23 I
Dinoseb, 48% 1,0 I 20 8

Del hostede græsudbytte var i gennemsnit 147 hkg
grønt pr. ha, men udbYlIct var meget forskelhgt i de 2
fOfsøg. Der er opnået beskedne merudbytter for alle de
provede behandlinger.
Der har været en us..'Cdvanlig hOj kløverprocenl i årets
forsøg. l et af forsagene h:H'de Dinoset>.behandhngen
reduceret procenten af klo... er ... æsentligt.
I gennemsnit af 7 forsog over 3 dr er der kun ringe
forskel på klo\erprocenten efter behandling med hen
holdsvis Basagran 480 + Actlpron og med D1l1oseb.

Ukrudt i vintersæd
I 1984-85 er der genncmfurt et stort antal forsøg med
bekæmpelse af ukrudt i vinters.-ed. Delte er naturligt
med den be1ydelige intef(..~se for dyrkning af såvel
vinterhvede som vinterbyg og rug.
Interessen har samlet sig om afprovning af Iludler til
bekæmpelse af tokimbladet ukrudl. Til dette fonnål er
der prøve1 nudler til anvendel~ '\ vel ved vin1er'iædens
såning, som l efter ret og I det tldlige forår. En mere
beskeden del af forsogsarbejdet er ofret p..~ afpro\ning
af midler til bekæmpelse af græsllkrudt.
Under de enkelte tabeller med resultater er det anfen.
pli hvilket tidspunkt midlerne er udbragl. ElTek1cn af
de gennemfone behandlinger er vurderet 3-4 uger efter
sprøjtningen. Mængden af ukrudt pr. m.! er optalt, og
elTekten overfor de mest dominerende arter samtidig
nOteret.
For midler anvcndt ved s..'ining eller i efteråret er
optællingen 3-4 uger efter behandlmgen suppleret med
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en forårsoptælhng. Hef\'ed bh...er elTekten af de pro
vede behandlinger vurderet både før og efter vinterens
indflydelse_
Ofte kan der noteres ell god effekl pl\ en bel)delig
ukrudtsmængde allerede i efteråret. Næste fodr kan
det s. vise sig, at hovedparten af ukrudtsbestanden i
den ubehandlede parcel er udvinlret. Dcn res1erende
ofte meget beskedne ukrudtsmængde - kan da forklare.
at der kun er blevet opnået et beskedent merudbytte
for efternrsudfon bekæmpelse af ukrudl i vintfrsæd i
flere af de gennemførte forsog.
I andre forsog. hvor der i efteråret kun har været en
meget beskeden ukrudtsmængde. er der næste å- frem
splrel nyt ukrudt • eksempelvis hanekro· . som de
efterårsall\ endte midler I sagens natur ikke kan ha..e
effekt p . 1 sådanne forseg kan merudbyttet li6cledes
være megel beskedent for en eftcrårsudfort sprøjtning.

I 1984-85 var vinteren så streng, at en række \intcr
sædsarealer - især med vinlerbyg - blev Udtyndet eller i
værMe fald måtte sås om. Fodret var køligt, og lige
som såningen af vårsæd Irak ud. så medførte det meget
kolige aprilvejr. at mange arealer med vintersæd først
blev sprøjtet mod ukrudt ret sent. Nyt ukrudt ..pi rede
frem i foråret på en del arealer med vintersæd, Ikke
mindst dukkede hanekro frem pli de arealet, hvor
denne plante tidligere har vundet indpas. Det medforte
flere steder et behov for en supplerende sprOjtnmg p.1
arealer. som allerede var behandlet mod ukrudt i
efteråret.
Agersrcdmoder blev en meget dominerende ukrudts
plante på mange vinlersædsarealer i 198+85. Denne
plante er ofte ret uanseelig i storrelse, men i de tynde
vintersædsmarker rik den større magt og voksede vold
somt til mange steder. Specielt kunne denne plante
brede sig. hvor der i efteråret var behandlet med Glean
20 DF. som trods en meget bred effekt net.Jp mod
agerstoomoder har en ret ringe virkning.
Vindaks og en6rig rapgræs var ligeledes meget almm·
dehge I 1985. De to græsser nød godt af de tynde
vintersædsmarker. og der er næppe tvivl om, al der i de
kommende år bliver behov for al bekæmpe græsukrudt
P< stadig flere arealer med vintersæd.

Tokimbladet ukrudt
Tabel 91 viser resul1alcrne af 13 forsøg i hvede. Tre
midler - Stamp. Trinulan og Glean 20 DF - er udsprøj·
tet straks efter hvedens såning. I led d og f er der
gennemført en supplerende sprøjtning næste fumr med
Herbalon 620. Led g er behandlet med Mylone i det
sene efter r. h\"or kornet ha\-de flet 34 blade
Resultaterne af de 13 forsog er delt efter ukrudl!iomæng·
den. som kunne optælles i eflerårel. I 4 forsøg var
ukrudtsmængden o\"er 150 planter pr. ml, og i disse
forsog er der opnået slore merudbyller for bekæmpel·
sen,
I gennemsnit af 9 forsøg er der henholdsvis efterår og
forår optalt 54 og 94 ukrudtsplanter pr. ml De for
~kellige behandlinger har reduceret denne ukrudts·
mængde va.."SClltligl. Mcsl errektivt er det sket i led d,
h... or der er gennemfort to ...projtninger. De opnåede
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Agerslc't!mOtler bliver stadig mere almmdelig ~m uÅrudI I vm/('næd. I de Iynde marker ejler dell .fIrelIge I'inler 1984/85
oplrodle ogersJedmatier mangl' {It-der SQm del helr domllli!Tende uJ.rudl i forlJrel.
Flere uÅrudHmidler er ejJel..rm-. }UfTi!mt beÅæmpelw sÅer i ejterOTl'r. IJenmati er del mf'gel lCJIIskd,gt olfU en tilstræÅÅf'lig
t'jJeJ.1 ~V!d bt..handling I foraTt't.

Tabd 9/. UJ.rlJdt i ~·ifllersCf!d. Sprøjtfling ~'ed stin/ug eller i efteråret Ol}}.

Antal ukrudt hka N~to- Antal ukrudt hka Netto-
Vinterhvede pr. ml kerne merud· pr. m2 kt'rnt' mt'rud-

eOcrAr for!r pr. ha byHe eftt'rAr forM pr. ha bYlte

/985 4 forsøg 9 for.w,g

GI• r,
a. Ubehandlet 261 1~9 55.4 a 54 94 66.3
b. Stomp 5.0 I I~ 3 H.O U b. IO 12 0.3 3.1
c. Trinulan 3.0 I 132 53 6.7 ~.I c. 17 23 1.4 1.2
d. TtillUlan 3.0 I

og Hcrbalon 620 o~ J.O I II 7.5 2.9 d. 7 0.1 ~.5

e. Glean 20 DF 20 g 189 83 3.6 2.1 c 20 30 1.0 0.5
r Glea" 20 DF 20 g

og Hcrbalon 620 o~ 3.0 I 17 iA J.9 r. 20 0.7 2.8
g. Mylone 2.5 I 15 7.6 5.1 g. 16 0.4 2.1

LSD- LSD-

/984 l forsog
:1: f"

a Ubehandlet :I, ~ JO 86.0
b. SlOmp 5.0 I b. 5 6 0,2 J,2
c. TrillLdan J.O I c. 5 4 0,4 2,2
d. Trinulull J.O I

og Ilerbaioll 620 og .1.0 I d. H 0.2 4.H
c. Glt::ill 20 DF 20 g c J H 2.8 U
r. Glcan 20 DF 20 g

og Hcrbalon 620 og J,O I r. 4 0.1 .1,4
g. 1\'1)'lol1t' 3,0 I g. ~ 1.0 J,5

LSD-

b. c. t' sprøJlet \ro dlllng
d, f 'rroJu'l ,ro sJmng og Igen l \1 3-4 l april
It 'IHUJI~t l " 2 l ('fler.lr('l
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merudbyuer har dog ikke kunnet dække omkostnin
gen til de udførte sprøjtninger. Det fremgår også. at
den forbedrede effekl gennem IO sprøjtninger ikke har
medfør( større merudbytte.
1gennemsnit af 4 forsøg er der optalt 261 ukrudtsplan
ter i efteråret, og næste forAr var der 149 planter pr.
m2 . Effekten af de prøvede bchandling~r er noget
forskellig, afhængig af hvilke ukrudtsarter der op
trådle.
Stomp bar været mest elTektiv, og et betydeligt merud
bytte er opnåe!.
Trinulan har levnet mere ukrudt. men det har ikke
været renlabell at udføre en supplerende behandling
næste forår.
Glean 20 DF har ikke kunnet bekæmpe ukrudtet
tilstrækkelig godt, specielt ikke hvor agerstcdmoder
optrådte. Merudbyttet for Gltan 20 DF er da også
beskedenl i forhold til de øvrige behandlinger. Her har
det været rentabelt at supplere med HerbaIolI næste
forår. Det er noget overraskende, at effekten tOlalt er
blevet så god • og merudbyttet så højt - ved denne
kombinationssprøjtning.
Mylone har vi!'ot sig meget effektiv og - som nettomer
udbyttet viser - mest lønsom i disse 4 forsøg.
Resuhaterne i 1984 og 1985 viser en meget 'itor forskel
på nettomerudbyttet efter de behandlinger. som er
prøvet i denne forsøgsserie. Kun såfremt der i efteråret
er en stor ukrudtsmængde. kan der forventes god
økonomi i at gennemføre en sprøjtning. Er ukrudts
mængden under 100 planter pr. ml, er der ikke opnåel
ovcrskud, når fOl1.t omkostningerne til sprøjtning er
betalt.

J forsøg er ikke medtaget i gennemsnitstallellc. I 2
forsøg er visse behandlinger ikke gennemført.
Ukrudtsmængden var her beskeden, og mcrudbyuerne
er derfor små. I del tredie forsøg blev Stamp. Trinulan
og Glean udbragt 8 dage efter såning. Delte har
medført. at Stamp og Trillulan har været for hårde

mod afgmden. som har været l begyndend~ spiring ved
sprøjtningen. Stomp har reduceret udbyttel med godt
20 PCL, mcn~ Trinulan har kostet JO·15 pet. Det er
velkendt, at disse midler skal udbringes straks efter
såning, før afgrøden er begyndt at spire. Glean 20 DF
viste ikke den samme skadelige effekt som Slomp og
Trinulan.
Forsøgene fortsættes.

Tabel 92 viser rcsultaterne af 7 forsøg efter en ny
forsøgsplan. Forsøgene er opdelt i 3 forsøg med en
beskeden mængde ukrudt og 4 forsøg. hvor der i
efteråret kunne optælles mere end 150 ukrudtsplanter
pr. 01 2.

1 denne forsøgsplan er afprøvet en række midler, som
ikke indeholder hormonmiddel, og som derfor kan
anvendes allerede i oktober i kornets vækststadium I. l
led f er afprøvet Mylone. som på grund af sit rnechlor
prop-indhold først bør bruges i kornets vækslstadium
2. d.v.s. ca. en måned sencre end de øvrige midler.
I gennemsnit afde J forseg med den beskedne ukrudts·
mængde er der i efteråret optalt 28 planter og i for3ret
30 planter pr. m2. Der er ingen forskel på de prøvede
midlers effekt, og alle behandlinger har medført nega·
tive merudbytter.
Glean 20 DF + Oxitril gav i 7 forsøg i 1984 et
beskedent merudbytte, som dog ikke gav dæl.: mng for
omkostningerne.
I de 4 forsøg. hvor der i efteråret er optalt JOO planter
pr. m 2, var der næste forår en mere beskeden ukrudt·
smængde i ubehandlet på 83 planter pr. m2 . Merudbyt·
terne er for alle behandlinger på 3-4 hkg ke"ne, som
kan dække omkostningerne.
Glcan 20 DF er dels afprøvet med tilsætning ~tfklæbc·

middel og dels med tilsætning af Oxilril. Effekten
forbedres en smule. men de opnåede merudbyuer
viser. at det ikke har været okonomisk fonie-agtigt at
tilsælte Oxitril.
DPX T 6376 el' et søsterprodukt lil Glean 20 Dr.

Tabel 91. Ukrudt i vintersæd. Sprojwing i efleraret (JJJ).

Antul ukrudt hkg Nelle>-
Vinterhvede pr. 012 kerne merud-

eflerår forA.r flr. hu byne

1985 .J forsøg

a. Ubehandlet JOO RJ 70.2
b. Oxitril 2.0 I 2 4 3.6 0.6
c. Glean 20 DF- 20 g JJ lU 4.1 2.6
d. Glean 20 DF --Oxitrii 20 g' 0.5 I 5 J 3.2 1.2
c. DPX T 6J76 30 g ~6 2 J.5
r. PLK-Galipur ~.O kg 2 J 2.6
g. Mylone 2.5 I JJ 3 .1.3 0.8

LSD-

1984
a. Ubehandlet
d. Glean 20 DF+Oxitril 20 g I 1.0 I

Antal ukrudt M:g Netto-
pr. ml kerne merud·

efterår forår pr. ha bylle

J forsøg

a. 2R JO 62,3
b. l J 1.7 "4.7
c. b 5 O.J -1.8
d. J J 1.6 3.6
e. 6 4 2.0
r. O 2 J.2
g. IO l 2.0 +4.5

LSD-

7 forsøg

a. 54 82,_
J. 17 1,2 1,7

LSD-

Lcd b·fbehandktl korneh 't'H.!IUITl 1·2 i oktober· ,prt"de.klæbt:nllddd 1l1-.at.
Led g behandlet l kUrneh ~tadlum 2 i no\ember
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Midlet er her pro...el for forste gang i \'inlersæd. og
effekten har værel fuldl p! højde med Glean -r- sprede
middcl. Det nye produkt har vist en bedre effekt
O\'erfor stedmoder.
PLK-Gahpur er pro\et med 4 kg l året.. forsog. Tidh
gere er delle blanding!'middel afpro\et i en anden
formulering.
Mylone - her med 2.5 I - er ud ..projtet senere end de
ovnge midler. Effekt og mcrudbytte er på limc med
seriens ø\'nge behandlinger.

Erfaringerne fra praksiJ v/Jer samme" med de forsog,
der er gennemførl i /984-85. al der ofle er mulighedf ar
at fl god effekt med relativt /aI'e doser ~'ed efierårs
sprøjf!ling. Beringe/sen for at opnå en li/[red.uri//ellde
effekl er dog. ar man kender ukrudtsbesloflden og
mid/els formåen. og samlidig kan gennemføre behand
linge" p6 del riglige lidspunkt under gode I'irkningsbe
tinge/i·er.

Tabel 93 viser resultaterne af 6 forsog. hvor cn række
midler med indhold af mechlorprop er udbragt enten i
det sene eflerår eller næste forår.
J 4 for'iog med en be.keden mængde ukrudt er der kun
opnået ~må merudbyller.
I 2 fon.og ble... der i efler ret optah i gennemsnit 349
plantcr pr. ml. og næste for r. hvor bestanden af
ukrudt på grund af vinteren \'ar reduceret, men dog
alligevel så betydelig som 224 plunler pr. m!. er der
opnået noget større merudb)'ller, ~om rigeligl har
kunnet dække omkostningerne.
OXltril + mechlorprop er afprovet for for<;te gang fil
eflcr~rsbehand[illg. Denne tallkblanding har vi~l

sammc cffckt som de færdigblandl-de produkter i lcd l:

og d. Mectril og Mylone Power - en ændret formulc
ring IIf Mylone. som har værel brugt i en Jrrække - er
prøvel henholds\'is efterår og forår. Effekten på uk rud·
tet har været bed~t med Mylone Power. Mens den
bedre effekt resulterer i et i1dt storre merudbytte end
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efter Mectril ved efter rsbehandhngen, er dette lUe
tilfældel \ed for. rsbehandlmgen.
I 2 af de gennemforte forsng var medtaget Swipc og
M)'lone til efterArsbehandling. Effekten har været på
linie med det, som c=r opn et med ~ec(ril og M)'lone
Power både hvad angår effel...! på ukrudtet og opnået
merudbytte.
t 2 andre forsog er Swipe pro",ct henholdsvis efterår og
forår. og her er effekten ligelcdC!) på linie med det. <;om
er fundet af Mcclril og Mylone Power. brugt henhold~
vi<; efterår og forår. Forsogene fortsættes.

Tabel 94 viser resuhaternc uf 3 forsøg i vinterhvede
med to midler, som er prøvet for første gang. Men'i
Oxinol kun er brug I om foråret. er Bentral HB og
Tillox provet såvel efterår som forår. AJle midlerne
indeholder mechlorprop. og efterårsbehandlingen er
derfor gennemfort. da hveden havde fået 3·4 blade hen
omkring I. november.

Tobe/94. Ukrudl i \'intenæd (35).
Sprojlnlllg efier6r eller /orar.

Antal ukrudt hk.
Vintersæd pr. ml ktrnt

tnttf,r rorir pr la

3farsøg /985, Vinlerh"ede 2 r,

a. Ubehandlel 204 63 79,8
b. Bentral HB 7 7 3.5
C. TilJOK 6 4 2.9
d. OXlIlol 15 2.7
e. Tillo:'\. 4 1.8
f. Belllrol HO 13 0,9

j fvnøg /984. Villterbyg LSD-

<I. Ubehandlet 124 56,4
d. Oxinol 27 1,3

Led b og c er behandlel I Lomel' 'ladlum 2-3 i no\embcr
led d. e ilg r er bebandkl l kornel' 'ladlUm 3-4 lapnl.maj

Tobe193. Blattdel ukrudt I l'il1lersæd. Sprojtning efierar el/er forar (/34/

Vintersæd
Antal ukrudt hk, Netto-

pr ml kerne merud·
enerir forir pr. ha bytte

Anlal ulruch
pr. m~

entrlr fODr

hk.
k...."
pr. ha

'eno
m<rud·

b)'!Ie

/985 l forsog Vlnler/H'et/e 4 formg Vinlerhvede
2(,

a. Ubehandlet
b. Mechlorprop + Oxitril
c. Mel:tril
d. Mylone Power
e. Mcctril
f. Mylonc Power

/984

3. Ubehandlet
e. Mectril

349 224 74,6 a. 68 60 74.7
2,0 l' 1.0 I 25 16 5,.1 3.0 b. 9 2 1.3 1,0

3.5 l 76 40 6,3 4.0 c. 2 l 2.3 0.0
1.91 17 14 8.4 d. I 4 0,9
4,0 I 44 9.7 7.2 e. 18 2..1 0.2

2.25 I 17 7.2 f. 5 0.5
LSD- LSD-

3 fOf'5øg Vimerb)'g

a. 124 56,4
4,0 I e. 34 1.8 0.7

Lcd b, l:. d tr behllndld 1 Lomt'h 'ladlUm 2·J I Ilo\tmbt'r
Led e. f C'r bt'handlel I Lomt'l~ 'ladlUm 3-4. lapnl·maj
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l gennemsnit af de J forsøg er der i fonhel optalt 63
planter pr. m 2• De forskellJge behandlinger har reduce
ret mængden af ukrudt til 4-15 planter pr. ml. og i
gennemsnit er der opnået 1-3 hkg kerne i merudbytte. I
l af de J forsøg var der en stor mængde ukrudt i
efteråret med almindelig brandbæger og fuglegræs
som dominerende aner. Da brandbæger ikke overle
vede vinteren. og mængden af fuglegræs var stærkt
reduceret næste forår. ble\ merudbytterne allige! kun
p godt 5 pcl.
O:tinol. som deltog I 3 forsøg i 1984. er markedsfon.
Forsøgene fonsa~ttes.

Tabel 95 viser resultalerne af 2 forseg i hvede. I begge
forsøg er der hostet negative merudbytter i led b til d.
som er behandlet l efteråret. l led e og f. som er
forsårsbehandlet, er der ligeledes negative udslag i det
ene forsøg, h....or ukrudtsmængden var meget begræn
sel. I det andet forseg, hvor store mængder af hanekro
spirede frem ret ,ent i foråret. gav de forårsanvendte
midler et lille merudbytte uden på nogen måde at vise
en imponerende hanekro-effekt.
SWlpe 560 og Starane 250 deltog I 2 forsag i 1984, hvor
en beskeden ukrudtsbestand blev bekæmpet. uden at
merudbytter kunne opnås.
Til brug i foråret har Starane Kombi været afprO\et i
12 forseg over 4 år. hvor bchandligen har kunnet
reducere ukrudtsbestanden væsenthgt og har medført
et lille merudbyue.
Kun Swipe 560 er markedsført.
Forsogene fort"ætles.

I tabel 96 ses resultaterne af 6 forsøg med en række
midler. der er udsprojlet l vinterhvede i feTåret. I
gennemsnit er der optalt 72 ukrudtsplanter pr m2• og
bt=dM effekl er opnået med Envoy, hvor kun 6 ukrudts
planter er levnet. De ovrige behandlinger har levnet
20-30 ukrudtsplanler pr. m2• De opnåede merudbytter
er noget forskellige. idet Fo:ttril og Lontryx gav 5-6
hlg kerne. hvor de o\fige behandlinger gav 2·J hkg
kerne pr. ha.
Foxtnl er afprovet for forste gang. Dette midd.C'1 inde
holder isoprolUron. som har effekt o ...erfor græsu
krudt, og der er en tydelig tendens til et højere merud
bylIe ener denne behandling i nere af llrets flJcsog. I
ingen af forsogene er der dog foretaget en optælling af
græsukrudt som e\entuelt kunne forklare de hojere
merudbytter.
Lontryx deltog l J forseg I 1984. mens Envo) og EK
183 ble\ pro... et i 5 forseg I 1983. Resultaterne frJ dISse
forwg viste. at en beskeden ukrudtsmængde kunne
reduceres og "må merudbytter opnås.
Lontryx. FoxtnI. Starane M og nummerpræparatet er
Ikke markedsfcct.
Forsogene forlsælles.

Tabel 97 viser resultaterne af 3 forsog, hvor en række
midler er udsprojtet i foråret. I gennemsnit har der
været 87 ukrudtsplanler pr. m2, som er reduceret til
JO·50 planter af de forskellige behandlinger. Trods den
relativt dårlige ukrudtscfTekt er der opnået store mer·
udbytler på 5·7 hkg kerne.
Ukrudtstallene er noget påvirket af l forsøg, hvor

Tabe/95. Ukrudt i vintersæd. Sprøjtning e}ierår elfer fordr (/36).

/2 forsøg 1982-85. Villferh~'t.·de

a. Ubehandlet
e. Slarane Kombl 2.0 I

] forsøg /984. Vtnler6yg

a. Ubehandlet
b. S",pe 560 3.0 I
c. Starane 250 1.0 1

3 forsøg /984_ Vinter/n'ede

a. Ubehandlet
e. Starane Kombl 2.0 I
f. "'PC 560 3.5 I

Vintersæd

2 forsøg /985, Vinterhvede

a. Ubehandlet
b. Swipe 560
c. Starane 250
d. Starane Kombl
e. Starane Kombl
f. Swipe 560

Antal ukrudl
pr mJ;

enerAr forir

102 326
3,0 I 6 329
1,0 I O 321
2.0 I O 370
2.01 311
3.5 I 180

Arual ukrudt
hlg kerne pr. ml hkg korne

pr. h. forlr pr mJ;

39,3 20 83,9
0,8 O Q,6
0.4 O " 1,0

-0.7 O 2,7
3.2 O .t,9
1.6 O 2,4

38 65,0
I 0.2
7 J.I

49 85,3
10 0.8
9 1.5

72 72.1
6 1.4

~ b. C" og d er behandlet! komets \tadmm :!.]! nO\CfI1bcr.
Lcd c og f er behandle. ! l.oml:'15 sladium 3-4 i arni-maJ
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Tabel 96. Ukrudt i vintersæd (I3l).
Sprøjtning jorår.

49 85.3
5.0 l 28 0.8 2.6
2,5 I Il 0.7

59 54.1
3.0 J 14 2.3
2.0 kg 16 I,J 0.4
.1.0 l 13 0.7 2.1

LSD-

hkg Nelto
kemI: merud
pr. ha bytte

72 50.9
25 2.0 0,5
21 5.2
27 J.1
29 2.8
18 6.5
6 2.5 0.8
LSD 1.9

Antal
ukrudt
pr, m2

4,3 I
2.5 I
J.O l
l,S l
4.0 l
2.0 kg

Vinterhvede

6 forsøg /985

Ubehandlet
MPD·blanding
LOlltryx
EK 18J
$taranc M
Foxtril
En\'oy

5 jor.l'Og 1983

Ubehandlt:l
EK 18J
Envoy
Mylollc

3 jonog 1984

Ubehandlet
Mechlorprop_ 50l!("
Lontryx

krumhals forekom l betydelig mængde. Ingen af de
provede midler har vist effekt overfor denne plante.
EK 184 h og EK 185 h har .... t3t ~amme effekt overfor
ukrudlcl, mell der er en tendens til, at EK 184 h har
været mest sk3.nsom overfor afgrøden. negge midler
bør fcrlsat afpraves.
DPX T 6376 er her provet for furste gang lil forårs·
sprøjtning. Midlet er en søslcrforbindelse til Glean 20
DF. Resultaterne vi:-er. ,\I midlet er egnet også lil
sprojtning på delte licbpunkt, og en fortsat afprøvning
bor ske.
PLK-Galipur, der lig~()m nummerpra::paraterne
endnu ikke cr mar"edsført. deltog sammcn med mcch
lorprop og Oxitril - mechlorprop i 3 forsog i 1984.
Effekten på ukrudtct var i disse for..og også rct beske
den. Mcrudbynerne var i 1984 mindre end i 1985.

I Villff!rbyg er gennemf~)rt 1 forsag eftcr <;amme for
søgsplan. Her forekom en "torre ukrudtsmængde på
207 ukrudtsplanter pr. m1, "om alle behandlinger
reducerede væsenlligt. I ubehandlet var udbytteni·
veauet så Javl som 11 hkg kerne pr. ha. Dc forskellige
behandlinger medfOrle merudbytter på 4·8 hkg.
For~,\gcne fortsættes.

I for%\g nr. 58142 er agerstcdrnot!er - 793 planter pr.
m2 - i vinterhvede SØgl bekæmpd med forskellige
midler. Desværre mangler der optælling M'lIere. men
der er opnået små og usikre merudbytter for fvlPD·
blanding. Iierbalon 620 og Mylone. men<; EK 480
medf,,,!e el negativt mcrudbylle.

Kamille i sprøjtemiste i hrede, Ukrudtsmidler lil vinlersæd
med indhuM af c10pyralid eller af loxYllillbromoxYllil har
I{od effekt mod tiell"l' pIa file.
God efJdl Hall opnli~ .wh'el wd eflerårs- mm ~'ed

jorlirshekæmpe/se.

Tabel 97. Ukrudl i villfenæd (138).
Sprøjtning forar.

Anlal hkg Netto-
Vintersæd ukrudt kerne. merud-

pr. m! pr. ha bytie

3 forsøg /985. Vinterl/I'ede

Ubehandlet 87 59.4
Mechlorprop, 50% 5.0 l 51 4.9 3,1
Oxilril 1.51
1Mechlorprop, 500/c + 3.0 1 2Y 7.2 4.7
PLK-Galipur 4.0 kg J l 6,7
EK 184 h J.5 l J2 6,4
EK 185 h J.5 l .16 4.8
DPX T 6J76 JO g .14 5.J

LSD 25 3.6

J jorsog /984. Virlll!rbyg

Ubehanc!lct 124 56.4
Mechlorprop, 50% 5.0 I 56 2,5 0.7
Oxitril 1.51
t Mechlorprop_ 50C:C . J.O l J1 2.3 0.7
PLK-Galipur 4.0 kg 43 0.6

Atk beh.lIldltnjl;cr cr udf('rl i ~tadlll!11 .1-4 r <lpril-maJ
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Tabel 98 viser en oversigt over midler. prøvet til
bekæmpelse af tokimbladet ukrudt i hvede. Oversigten
omfalter de midler, som har deltaget i /O eller flere drs
forsøg. Kun resultater fra forsøg, hvor der alene fore
kom tokimbladet ukrodt er medtaget.
Dosis, effekt og opnået merudbytte for behandlingen
er anført for de midler, som markedsføres i 1986,
Samtidig belyses økonomien ved brug af de anførte
midler. Prisen Cll;c1. moms 1985 for kemikalier til cn ha
vises sammen med neltomerudbyltet, der fremkommer
ved fra det m!llte merudbytte at trække omkostninger
til kemikalier og udbringning.

Ukrudtsbekæmpelse i vinlerhvede kan gennemføres pli
flere tidspunkter, og derfor er oversigtslabellen opdelt i
afsnit.

Ved såning er anført en række midler, som alle er
udviklet til bekæmpelse af græsukrudt, men som også
har en effekt overfor tokimbladet ukrudt. En omhyg
gelig s!lning. sIl alle kerner bliver dækket, giver sam
men med sprøjtning på et bekvemt slibed uden knolde
mulighed for at opn!' en god effekt på ukrudtet uden en
samtidig skade på afgrooen. Effekten mod tokimbladet
ukrudt har været bedst efter Stomp. De opnåede mer-

Tabe! 98. Midler prøvet mod tOkimbladet ukrudt i vinterhvede.

AlItal Antal ukrudt Udbyue og
Vinterhvede Dosering forsogsl.r pr. ml merudb)·ltt Ktmikalit- etlo-

kg/l pr. ha og ~nesle Antal hkg kerne pris 1985 ncrud·
forsøgdr forsøg "b<h I b<h. pr. ha kr. pr. ha bYllt

Ved såning

1. Stomp 5.0 6-85 25 79 7 68.6 1.4 .150 -2.0
2. Tribunil .1.5 5-8.1 J7 69 26 77.6 J,S .108 1.6
3. Trinulan .1.0 4-85 2J 85 25 69.9 2,5 240 O.J

EfterAr st. 1-2
4. »)Gule midler«· 7-84 65 65 JJ 67.7 0,8
5. Glean 20 DF" 20 g 1-85 7 6.1 8 66,8 2,2 96 0,7
6. Glean 20 DF 1 Oxilril 20 g+O,5 1-85 7 6.1 J 66.8 1.J J65 0,9
7. Vegoran 1.75 5-84 26 67 6 76.5 1.2 236 J.3

Efterår st. l-3

8. Mylone 2.5 1-85 20 9.1 Jl 64..1 2,J 225 0.4
9. Swipe 560 .1,0 1-85 J 20 O 83.9 "0.6 210 lO

ForAr st. 3, marts-april

10. Mylone 3.0 4-84 41 79 18 74,9 1,4 270 .,4
ll. Swipe S60 3.5 2-85 4 42 7 84,9 "1,2 245 3,8
12. Mectril 4.0 .1-85 8 J39 33 74.3 4,6 2.10 .J
13. Vegoran 2,0 4-82 J7 77 J4 6J.7 2,6 270 0.2
14. Tribunal 1 Propinox-M SO 1.8 • 2.8 4-84 17 70 J3 79,3 J,4 223 .J
15. Glean 20 DF+Oxitril 208+ J.O 4-84 J8 65 JJ 74.6 0,8 239 - 1.8

ForAr st. 3-4, april-maj

16. MPD-midler 4,J 5-85 23 47 JJ 53,3 0,5 95 - 1.0
17. Herbalon 620 3.5 4-80 17 JU 20 47,7 1,4 19.1 0.8
18. OxinoJ 3.0 2-85 4 72 18 78.6 2,8

forAr st. 4-5. april·maj

19. DanIril 3.0 -1--8 J J8 59 9 5J,2 J,9 J08 0,3
20. Basagran OP 4.0 5-78 23 110 25 55,7 2,6 220 0.2
21. Basagran MCPA 4.0 4-8.1 J7 4.1 12 54,J J,I 232 1,4
22. Lontrel DP 4.0 4-8J 14 72 JJ 56.4 2,0 J68 0.1

• gns. af DNOC. Dmoseb og Areti!. •• sprede.klæbtnllddel tilsa!.
Tabclltm. der omfatler de seneste års ho...edreo;uhater. kan supplert' årelS fOrS<lgHCl;uhater og give ct hurTigt overblik O\'cr nogle
markedsf"ne midlers fomllen,
Resultaterne stammer fra flere forsIlgs-.erier udført under forskellige betIngelser, og præparaternes effekt og merudbytte bør sarrmenlig-
nes med varsomhed.
Såfremt navngivnc mIdler ønskes sammenlignet - f eks. I artikltr. brochurer. annoncer m.\. - hm kun an\'cndcs fo~g. h\orde alo.tuel1e
midler er prøvet sammen.

J88



Plantebeskyttelse

Tabel 99 \"i~t'r resultaterne af 2 forsøg i vintcrhvede.
hvor en række midler er ud3prøjle{ sIraks efter afgrø
dens sånmg. I gennemsnit af de 2 forsag var der 70
gr~u\..rudlsplanter pr. m!, som cr reducerel væsenl
ligt af alle behandlinger - dog med undtagelse af Racer

Rajgræs som ukrudt i hvede kan r/'ducere IIdbyuet
~·Q'~'CIII/ig!.

DeUe græs synes - næst efter kl'ik - al ~'ære det /IIest gradigf!
græsuf..rudl.
Alm. og liat. rajgræ{ er saml/dig de mesr dyrkede/rogræJser.
og /r'Hpild kali være en l'æsf!lIllig forureningskilde.
Flere midter kali lx!kæmpe Rræsukrudt / VIntersæd.

Hg
kerne
pr. ha

52 88.0
21 2.6

58 70,2
50 3.6
22 3.5

LSD 2.5

l f~

397 43,5
124 33,S
34 34.1
20 28.1
5 33.4

15 34.1
28 26.2

LSD /2.1

18
6

70
5
9

76
2
I

101

Antlil ukrudt
pr. ml forår
græs lodel

3.5 I
4.0 kg
1,3 I
6.0 I
4,0 I
4.0 I

4.0 I

J.5 I
1,2 I

Vinterhvede

Tabel 99. Græsukrudl i vintersæd (/39).
SprCljlffillg ~'ed slini"g.

l formg 1984

Ubehandlet
PLK-Terbutryn

2 fors"g /985
Ubehandlet
Tolkan L
Dicuran
Racer
FS 102
PLK-Terbulr)'1I
EK 283

5 forsøg /983

Ubehandlet
Tolkan L
Racer

Alk l>o:h:lIldling('r tr udfor. ~trah cncr sånlllg

De gellllemførfe forsog har vi~·t. at det kUli er rentabeII
ar gennemfore en ukrudtssprøjtIling..{åfrenll derfindes
ell SlOfTe mængde ukrudt pd arealel.
Sprojlfting om e/iertiret kan være en fordel. såfremt
vejret til/ader. at der køres på arealet. Del kOll dog være
//ofhendigr lIæste fordr at supplere en eflertirsbelwnd
ling. såfremt lIyl ukrudt spirer.
Sprojmillg om foruret kon med fordel ske med de
midler. som kOIl aln'eflde~ tidligt, og som ikke .~riller

særlige krav til væksl i ukmdlel.
Det kOI/ ~'ære ell fordel Ol udsætte behandlingen mod
ukrudt til fororet pli arealer. JnYJr ukrudlsbe.\"tanden er
beskeden. eller h~'or det pd forhånd vides. at specielle
ukrudfsarrer· eksempelvis hanekro - vil.~pire frem efrer
~·i"terell.

Det kan Ql'en-ejes ar gennemfore en ukrudt,uprojtlliflg i
ro trin ved af sprøjte skå/lsomt i efrerdrer med en lav
dosering og derefter følge op /læste jortir med et egnet
middel. hl'Or der er behov derfor. Så kan ukrudLSbe·
kæmpe/sen blive skånsom mod såvel afgrøde som pen
gepung, men samtidig g"res mere effektiv (H'erfor den
forekommemle ukrudtsbe!iWnd.

Græsukrudt
Forskcllige gra:s~er kan optræde som ukrudt i vinter
sæd. Agerrævelwle, vindaks og elldrig rapgræs er ek·
sempler på egentlige ukrudhgra..-sser, som kan værc Cl
problem. Specielt synes de to sidstnævllte at optra.>de
stadig nere steder og medføre el behov for bekæm
pelse. Problcmcrne kan også va:re store mcd spildfr011f
forskellige kuhurgræsser fra tidligere dyrkning af
græ~fro.

Senere iforårer I stadium J-~ hen i apnl. når vækstbe
tingelserne er lidI bedre. kan midlerne nr. 16·18 tage" i
anvendelse.
Midlerne nr. 19·22 bor først tages i anvendelse. når
gode l'ækstberiflgelst7 r er tilstede. Disse midlcr er pri·
mært udviklet lil brug i vårsæd og indeholder bl.a.
dichlorprop eller bentazoll. som stiller ""'rre krav til
vækst i ukrudtct, for at effekten bliver god.

udbytter har kun I enkelte forsøg kunnel dække den
høje behandlingspris.

Senere i efreraref. når kornet har nit:t 4 blade, kali
midler med indhold afmechlorprop !ages i anvendelse.

Tidligr efterår. n:\r kornet har laet )-2 blade, og ukrud
tel endnu i stOrt omfang alene ~Iår med kimblade. kan
nere midler tages i <tnvendelse. Kun midler. som ikke
indeholder mechlurprop. er egnct lil brug så tidligt i
kornel s udvikling. Bemærk. at der er betydelig forskel
på hvilken pns. disse behandlinger kosler.

Tidligt forar i stadium 2-.1 omkring I. april kan nere
midler t:.lges i brug. ElIeklcn har været omlrent en~ for
de prøvede behalldlinger.
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Tabel 100. Græsukrudt j vintersæd (}40).
SprøjlrIillg i fordret.

Antal ukrudt hkg Nctlo-
Vinterhvede pr. ml kerne merud·

.""" lIndel pr. ha bytte

l ja"øg 1985 I r,
Ubehandlel IO' JO' 45,1
Tolkan L 2.8 l 3 9 9.3 6, l
Dicuran 500 FW 4,0 I 3 2 7,2
Areion n. E 2,0 l
+Mechlorprop +3.5 l 5 6,1 2,9
Delgran 5,0 l 2 6,8 2.8
Arelon Combi 5,0 l 3 5.9

LSD-
4 jorsøg 1981-82 3 fs.

Ubehandlet 34 23 58.0
Areion n. 2,0 l
+ Mechlorprop -3.5 l 8 6 1,0 4.2

• 1 1985 karakter (\O - 100 pcl. dækning. O IIIlel ukrUdl).
Alle behandlmger er udført I kOrtlcb ~tadium 3-4 i aprrl-maJ.

og EK 283. 1 del ene forsøg, hvor enårig rapgræs
oplrådte, har alle midler virket godt. mens den d<1rlige
efTekt af de IO midler kommer frem i del andet fun,øg.
hvor agerr-ævehllle forekom.
Kun i det ene forsog er der oplalt tokimbladet ukrudt.
som forekom l meget !Ol ar mængde. EfTekten overfor
det bredbladede ukrudl var god af alle midler rå nær <lf

Tolkan L. Trods den belydelige forskel i elTe"'t har alle
behandlinger medfort meget !Otore merudbylter. Da
afgrøderne i begge forsøg var tynde og uens. er de
målte merudbyller ikke sikkert forskellige_
I forsog er ikke medtaget i gennemsnitstallene. Her er
ikke foretaget optælling af ukrudt, og de forskellige
behandlinger har ikke medfort sikre udslag.
PLK·Terbutryn deltog i I forsøg i 1984, hvor behand·
lingen resulterede i et merudbytte. som langt fra var på
højde med udslagene i 1985.
Racer og Tolkan L deltog i 5 forsøg i 1983, hvor der
dog ikke forekom græ!iukrudt. Også her viste Racer en
bedre efTekt på ukrudtet en Tolkan L, uden at der dog
blev nogen forskel I det opnåede merudbytte.
Fon.øgcnc fonsættes.
Tabel 100 viser resultaterne af 2 forsøg, hvor forskellige
midler er udsprøjlet i foråret i vinterhvede. De forskel·
lige behandlinger har reduceret græsukrudtct, der i
begge forsøg var enårig rapgræs og har medført store
merudbyttcr. I begge forsøg er efTekten vurderet ved at
givc karakter. I et af for~øgene er der også givel
karakter for effekt på tokimbladel ukrudt. Tolkan L
har· trods en ringe efTekt mod tokimbladet ukrudt 
givel et større merudbyue end de øvrige midler.
Belgran er el blandingsmiddel. som er marked<;ført fra
1985. meliS Dicuran 500 FW og Areion Combi endnu
ikke er markedsførl.
Areloll n. + mechlorprop har deltaget i 4 forsøg i
1981-82. hvor merudbyue ikke kunne opnås.
Forsøgene fon sættes.

. .
Anlal Græsukrudl Andcl ukrudl Udbym 08

Vinterhvede forsøgsår anlal pr. n,' antal pr. m2 merudbytte Kemikalie· ell~

~ring og St:nesle Anlal hkg kerne' pris 1985 Rlerud·
!kgii pr. ha forsøgslr forsag uboh. I "'h. u"'h l boh. pr. ha kr. pr ha bytle

Tabel /Ol '\lfidler prøvet mod græsser og tokimbladet ukrudt i vinterhvede.

Ved såning
1. Arclon n. E' 3.5 7-81 21 75 Il 80 38 53,0 3.5 420 .0,4
2. Stomp 5.0 4-81 IO 32 4 42 7 56.1 2,5 350 '0,9
3. Tribunil· 3,5 7-81 23 77 16 78 17 54.8 3.2 310 0,1
4. Trimilan 4,0 7-81 2 l 75 24 80 37 53.0 3,6 320 0,5

Efterår
5, Areion n. E· •

PLK-Trirocid 50 2.8 - -l.0 -1--81 IO 32 JO 42 7 56. l 3,2 475 - I. l
6. Ardon O. E· +

Dinoseb, 48% 2.8 , 1,5 4-82 9 16 2 30 5 50,8 0.1 405 3.6
7. Arclon n. E· +

Basagran 480 2,8 + 3.0 -1--82 9 16 2 30 8 50.8 1.3 875 -5,8
8. Tribunil 4.0 3-R2 3 63 15 )2 5 48.0 2,4 350 - 1.0

Forår
9. Areion n. E' 2.8 4-81 JO 51 8 25 IO 51.3 1.9 335 1.4

IO. Areion n. E· +
Basagran OP 2,0 ' 3,5 -1--81 10 51 15 25 7 51,3 2.0 435 2,0

• Andre formulennger eller doser I vis~ f()N)g:;lIr.
Tabellen. der omfUller de scnC'Sle Ars hO\edrcsuh:ller, kiln wpplul? I1rels for""g...resullntCr og gJH' et hurllgt overblik (Iver nogle
murkedsforle midlers formå~ll

Resultalerne ~Illmmer fra nere fONJg<"\ener udfort under for<.kdllge hclll\gd~r. og præparatcrue.. dTckt og merudb)'llc bor s;lmmenhg-
nes med var~()rnh«l

SMrcml navngivne lIlIdier 11Il"kc" sammenligne! f. eb. 1 :lrllkler, broch urer. 1l1l1lOlH.:cr nl. v. - bor kun 11l1\'elldC'i for"~lg. h\or cle Ikl uelle
midler er prøvel <.ammell.
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Tabel 101 viser cn O\I~rsig( over midler provet lil
bekæmpelse af såvel græsukrudt som tokimbladet
ukrudt i vinterlwede.
Ovcrsiglell omfallcr de midler, som er prøvet i Io eller
flere års forsøg. Kun de forsøg. hvor der foreligger
optælling af så\'el græsukrudl som lokimbladel ukrudt
er medtaget.
Dosis. eITekt og opm'iel merudbytte for behandling er
anført for de midlcr, som markedsføres i 1986. Samti
dig bely<;~ okonomien \ ed brug af de anførte midler.
Pris excl. moms 1985 for kcmikalier til cn ha vises
sammen med I1cttomerudbyltct, der fremkommer ved
fra del målte rnerudbyue al trække omkostningcr til
kcmikalicr og udbringning.

Slrah efter stilling kan flere midler anvendes på el
vehillavcl såbed uden knolde. Når afgroden s!is. bm
alle kerncr dæk\..,es. så de ikke kan rammes direklc af
sprøjlevæsken.

I efteråret. når afgrøden har faCI IO blade. kan der
sprøjtes med cl middel ind~ho\dendc isoprotllron 
Are10n n. E eller Tolkan L -, ~()m har givct den sikrestc
græselTekt eftcr frcmspinng. Ofle kan det være en
fordel al tilsælle et middel. som ~ikrer god etTekl mod
tokimbladet ukrudt. ~OIl1 disse midler har en begræn
set cffekl imod.

I forarer kan i...oprolUronmidlcr ligeledes an\endes
mod gra:sukrudl. og heJ' kan det igen være en fordel at
til'iællc cl middel. som giver effckl mod tokimbladet
ukrudt.

De gennemjorre forsog har visl. ar græsukrudl - når dn
forekommer i bClydelig mængdc· kali IIcdsærre udbyt
lel væsen/ligl. og Ol store menulbylter ka/l apl/lis/ar ell
effeklil' bekæmpelsc,
Midler med effi'kt m(J{1 græsukmdl bor primærl rages i
olll'ellde/l'c. flar ukrudt'ibesrande/7 domineres afgræs
ser. Delr er bekæmpel'ien relalivt dyr. og samlidig har
jorsøge"e VI:'i/, at midlerne /..011 I'ære ret hårde mod
a/w"den.
Sii/remt midler mod græsllkrudl onskes alll·cndl straks
efter ajgrodem .\·(Jflillg. skal del lilstræbes al /rembri'Jge
et behemt såbed Ildelt klIoide og ar gCl/nemfore sånin
gel/ således. ar kememf! blil'er placerel" )·4 cm dybde
og dermed dækkes afjord.

Valg af middel
I saml lige forsøg med ukrudtsbekæmpelse i vintersæd,
hvor der er foretaget en optælling af ukrudtsplanter, er
di<;se opdelt efter art.
Tabel 102 viser hvilke arter, der forekom hyppigsl i de
gennem forte forsøg i 1985. 1980 og 1975. Det fremgår.
,Il fuglegræs har værel mest udbredt i alle dl:: nævnte
forsogsår. De anvendtc navne er ikke helt ho1<lIlil.k
korrektc. idet kamille, pileurt. tvetand og ærenpris
omfatter nere lInderarier.
Uanset at forsøg med ukrudtsbckæmpcl ..e ofte bliver
placeret på arealer med ~peciclle uknldt ..arter. ~konlles

Plantcbesk},ttelsc

Vindaks er l'1 fim græs met/ en Jtar rot/vio/ct og meget
udbredl top.
Delte gr(l'~lJkrudl SYl/es al brede siR ril SllIdtg flere areater
med \'illlersær!" dl~t~e dr. Spuietl i 1985 1/00 defl(' græsfordel
af de tyndl' vlII(er~(pdsmark('r,

A lir' wæSIJkrudrsmid/er har g(J(1 ('1fekt.

del, at oplællingerne gl\:er el dækkende billede af
hvilke arter. der er domincrende i virlIersæd i de
nævnte :'ir. Over en årrække kan tabellen vise, hvordan
arterne forl.kydes i forhold lil hinanden.

Tabel103 vi ..er hvilken effckt, der er fundet i for!>øgene
med midler mod ukrlJdl i vintcrsæd.
Tabellen angiver midlernes proce11ly;se effekl. hvilket
vil sige. at el hOjl tal belyder en god ukrudlscffekt.
Normalt vil en efTckt på 85 pct. eller mere belyde, al
der bli\cr opnåct en enekliv bekæmpelse under de
flc<;te forhold.
Bag det cnkelle tal for effekt ligger mi/ldst 7obserm/io-

Tabe/102 Hyppigsle IIkmdl5arter i ~'isse år (/41)

Fort:komSI i pcl. af forsag
Vintersæd

1985 1980 1975

Antal forsag 54 2. 17

Fuglegra.-s 72 62 88
Sled moder 52 52 47
Ærenpns 19 45 53
Kamille 48 28 71
Tvetand 19 17 35
Raps 15 J O
Forglemmigej 11 17 35
Burresnerre 2 14 18
Hanekro 6 7 6
Hyrdcla..J..e 6 14 6
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Tabel 103 Effekt i pct mod det vigtigste ukrudt i vintersæd (143)

TolrambLadc1 ukrudt Onesukrud I

l;

" ~ ~Vintersæd ~ .•
~ '" .~

E E ~
~

.§"~
~ • Eli

~
>

~
.

~ ~

~
~ .-

Pre~et l' ~ ~ c c ~ ~ "".E 9- E , E c
~ c i E~dosis ll, ~ 9-

~
~ li, .. ~,

tf
, • o: 'il .li ;; ·epr. ha < C> .. '" < '" "'~

Ved såning
Areion fl. E .......... 3,5 37 91 81 16 36 95 - 86 420
Slomp ..... 5,0 99 99 93 75 99 100 - 94 350
Tribunil ..... ........ 3,5 49 52 92 98 54 86 88 89 - 81 310
Trinulan . . . . . . .. 3.0 48 88 76 9 97 - 94 240
Glean 20 DF ........ 20 g 43 81 68 12 90

Eflerlr

Areion O+Gult* ..... 2,8~- 84 99 93 90 91 - 85 - 400-460
Glean 20 DF·* ...... 20 g 95 95
Glean 20+0xitriJ ..... 2Og·0.5 67 - 100 97 - 100 165
Gult middel· _ ...... 74 86 99 91 II 100 97 - 84 65-140
Mylone .... __ . 2.5 89 99 94 225
Vegoran . ............ 1.75 88 95 100 99 99 235

Forir

Glean 20+0xitril 20 gt l 56 95 100 98 99 - Il 240
Herbalon 620 3,5 79 92 95 95 80 190
MPD·midler . 52 97 85 99 67 78 95
Mylone ),0 55 91 86 88 82 96 97 270
Tribunil"'Mcchlorprop. 1.0+2.0 57 95 99 88 - 100 100 2)0
Vegoran _ ........ 2,0 52 95 79 92 88 270

• gos. af Arc!it, Dinoseh. DNOC •• sprcde·L.hd>emlddd lIlsat

ner. som samtidig er samlet fra Oere Ars forsøg. Kun
herved kan det sikres. at det anførte tal er rimeligl
dækkende for den effekt. som opnås under praktiske
forhold.
Midlerne er placerel i grupper efter anvendelsestids·
punkt. Desuden er den prøvede dosis og prisen pr. ha i
1985 anført. Til den anførte pris skal der lægges memo:;
og omkostninger til udbnngnmg.
De vandrette linier viser. h..ordan det enkelte middel 
evI. gruppe af midler· virker pA forskellige ukrudtsar
ter.
De lodrette kolonner viser derimod. hvordan den en
kelle ukrudlsart bliver påvirkel afen række for<;kellige
midler.

Valg af ukrudtsmiddel bør nøje afSlemmes efler den
ukrudlsflora. der forekommer på del areal, som skal
sprøjtes.
Et indg~ende kendskab fil den flora. som forekommer
på den enkeIle ejendom - eller endnu bedre i den
enkelte mark - leIler i høj grad ~'Olget af middel
Et godt kendskab Iii de aktuelle midlers effekt giver en
mulighedfor· ndr ukrudl.l1oraen kendes - al l'ælge den
økonomisk bedsle løsning.
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Ukrudt i ærter
I 1985 har inleressen for at gennemføre forsøg med
bekæmpelse af ukrudt i ærter værel usvækkcl

Tabel 104 viser resultaterne af 6 forsøg efter en ny
forsøgsplan. hvor Ven7.ar og TreOan er anvendt straks
efter ærternes <>åning. I led d og g er de to jordmidler
supplerel med en lav dOSIS MCPA og i led f med
Basagran MCPA efter ærternes fremspirin~ Disse
behandlinger er sammenlignet med en blanding af
D1adcx + Basagran 480 udsprøjtet. da ærterne var 2-4
cm høje. I gennemsnit af de 6 forsøg er der optalt 90
ukrudtsplanter pr. ml, som er reduceret væsentligt
efter de forskellige behandlinger. lied c og e, som alene
er behandlet straks efter såning, er der levnet mere
ukrudt end i de øvrige led. og ved høst har jorden da
ogsA været mere ukrudtsfyldl i disse to led, end hvor
der er sprojlet med bladmidlcr. Trods denne forskel i
effekl er de opnåede merudbytter beskedne og kan ikke
dække omkostningerne ved de udførle behardlinger.
Forsøgene fortsæt tes.



Væksthæmnmg hos
markært Silet eftl!r
udvlntrtt wntenæd, der
var Iwhand/et med G/ean
10 DF i efteroret 1984.
Ærternes rødder var
forkrøblede og de
ow:rjOrdl:fke dele "t)tnde..
og gulfarvede.
Sdfremt ejterdm'åede
afgrøder ud.';mrer bør
det generelt OI't!M'tjes. om
de brugte uJ..rudt.smidlt'r
kan begrænst' t't frit mIg
afafgrøde til om.s4nmg.

PIaniebeskyttelse

Tabel 105 viser r~uhalerne af J for'iog. hvor el nyl
jordmiddel. Dlmefuron, er sammenlignel med Du
Pont Linuron 50. DIsse behandlinger. der er gennem
fort straks efter ~lIlng. er sammenlignel med to led.
hvor der er sprcjlel med Bladex lil"al henholdsvis
Basagran 480 og BaS<lgran MCPA, da <eTlerne var 2·4
cm høje.
I led g er Al>ulox udsprojlcl p5 2-4 cm hojc ærler som
el supplemenl lil linuronmidlel brug! ved såning

Tabel 104. Ukrudt J ærter (145).

Anlal Da:k. hk•• 'leuo-
Markærl ukrudl nini· k",,, merud-

pr. m2 Y. høst pr. ha byne

6 forsøg /985
a. Ubehandlet 90 J) 39,1
b. Basagran 480 I.Q I

18 II I.Q Q,)
+ B1adex 500 SC .1.0 I

c. Venzur Q,S kg 44 20 Q,6

d. Venzar og Q.5 kg
IO 12 1,2MCPA, 75% 08 Q,JJ kg

e. Trenan 1.51 -IO 19 1,4 Q,J

r. Trenan og 1.51
8 IO 2.7Basagran t\.·lCPA 2,Q I

Q,6

g. Trenan og 1.51
(J9) (24) (1.1)( Q.5)MCPA.75% og O,JJ I

LSD-

pcl af Jorden af dæUel af ul rudi \ed h""t
~ C. d. r. f og g er behandlet for sAnml.l
~ b. d. fog g er behandle!. da ærterne 'ar 2-4 cm hOJe

I genncm'lnit af de J forsog er der optalt 140 ukrudts
planter pr. m 2. I led d og c er der opnået en god effekt
merfor ukrudtet. Dimefuron har ligeledes ViSl en god
effekt. mens Lmuron-midlet har levnet noget mere
ukrudl og..5 i del forsog<;led. hvor der er gennemført en
supplerende behandling med Asulox.
Trods denne forl>kel i effekt !lur behandlingerne ved
hO!>l "iSI sig al give en fin bekæmpelse. Mens der var 19
pet. af jorden ukrudtsdækket i ubehandlct. var
ukrudtsdækningen ener behandlmgerne reduceret til
3-7 pet. Som merudbYllerne Viser, er der Ikke nogen
særlig forskel p5 behandlingerne på dctte punkt.
Forsøgene fon~ltes;.

Tabel 105_ Ukrudt; ærter (/46).

Antal Dæk- hk•. Netl~

Markært ukrudt mn.· kerne merud-
pr. mJ v. bøsl pr ha bylte

6 forsøg /985
a. Ubehandlet 140 19 44,4

b. Basagran 480 1.0 I
I) 6 2,Q Q.J

- Bladex 500 se -I.O I

c. Basagran t\.lCPA 2,Q I
15 4 J,6 2,2

-.- B1adex 500 SC +1.0 I

d. Dimefuron 2,Q kg JI J 2,0

e. Du Ponl Lmuron '.5 kg 88 b ).2 1.8

r. Du POnl LinufOn 1.5 'kg
) I ) 1,4

og Asulox og 2,Q I
LSD 1.8

• pcl af JOrdrn :If dækket af ukrudt ..ed hosl
Led d. r og rer behandlet '-Hals efter sånmg
L<'d h. f; og f er beh:mdltl. da ærterne ,ar 2-4 cm h"Je
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Tabel 106. Ukrudt i ærter (147).

Antal Dæk- blg. Nella-
Markært ukrudt nmg- k"", merud·

pr. ml v, bost "'.... bYlle

l/ol'SOg 1985
a. Ubehandlet 177 40 37,8

b. Basagran 480 1.0 I
16 O 6.4 4.7+ Bladex 500 se + 1.0 I

c. Blade. 500 se 1.51 54 2 6.2 5,1

d. Trinulan J,O I 71 4 4.6

c. Igran 2.5 I 49 4 1.8

f. Vegoran 1.51 65 IO 1,9

3/ol'SOfll984
a. Ubehandlet 108 8 54,0

b. Basagran 480 1,0 I
IJ 4 0.0 1.7+ Bladex 500 se + 1,0 I

c. Blade. 500 se 1.5 I 52 4 0.4 0.7

f. Vegoran 1,5 1 55 4 0.4

• pet af jorden af dækkel af ukrudt ved hos!.
Led e. d, og e er bt:handlet straks efter såmng
Led f er lxhandkl lige for ærternes fremspiring
Led b er behandlet. da ænerne "ar 2-4 cm høj('

I tabel 106 ses resultaterne af I forsøg, hvor en række
jordmidler brugt straks efter såning er sammenlignet
med en sprøjtning på fremspirede ærter med Bladex +
Basagran 480.
I forsøget var der 140 ukrudtsplanter pr. m:!, som bedst
kunne bekæmpes med sprøjtningen efter fremspinng.
De forskellige jordrnidler har levnet mere ukrudt, men
ved host er der kun ringe forskel på arealets ukrudts
dækning. Trods denne lille forskel i sluteffekt har bilde
Bladex og Trinulan medført pæne merudbytter. hvor·
imod Igran og Vegaran kun har givet sroA. merudbyt
ter.
I 2 forsog efter samme forsogsplan er ukrudtsuelhnger
ikke gennemført. I det ene forsøg har kun Bladex +
Basagran medført et sikkert merudbytte, men der i
det andet forsog generelt er smil udslag for behandling.
Hverken Trinulan eller Vegaran er tilladt ul brug i
rener. Igran er endnu ikke markedsført
Forsogene (ansættes.

Tabel 107 viser resultaterne af 8 forsøg. Resultaterne er
delt. idet der i 3 forsøg forekom spildfrø af raps som
ukrudt, hvilket har betydet, at merudbytterne her var
langt storre end i de øvrige forsøg.
l 5 forsøg optaltes der 86 ukrudtspIanler pr. m~, som
blev reducerel væsentligl i led b. c og d, som alle blev
behandlet efter fremspiring, da ænerne var 3-5 cm
hoje. Led e og f er behandlet straks efter såning. og her
er der levnel noget mere ukrudt. Disse IO forsl,gsled er

TabelIOl. Ukrudl; ærter /148).

Antal ukrudt Dæk- hkg Netto- Anlal ukrudt Dæk- hkg Nella-
Markært pr. m! ning- kerne merud· pr. m! ning kem: merud·

m", iall .... høst pr ha bytte m", iall v. host pr. ha bylte

1985 5 forsøg 3 forsøg
3. Ubehandlet 86 40 43,4 a. 98 220 61 34,2
b. Basagran 480 1,0 I

+Bladex 500 se + 1,0 I 6 7 0.5 -1.2 b. J4 6 12,1 10,4
c. ShelJ Trirolex 1,4 I

+ Blade. 500 se + 1.5 I 5 4 1,0 2.4 c. 28 6 13,2 11.8
d. Basagran MCPA 2,0 I

+Bladex 500 se 11,0 l 8 IO 0,1 I.J d. O 19 5 11.6 10.2
e. Blade. 500 se 1,5 I 24 14 0.5 -0.6 e. 72 154 J7 8.0 6.9
f. AfaJon 1.5 kg JJ 20 0.6 1,9 f. 64 152 J5 8.0 6.7

LSD- LSD U

1984 J /al'Sog J /al'Sl'f.
a. Ubehandlet 137 60 55,1 a. 28 127 J9 43,3
b. Basagran 480 1.0 l

.; Bladex 500 se .1,0 I 27 15 2.2 0.5 b. 4 49 9 11.5 9,8
c. MePB. 30% 2.0 I

+ Bladex 500 se +2.0 I 28 13 2,5 0.9 c.
d. Basagran MCPA 2.0 I

+B1adcx 500 se + 1,0 l d. o 48 9 12,4 11.0
e. Blade. 500 se 1.5 I 71 18 1.5 0.4 c.
f. Afalon 1.5 kg 82 20 0.1 1.2 f.

• pet af JOrden af ubrudt \ed høs!.
Led e og r er behaooki Slrab dier sining
Lcd b. c 08 d er behandlet. da ærterne \'ar 2-4 cm hllJC.
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da og ved host mere ukrudtMJækkel. end del er
lilfældet efter de ovnge behandlinger_ Trods denne
forskel i effekt og trods det, at ubehandlet \'ar 40 pcl.
dækket af ukrudt ved host. er der kun opnåel meget
beskedne udslag for behandlingen i disse 5 forseg.
13 forsog optaltes der i gcnnemsnit 220 ukrudtsplulHer
pr. ml. hvoraf de 98 var raps. Ogs.~ her har behandlin·
gerne efter frem ...piring været bngt mere dTeklive end
behandlingerne ved såning. Ligcled~ er renheden vcd
host klart bedre i led b. c og d. øg her ~'5r den bedre
effekt tydeligl Igennem. så merudbytterne er storre
ener disse behandlinger. end Iwor der kun er :-projtct
straks efter nmg. Resultalerne af di ...se for~og \iser
tydeligt. h\ ilken betydning ...plldplantcr af raps har
som ukrudt i æner.
Basagran MCPA . som nu er IIl1adt III brug i ærter·
bicvag prøvet I 3 forsos i 1984. I hegge forsog.. r er
der opnået omtrent samme merudb} lic. uanset om
Blade;.; blandes med Basagnln 480 eller Basagran
MCPA. Effekten p5 ukrudtet er cn lille smule bedre.
hvor BasagnlIl MCPA har været blundingspartncr.

heil Trifole;.; er et MePll·middel. som er prøvet for
første gallg i blanding med Bladex. Blandingen viser
meget lovende resuhater. ogs:\ II r r<,pS skal bekæm·
peso
Forsogene fOTlsællcs.

I forseg nr. 64014 • gennemfnrt p. fOT'Sogsgården
Godthåb - er et atTaLinmidde! prmC'1 som jordmiddell
ærter. UkrudtscffcklC'n var fin. mcn mcrudbYllet var

Tabel 108 ,\ftdler pro~'et mod ukrudt i ærter.

Plantcbeskyttelse

beskedent og Ikke p:1 hojde med del. som B1adex som
jordmiddel1..unne gl\-e. I ...amme fOf'~"g ble\ flere d(><.er
af MCPA prmcl. Kun med den hOJcstc dO~ls, I kg 75
pc!. MCPA· blc\ ærterne noget )Ikrollcdc(. Ved host
m Ites al1ige .. e1 et pæl11 mcrlldbyue I dette led

Forsog nr. 25027 er gennemført I hestebønner.
Effekten p:\ ukrudtet var Ikke imponerende. men Are
lit· el gull middel - og, Bas::\gran 4&0 + Actipron har
dog virket lidt bedre end de "Vrige behandlinger.
Trods den d. rlige effekt pa ukrudlet. er der for flere
midler opm et merlldbYller p~ 2·3 hkg honner pr. ha.

ndtaget herfra er dog behandlingen med Basugran
480 lIIsat B1adex 500 Se. 'lom har ..æret for h rd mod
afgroden.
Flere fOf<;og I hesletxmner ber gennemføres.

Tabel 108 ..i~r en o"er~igt over midler prøvet til
bekæmpelse af ukrudt i ærter.
Oversigten omfaller de mIdler, :-om har dchaget I to
eller flere års forsøg. DOSI'>:. effekt og opn:\ct lI1erud
bylle for bchandlmgcn er allfon for de midler. som
markedsføre<; i 1986. Samtidig belyse~ økonomien vcd
brug af de anforte midler. Pri~en excl. moms 1985 for
kemikalier III en ha vises sammen med nCHomerudbyt·
tel. der fremkommer \·ed fra det m he merudbylle al
trække omko'itninger til kenukalie og udbringning.
I tabellen er kun mediagel de forsag. h\or spildfro af
rap!. ikke forekom. Idet re...uhaternc fra disse fOfM}g
adskiller sIg vær.entlig fm de resuhater. der opnås.
h\'or delte ukrudt ikke finde-..

PCI_ dækket
Antal uk ruet! jOrder.erfIade

Ærter
Anlal pr_ ml "ed hOSl Udb)'lle 0&

fOfS0gs1r

ubc:h.1 bc:h

merudbytte Kemiltahe· Netto-

Dos<nnl. 0& seneste Anlal
ubc:h.1 bc:h

hkg ærter pris 1985 merud·
kg/I pr fOfS0gs!r r""". pr, ha kr. pr. ha b)'ue

Ved såning
I. Blade;.; . ........ J.S· 5-85 24 113 48 29 10 45.2 1.4 150 0.5
3. Linuron·midler- - . J.5 2-85 Il 102 54 34 14 46.9 0.6 210 1.8

Ærter med 2~ bladc
3. Aretit 4.0 5-83 36 85 2J 26 Il 42.3 2.8 140 0.9
4. Dmoscb. 48q ......... J.5 2-84 Il 115 37 17 5 48.3 2.8 68 1.5
5. Basagran 480 3.0 5-83 36 85 36 26 8 42.3 1.8 540 2.9
6. Basagran 480 - Blade;.; 1.0- 1.0 6-85 72 99 16 27 5 42.2 1.9 280 1.0
7. Basagran ofCPA - Blade, 2.0- 1.0 1-85 8 106 Il 32 8 43.8 1.4 215 0.9
8. Shell Trifolex - Bladex 1,4+ 1.5 1-85 5 86 5 40 4 43,4 1.0 220 3.4

• 2.0 kg I '<15SC f(J~'g •• Afalon og Du POUl Lmuron 50.
Tabdkn. der omfaller de ,encste ~I' hO\ooresultatcr, kan supplel'f! årets fONIg,resultalt'r og gl\e el hurllgl o"'erbhl o\er nogle
markedsfone mIdlers formllen.
Resullalcrne slammer fra nere tONlg.,~cricrudf\lrl under fONkcllij:;e betl1llld~cr. 01; præparaternes elTekt og merudbytte bør sammcnllg-
Ile\ med varsomhed.
S!frenll nll\"ngnne mIdler IJn,kes !>8mmenhgncl- f d,,_ 1arliklC'r. !:>rochurC'r.lInnllllcer m \ - bur lun anq"nde-. forsog. h\or de aklUdle
midler er pnnel sammell
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Sprøjtemiste i morkærter. hvor spildpionter af \'lirrops 'lU
stlir i blomst.
Med IIdrrapsog markært i sommi! sædskifte kan raps bli\'e et
generende ukrudt.
Forsøgsresulwleme }Iiser Ol store neuomerudbyuer kali op·
naes. Ju'Or spildplaruer af raps bekæmpes i markært.

Tobel109 Virkning i pet p& visse ukrudtsarter (144)

Tabel 109 viser hvilken effekt, der er fundet i iorsøgene
med bekæmpelse af ukrudt i ærter.
Tabellen vi!ier midlernes procentIlise effekt. hVilket vil
sige, al et højt tal betyder en god ukrudtseffekt. 85 pcL.
eller mere betyder, at der under normale vækstforhold
vil opnås en effektiv bekæmpelse af ukrudle:.
Bag del enkelte tal for effekt ligger fra mindsl 7
obsen-ationer , som er indsamlet fra forsøg over nere
år. Kun herved sikres det, at de anførte tal for effekt er
rimeligt dækkende for det, som midlerne vil vise i
praksis.
De lodrette kolonner viser, hvorledes det enkelte mid·
del· eventuelt grupper af midler· virker på forskellige
ukrudtsarter.
De vandrette linier viser, hvordan en række midler
virker på den enkelte ukrudtsart.

Flere midler egner sig Iii bekæmpelse afukrudt i ærter.
Ofte lIil en kombination afjordmiddel og bladmiddel
give deri største sikkerhedfor en god effekt, som ogsd vil
holde marken rimeligt rell til høst.
Brug afjordmiddel straks efter sdning Ili10fte medføre
en usikker e/fekl, sdfrena vejrforholdene bliver tørre, og
det kan \'ære nødllendigt at supplere ell s&dan sprøjllling
p& et senere tidspunkt med et egt/el bladmiddel.
Spildfrø af l'drraps kan være el meget tabgivende
ukrudt i ærter. og der kan \'ære særdeles god økonomi i
ar bekæmpe delle ukrudt.

. +

i +u
.: +

u . O1;i ::;~ li~ li~

Ærter ~
'il

~8 ~~ :Ji~
~

"c g c~ ·0 c

• 2 a~ f. !-"" j" ~.

=~]I c -. ~" [~:J Æii3 ••~-
"' O "'Cl ~"'

An ...endelsc:stid "'. sAning ærter ]·5 cm høje

»Agerkål« .. 99
Raps ................ 51 67 92 98
Forglemmigej 100
Fuglegræs ......... 79 7B 84 96 94 99 98
Gul okseøje ..................
Hanekro ............
Haremad . . , , . , . , .. , " .
Hvidm. gåsefod 55 92 91
Kamille .... .... ..... , .... " ..... 88 91 99 98
Pileurt 44 J7 68 85 9J 71
Spergel .........
Stedmoder. ......... 52 70 70
Tvetand . . . . . . . . . . . . . . 86 79
Ærenpris ........ . ....... ,.,.," . 8J 76 95

Prøvet dosis kg/I pr, ha l,S 1.5 • 1+1 2+1 1,4+ 1,5 J

Kemikalie'pris pr. ha t985 150 195 70-140 280 215 220 540

t gns. Ilf 4 l Aretil og 1,5 1 DinO!'>eb. 48% tt Gns. af Afalon og Du Pout Linuron 50
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Ukrudt i majs
Der er gennemført 2 oh"ervatl0n...forsog Illed u"rudts
bekæmpcl ..e I Illaj~. Begge forsog hle\- anlagl p~ urea
ler, hvor alm. brandbæger var et dOlllinerende ukrudt.
og hvor der \ar obseneret "vigtende t:O'ekl afde hidtil
anvendte atfal.lI1-midlt:r Resultaterne loeS I tabel 111

Tabe/liD. \'edl'isnillg afær/er (149)

Ko<
ro,

Ærter ""'. hkg Nelll>
vantJ- vISn. k~rM merud-

prottnt ærter pr. ha bylte

4 forsog J985 3 f,

l:tlehandlcl 22.1 9 35.3
Rcglone· 2.5 I 21.6 \O 0.6 0.8
Basta 3.0 I 21.8 IO O
Roundup 4.0 I 11.5 9 0.3 3.6

LSD-

I label 110 ~es rc'ull<llernc af 4 fon.og l11~d llcdvl,tling
:..tf ,erler r"f ho..1.

Reglonc, (kr alenc ma heil) tiC'> l ærter hcregncl Mlm
ud..æd. og Ba ... la - et ny' ug lUC markedsfort middel·
har kunnet ncd\ ...ne ænerne fuld'itændlgt. Denmod
har Roundup. som mil bcll)'lIe'> l rener 111 foder. lUe
~Ullnel ncd\j..ne ærterne hurtigere end den nalUrhgc
ncdvi!llllng l lcd a
Udbyttet er Ikke :~Ildrel med de provede behandlinger.
men nctlOlllcfudbYlICI \ i~er den "lore fop.kell omko"l
ningerne ved brug af ht:llholdsn" Reglonc og Round
up.
I-Iere for\Og med denne opg.ave bor gellllemfort:...

• ll<.<,aplIl 11l"-lt
Kar.tL.h~1 o '"1/0:11 luxhNllllg. 10 loui Ill'lJ\l,nlllS

Ved optasmns

Foder- og fsbriksrocr 1'" 1000 hkg
d.'l:l- "''' <Od
nlng- pr h:t pr ha

] jor'Wg 1985

a. Ubehandlct 76 7.1 454

GIh. FU\llade-- 3.0 I 4 7H 201
c. Fer\-lIlal- - 3.0 I 8 78 227
d. Gallant 2.0 I 3 78 lI2

8 jonøg /981·84
a. Uhehandlet 66 62 347
b. Fu"iladc-- 3.0 ]--- 5 70 169
c. Fcr\lllal-· . 3.0 I IO 69 155
d. Gallarl1 2,0 I 2 68 161

Kvik
I bederoer kan '" ik være helt afgorende for utlb~ tteb
storrel~. En ræU.e forsog er gennemfort I de ..ene\le
ar med he"æmpclse af dette u"rudl. og heri er det \ 1.. 1.

:.lI ~kæmpelse kan .."e emcn i efteråret forud for
bederoer eller \ ed SpntJltllng efter roernes og "vikken..
frem"plflng.
I 1985 er der gtlluemfurt 2 fOl"'ictg med midler lil brug
efter roernes og "vikken'> frelTlsplring. Re'>ultllterne
fremgi\r af label 112.

EfTe"ten I de IO forsog var nogel for,,"elhg, idt::t ca. 2/3
af ukrudtel blc\ bekæmpet I det ene fOr\"g. men.,
effektt:11 i det andet for~og var meget dårlig. Der er ikke
opnået bedre bekæmpelse med de nye midler end med
alraZln
Der bor gennem føn.... nere for...ng til bclysnlllg af mu·
lighederne for at bekæmpe alm. brandbæger i maj....

Tabel III Kw/.. i bl?deruer f151J

Ukrudt i bederoer til foder
I 1985 er for!>ogsarbejdtt med hckæmpclse af ukrudt I

bederoer Id foder eller til fabn" fort ..at efter en række
forsøg .. planer.

• lXI af )Onkn dæHcl af k\il. leJ oplagnmg
•• \pre'l.k·lb,·bcmlddd cller pt'nclrCTlng"utlc 111<;31

••• 2.0 11 \ i",<;.e fm,"g

2,0

5.1
2A

46.1
0.6
0,3
1.2
0.2

8
9
9
6

2.5 I
3.0 I
4.0 I
2.0 I

I/ors"g 1984
Ubehandlet
Reglonc·
Ba:-t3
Roundup
Roundup

Tabel III. (;krudrsbekæmpelse i ma)-\ (150)

Opuelling Q. 3 us~r ~flcr sprOjtnln1
Majs planlCf pr. ml

I"'" tokimbl ""'" tol.lmbl.

1 [""ag /9gS A A B B
il Ubehandlet 109 4 78
h. Atrallll. -1-7%- 1.51 114 I 29
c Atnulll.-I-7c'P 1.5 I 94 I 30

. ~latflgon . 1.0 I
d. Hoho;\. F- 1.51 174 I B
e. Lontranil 1.51 161 2 44
f. Dicazm 4.0 ~g - 8, 1 41

• lilsat 3 I II E-oh~

Alle behalldlingrr rr udfOr! p,\ ul-rudl ml:l! ..a 4 to\h1:l.dc

I gennemSnit af de 2 forseg er der optah en hik
mængdt' på 203 "\Ik..kud pr m~ ca. 3 uger eflcr
...proJtnlllgen5 gennemforel-.e. Dc tre midler, -.om alle
er af samme lype, har alle \15t god effekl o\er for
kvikl..cn. som har holdl helt til roernc~ optagning. hvor
ca. 3/-1- afjordm erfladcn \ar dækket af hik I ubehand
let. mt'n~ kun ca. 5 pet. af jordO\'ernaden \ ar dækkel
efter de forskellige behandlinger Stort' merudbytter på
ca. 50 ret. er opnået
Fu~l!adc. ren lIH11 og Gallant er nu prO\ et I 8 forsag I

foder og fahrihroer (l\er 4 år. og derfor af"lutle-. denne
op~.J\e. Kun Fustlade er endnu bragl pil m;lfkedel
Effc"tt'1I har været omtrenl en.. for di.' tre nudler, idt::t
en 66 pct. dækning med hi" l ubehandlet er reducerci
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Kamille I'(Jr et udbredt ukrudt - ogsd i bederoer - I 1985.
En efJektill beÅæmpelse.f kan opnds I,etl brug afJorcl"llddel
før eJler lied roernes sdning.
UdladN denne lN!handling, Åan cJopyralid med fordel an
l'endn pijfremJplrede kamiJleplanler feks. med .\fotrigon I

blanding med Belanal + Gollix eller med BetaMJno Combl i
blanding med Goltix..

til 2-10 pet. dækmng. Denne bekæmpelse har resulle
ret i 6-8000 nere roer pr. ha og merudbytter på ca.
40·50 pet.

Kvik kan I'ære el m('gel lob~'Oldellde ukrudt i bederoer.
og store merudbytler kan hos/es. når en bekæmpelse
iværksæues.

Frøukrudt
l 1985 blev de nesle roearealer Illsået sid~t I april.
Fremspiringen var megel ulfredsslllJende. selvom den
var langsom under de kølige betingelser i begyndelsen
af maj. Ukrudtsbekæmpeben blev de neste 'iteder
gennemført sldsl i maj og i bcgyndeben af jU1I1. Om
kring månedsskiftet var der nere dag~ meget vurmt og
solrigt vejr, som medførle line betingelser for ukrudts
midlerne at virke under. Trod5. en frygt for al midlerne
kunne Virke lovlig hårdl på afgmden. \ar det generelle
billede dog, at roerne låhe ukrudtsbekæmpelsen ud
mærket.
De neste steder blev der kun 'iproJlet efter roernes
fremsplflug. Med relali\t lave dO\Crog mak\lmalt 8-10
dage mellem de to bladnuddehproJtninger ble\ der på
samme tid opnåel en skånMlm og en effekti\ renhol
delse. Roerne voksede godt til henover sommeren. og
ved høst var de fleste arealer stadig renhold t. Kun hvor
der var udsprojlel en lovlig lu\ mængde jordmiddel.
kunne der konstateres en del IIllidmelel gtisejoc/. som
spirede frem hen i juni måned. hvor effekten af jord·
midlerne ikke .. log ul længere.
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Forsogene med bekæmpe1St: af froul..rudt I bederoer
skal belyse mulighederne for at opnA en sikker renhol·
delse på aJle jordt)pcr. Desuden skal helsl alle
ukrudtsarter kunne bekæmpes uanset hvill. vejrfor
hold. der opstår i fomret og henover sommeren. Dertil
kommer, at en effektiv bekæmpelse onskes Opll et med
så luve doser. at behandlingen både blivcr sk:insom for
afgrøden. men også kan gennemfores lil en rimelig
pris.

l label 113 ses rC'iultaterne af 2 forsøg, h\-'or firc
forsugsled er behandlet for roernes ning ()g Siden
med bladmidler. Di<;St: behandlinger er sammenlignel
med et forsogled • led a - som er renholdt gennem IO

behandlinger alene efter roernes og ukrudlel~ 'remspi
ring. Forsogsplanen fremgår iovrigt af tabellen.
Alle forsogsled er behandlet to gange efter roernes
frcOlspiring. Der er anvendt lave doser for a' sikre en
skånsom behandling. Forsle sprojtning med bladmid·
ler er i led a. b og c gennemført, du roerne "lod med
kimblade. Led d og e er først "projlct da roerne havde
mel 2 lovblade på storrelse mf.'d en ært. Anden sprøjt
ning med bladrnidler er i allc forsogsled sogt Jl!cnnem
fort 7-10 dage efter r"ro;te sprojtning.
For første sprojtning med bladmidler blev der optalt en
ukrudtsmængde på 105 planter pr. m1 I led o. \Om på
del ttdspunkl endnu l'ar ubehandlet. Anvendelse af
Golllx eller Venzar for roernes såmng haHk på det
tldspunkl reduceret uJ...rudtsmængden til ca. det hahe.

HllIdmelel gasefod - 08$0 Åoldet "mælde-- - ('r ti megel
almmdellgt ukrudT i fHoderoer.
Fremsplmlg kan ske o~w en lang pen'ode - fra april ,-I hen i
juli - afhængig affugtigltedsforholdene. Derfar er 1:J'lglids
eDe"', - eller jordllirkning - af de gennemførte sp"jtepro
grammer nødw:ndig for al sikre en god renholde/Si heil til
op/agil/lig.
11985 var en del arealer I efterlir.:t befængl med ..mælde.. 
især h var la~ doser ofjordmiddl!1 bh'll anIlendt w~d l'krudH·
lN!kæmplst'tI I fordre/.
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TubelllJ W,rud, i bederoer Iii foder (I5J)

Foderroer Antal
ukrudt

e .,;
~

~~
~

~ • 2 "•c ~..5 !l ~~ ~2 ~~.e- t~ ~~'2 ~.~
~ls.

ol!>
3. sprojlt:lid li> ". 2.~ :- -~ ••0-

~[ t~
.~

a-c: 7-10 dage eOer 4. sprojlclld N
_O' .... tjCL f.!!!...:0- .~ o §]l. sprojtclKt 2. spr"Jlclid 2. sproJleud 7-10 dage eftcr • ~o.

'G 11 'E ~~ 50.
("r/l'ai slmng roer kimblade d-e: tOtr 2 IO"blade 3. sprojll~lid

o- ~~ ".:;~ NN ..~> -> ,,~

2 forsøg /985 I 2 3 4 5 6

a. Ingen 2 GOlli),- .3 GOItIX' I f. If,

2 Bel(lnal 3 olie 105 37 18 64 653 1395
b 3 Golti\ .3 Belanal 3 Gnllix-

30he 59 23 22 67 29 1730
c. 'I> Vt:llzar 3 Bel"nal 3 Goltix..-

3 olie 58 24 22 64 25 1200
d. 'I> Ven7ar 4 Betaron 4 Betaron 12 7 64 27 970
e. '" VellZilr 4 Betaron 4 Ilclaron I

J Goltix II 6 63 2 1420
LSD 24

13 forsog /983·85

d 1"2 Vf'nzar 2 Bctanal-· 2 Detanal • 12 r..

2 Nortron 2 ,"ortmn 25 15 63 623 970
c. 1'2 Venzar 2 Belanal • 2 Belanal-t·

2 "Jorlron 2 l'\ortron 22 Il 61 15 1420
.3 Goltix

LSD 14

• I ]Q85 blc\ led II lIg (' beh,lIldtd mt-d ! 1!eI,lron I "Iedel for 2 !kIamil + :! Nonr,m

Ved optælling efler sld... le spmJtllIllg er den bed ... te
clTekl opnIl:cl l lcd d og C. hvor 11-12 planter er levnc!'
mens der i de uVflge led er lcvnel IO til Ire gange så
megel ukrudt. Denne for;kel I effekt har hold I \ig lil
roernes optagnlllg. hvor dcr er le\ nct for meget ukrudl
I led a. b og c - Ila\ nhg \aT del galt l det elle af de 2
for\og. Trods denne forskel I u"'rudtselTekt eT der lUC
opn5ct merudbytlcr for den bedre renholdelse i led d
og e. For... "'dlen i udbytle er dog .... beskeden, at den
I"'ke er stati ... ti .. ,," Sikker.
To af de prøvcde behandlinger - lcd d og e 4 har nu
været PHl\'Cl i 2.1 forsøg over J ilr. og afprøvningen
"Ilultcr hermed. I 1985 er her ufprovel Belaron. ct
produkl. der H~nte5 mar,,"ed~fon l 1986. Belamn inde
holder de virksomme ..101Ter. som kende.:; fra Bclllllal
og i"ortrcm. og "'I Bclanm lllod~\aTCrdel.som indgi'" i
fOT\ogsplanen I de 2 udhgere :tr. 2 1 lletanal + 2 I

'ortron I Icd c er der lilfurl 3 kg Goltix \'00 den sld"le
bchandllllg med henbh'" på at opna en bedre langIlds
effekt og dermed og-J en bedre renholdelse \cd roernes
nptaglllng. Re<>uhatcrne \lscr da ngo . at efTeklen er
lidt bedre I delle lcd. hvor 11 pet. af jordovernaden \;.tr
ukrudlw.ækket "cd optaglllng mod 15 i led d. For'ikcl
len er alt:-.å ikke stor. men LSD-værdien viser, at der I

udbyttet netop er en ..ikkcr forskel. Dt: her pnwL-de
behandlinger er interessanIe p' grund af en relativ lav
"n... I kolonne 6 er anfort pri...cn i 1985. idcl der dog er

an"endt pnserne fra Betanal og Nortron. idel Helaron
jo Ikke 'ar marked ...fort I afVigte 'kcson.

I tabel 114 ses rc=sultaleme af 2 fOf'log. h\'or Gohlx og
RomelOn er udbragl "ed roernes ning. Denne bc4

handling er efterfulgt af to sprojlJllllgcr p. fremspircl
u"'rudl. og behandlingerne I dis.-.e to fo ....ogsled er

Ude1/ "æide - her ved græ/lse/l melfem behandle1 og uhe·
handler I el forsøg - er el grådigt ukrudt i bedefO(!r.
H~'Or delte uÅrudrforef,.ommer. han GoJtix med/ordel mdgå
I et program for ukrlldrbekæmpelse.
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Tabel}/4 Ukrudt i bederoer ril foder (154)

Foderroer Antal
ukrudt

" D~

~-6
~

• • • 2 '"<
§ < !t~~ D. ~2 -~

c -.
i~

~~

~ E' ~.:~ ~::..
,-

2,-: ,. -.,.
~" å"2 "DI spreJlnKl 2. sprejlwd 3. ~P"'JI~hd .... tic.. 'Il" ~..;

rør/ved sAmng roer kimbl 7-10 dage efter
N b ~~ o

§ll D. e~

2_ "projletid ~ ffi uit~ ~~ ",
.... > -> :;) ..~ :< ..

Z fors.g 1985 I 2 3 4 5 6 I

5 forsøg 1983-85

a.

b.

c.

d

e.

a.

b.

3 Go1tix

3 Rometon

J Goliix

3 Rometon

J Betanal

3 Betanal

2 Oolllx+
2 Belanal
200llix
2 Belanal

2 Gohlx'
2 Betafam

3 Betanal··

3 Belanal

3 Goltix I

3 olie 57 15 24 57 738 1730
4 Bctanal-
J Rometon 79 14 23 58 IS
3 Gohilt
3 olle 100 15 21 59 4 1395
2 Gohix I

2 BClanal~

I olle 14 17 60 80 1355
1 Gohix
2 netafam-
I olie 22 18 58 I~ 1315

LSD-
H ..

3 Goltix-
30hc· III 23 21 62 S77 1730
4 Belanal !

3 Romelon 148 19 23 60 34
LSD-

• 5 olie l 191U-R4 •• 4 Ikl,tndl i 1C)8J

sammenligne! med tre fOr\ogslcd, hvor der Ikke blev
anvendI midler "'ed roernes nmg,.
Alle forsøgsled er behandlet med bladmidler fOr'ile
gang. da roerne havde kimblade, og den opfolgcnde
sproJtmng med bladmidler er \ogt gennemfon 8·10
dage senere_
Der blev optalt en ukrudt\mængde p 100 planter pr.
m.! I led c, for forsle bladmiddelsprojtmng gennemfør·
tes. Romelon har reduceret denne mængde til 79 og
Gollix til 57 plan ler. Efter sidste ..projtning er der l alle
forsøgsled opnået en god ulrudt\bekæmpelsc, og 15-20
ukrudtsplanter er b'net. Ved roernc.\ optagmng har
ingen af behandlingerne dog VlSI sig at være effektive
nok, Idel alle forscgsled var mere end 10 pet. dækket af
ukrudt. Dct bedste r~ultal er opnået l led d. "'om er
behandlet to gange med Goltix + Bclanal. og hvor der
ved den afsluttende sprøjlning er tilsat l I olie. Renhol
delsen er bedre end i led a. og der er opnået ca. 10 pet. i
merudbytte.
Behandlingerne i led a og b er prøvet i 5 forsog over J
Ar. og afprøvningen slullcr hermed. For forste ...prøjt
ning med bladmidler har GOltlX givet en lidi bedre
eO"ekt på ukrudlet end RomelOn. Ved roernes oplag
ning er der kun en mmdre fOrilel på behandhngerne\
errekt. Forskellen er lUe 'lallO;{ISk silker.
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I label 115 ses resullaterne af 8 forsøg efter en rorsogs
plan, h\'or led a og b er behandlet med Goltix lige efter
roern~ sAning. AJle forsngsled er behandlet o gange
med bladmiddel efter fremsplnng. forste gang da ro
erne stod med kimblade og anden gang 7·10 dage
senere.
Behandlmgerne l led a og b har virkel næsten ens,
h\'ilket også var at fon:enlC, idet fOT""iikellen alene hgger
l, al IO forskellige phenmedipham-midler er nyttet
ved forste sprojtning på fremspiret ukrudt. R ulta
leme svarer til det, som blev opnået med de samme
behandlinger i 5 forsog i 1984. Behandlingerne l led c
har givet en effekt på linic med behandlingerne l led a
og b. I led d er der tilsat olie til blandingen GoJtix +
Selanal ved sidste sprøjtning, og i led e er der tilsal olie
på begge sprojtelidspunkter. Dcr er opnået en lidt
Ix.'dre ukrudtserrckt i disse IO led • kolonne 3 . og
effekten er ved optaglllllg en smule bedre I diSse IO
forsogsled. Dcn bedre effekl har ikke påvirket antallet
af roer ved optagning. og der er en tendcns ti et lille
merudbytle i diSse IO forscgsled i forhold lil de nvnge
led. Af kolonne 7 fremgår det, ut behandlingerne l led c
og e har kostet limå 1400 kr.. mens de oVflge fOfS{'lgsled
har kostel 16-1700 kr.
Forsogene fortsa~ltC1;.



Tabel lI5 U/..rudt i bederoer til foder 05S)

Plantebcsk},ttclsc

Antal planler

Foderroer F", Eft« c
2. 'P'. sp' - ~

~;; ~. 2
~

i
YC. ~~ -.
-8~= :s..~

E~
~~

E E • ~ c ~. .-2,-: .~ O~ ••,
~E ~J

.~

I prajteud 2. "pr0jteud 3. sprOjtelld ;; ;; ,;]g. ~,,;

r"r ning roer Iramblade 7-10 dage efter il 2 2
ti~"B §~ ~~

c~

2. sprojtelld
~ ~ ~~ ~i'" :> :> c.~_ -> :>~

8 fO"Øg 1985 I 2 3 4 5 6 7

a. J GOItIX 3 BClanal 3 Golw.. ~
H,

3 olie 20 II 61 767 1730
b. 3 Goltix 3 llt:lafam 3 Gohix I

3 olie 70 52 26 14 61 5 1700
c. 2 Goltix' J GOItIX

2 Helanal 301lt: 73 116 24 1.1 60 9 1395
d. 2 GOitlX 3 Gohl'

2 Oelanal 2 BelanaJ
J olie 14 IO 61 15 1615

e. I Golti\ 3 Golu.\
l Belanal 2 Belanal
I olle 1 olie 18 9 61 20 1375

5 forsag 19M LSD-

a. 3 GOItIX J llelanal 3 Gohix l

5 Sun oll 11 E 8 7 68 903 1765
b. J GOItIX 3 Bctafam 3 Golu); ~

5 Sun oll II E 18 7 68 14 1735
c. Ingen 2 GOIIl);'1 4 Goltix

2 Oetallal 5 SUll oil IlE 67 107 8 5 69 17 1615
d Ingen 2 Gollix· 4 Golli,.

2 Bel3salla 5 SUIl nil IlE 9 l 68 O Il9Q

GIc. Ingen .2 Goltix 4 Golti,.
.2 Oetanal 2 BetJnal 9 6 68 4 1805

l SUlI 011 lir.
LSD-

I tabel 116 se<; re.uhalerne af 5 forsag, h\-'or alle
forscg~led er behandle! lo gange efler roernes frem~pl

nng. FOr\lc: behandling c::r gennemfort på roer med
kimblade, og anden sprojt nlug er sagt gennemfort 7·\0
dage senere.
Der har kun ...æret en ht:... kt:dcn mængde uknldt på
forsogsaretllcl . 82 plantcr pr m~ er optalt for ror~le

...prøjtlllng. Alle behandllngcr medfart e en god bekærn
pcl'ic af ukrudtcl. og ved optagning var der en meget
tilfred~<;lil1endc renhoklebe i allc for:-."gsled.
Ved optagning var der lidt færrc rocr i forsøgslcd c og
d. Der er da og~ målt ca. 5 pc!. mllldrc udbytte i dis!'lc
to fOniogslcd. Forskellen er dog li-.i-.e stall~ti~i-. SIkker
Resultalerne 11985 s\arer heil III det. M>T1l bb opnået I

8 for~og eOer S<1mme fnrsogsplan i 1984. Del "kai
bemærkes. al der i begge for-.ogs:'ir kun har været en
beskeden ukrudtsmængde I denne fOf';ng ...-.erie.
Forsogene fort ..æltes endnu el :'\r

StorÅeflæb er de seneste ar b/el'd et merl' a/mlndellgt
UÅrudi i ~d('roe'.

I::n effektII' bcÅæmpe/se Årl.l.'I·(·' Il'wr/aæfte/Sl', m1'11{ roe'
~ ukrudt endnu Åun har Å/mb/adl', og ut ell opjø/~ende

hehand/mg ~Å('T 7'_/0 dagl' .WflNl'
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Plantebeskyttelse

Tabel1J6 Ukrudt i bederoer tiljoder (156)

Antal planter

Foderroer F., 2 uger efter • "l. spr. 2. spr. ~
~

~-o . C
%~~2010 ~~ ••• E~

§ ~~ E k~ ~~e e ~k .-
2,C'l.;f "~ ~.E

" " ~å ae~ ~ .... ua ~..:
2 ~ 2 .~ o

~i
E~l. sprøjlctid 2. sprøjtning

i~1i
.o~

~ ~ ~~
~~roer kimblade 7·10 efter \. "pr ::> '" ::> ..~> ::>~

5 forsog 1985 l 2 3 4 5 6 7

2 Goltix I 2 Golti.x+
4[,

a.
2 Betanal 2 BClllnal 82 69 9 2 61 789 1340

b. 2 Goltix+ 2 Gol!ix-
2 Selanal 2 Betanal+

I oli~ 69 5 4 59 8 ms
c. 4 13elaron 4 Delaron 65 10 6 58 ~44

d. 4 Betarotl 4 BetaronT
2 Goltix 70 4 5 56 40

c. 2 Belaron , 4 Belaron+
l Goltix 2 Gollix 74 J J 59 "5

LSD··
8 forsøg 1984
a. 2 Goltix+ 3 Goltix+

3 Sun olie 11 E 3 Betanal 67 84 7 J 76 819 1505
b. 2 Goltix+ 3 Goltix I

2 BClanal 3 Belanal 82 5 2 76 12 1675
c. 2 Nortron+ 2 Nortron+

2 Betanal 2 Betanal 81 9 5 76 30 970
d. 2 Nortron+ 2 Nortron+

2 Dctanal 2 Belanal + 79 5 3 73 20 1420
2 Goltix

e. J Nortrotl+ 2 Nortron-
I Betanal t 2 Betanul+ 82 4 3 74 13 1400
I Goltix 2 Goltix

LSD 29

I label 117 ses resultaterne af el enkell forsøg med
forskellige behandlinger gennemført efter rocrncs og
ukrudtets fremspiring. Behandlingerne i lcd d og e er
gennemført lidt senere end behandlingerne i de øvrige
tre forsøgsled. Forsøgsplanen fremgår af tabellen. An
den sprøjtning er i alle forsøgsled sogt gennemført 7-10
dage efter den første behandling.
Der forekom kun en beskeden ukrudlsmængde i dette
forsøg, og alle behandlingerne har bekæmpet ukrudtet
så effektivt, al marken Vilr helt fri for ukrudt ved
roernes optagning. lIed c og led e er såvel mængden af
rocr som udbyttet lidt reduceret i forhold lil de øvrige
behandlinger.
Behandlingen i led c med Pyramin n. i to omgange og
behandlingen i led d med Betaron i IO omgange har
begge deltaget i 20 forsøg over 3 år, og afprøvningen
slutter hermed. Resuhaterne viser. at en ukrudls
mængde på 200 planter pr. m2: er reduceret vll.-scnlligt.
Ved optagning havde ingen af behandlingerne givet en
tilfredsstillende renholdelse i gennemsnit af forsogs
materialet. Lcd c . Pyramin-behandlingerne • havde
dog levnet mere ukrudt end de "vnge to behandlinger,
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og udbyttet var en smule reduceret i forhold til de to
øvrige led. Forskellen Cl' dog ikke Statislisk sikker.

Tabel 118 viser resuhaterne af 7 forsøg med midler,
som alle er udsprojtet efter roernes og ukrudtets frem·
~piring. Første sprøjtning er gennemført. da rocrne
stod med kimblade, og den opfølgende sprøjtnmg er
søgt gennemført 7-10 dage senere. Forsøgsplanen
fremgår af tabellen.
I gennemsIlIl al de 7 forsøg blev der optalt 197 uhudts
planccr pr. m Z fØf første sprøjtning. Alle behandlinger
hor levnet relativt megel ukrudt, idet omkring 50
ukrudtsplanter er levnet i alle tilfælde. Ved optagning
blev den meSI efTektive renholdelse opnået i led a og lcd
e. hvor mindre end IO pet. af jorden var dækket af
ukrudt. I de øvrige tre forsøgsled var jorden Illere
ukrudtsfyldt. Den bedre ukrudtsbekæmpelse resulte
rer samtidig i. at der i led a og led e er lidi flere focr ved
optagning. Det målle udbytte er dog ret ens efter de
forskellige behandlinger. Resultaterne af året<; forsøg
svarer til det, som blev opnået i 4 forsøg i 1934 efter
omtrenl den samme forsøgsplan.



PlanlCbcsk)'ttelse

Tabel 117 Ukrlldr i bederoer til joder.

Foderroer Anla!
ukrudl/ml •

~ .ri
~~

.". 2
~~t S, ~"'

u.
~..>l t::

k'~
e~ .,,~

~
t "E~'~

",c ,-
2, sprojlclid '" .2, ~ r "" O~ ••

a·c; 7·10 dg ener - u
'a]c ~E. f~

;;-=
-' t..: ~..:

I. spr(ljtelid 1. spmjtelid 3~ spmNctld tf "'~ ti~ll si ~"'
e~

roer kimblade d·e: roer 2 lO"bladc 7-10 dage e ler 2. spr,
,- .,,~

~~NM .. .", > :>~

J forsøg J985 I 2 .1 4 5 6

n. 2 Go1tix t ., Golli,\'
2 Detanal 30lic 62 3 O 61 767 1395

b. 2 Gollix- 3 Gohix I

2 BClanal J olic+
1.5 Fu~ilade 6 O 60 I I 1875

c. .1 Pyramin FI + 2 Pyralllin FI -
3 Ocl:lllal 2 Bet;:lIlal t

2 Actipron 2 O 58 66 1185
d. .. Bclaron .. l:Jetaron

1 Goltix 2 O 61 IO
c. 4 Belaron 2 Goltix+

2 Belanal· O 58 42
l olie

]0 forsøg /983-85

a. 2 Gohix j- J GOltIX·
2 Betanal J oli~· 14 17 65 563 1395

b. 2 Pyr:.lmin FJ. 2 Pyramin FI.
3 Odanal- 1 Bctanal'

2 Actq>nlll 21 26 64 29 I185
d. • -2 BClilllill· "2 Bdanal +

1 Nortroll 2 Norlron- 200 13 18 66 7 1420
2 Gollix·

• l Vl~~C år cn :1I11kll dO'oI~ •• I Jl)8~ .; Iklaron I ~I"'tkl for 1 BI."I,II1<lI- ~ NOrlron

LSD 3/

I lcd d og e er der \ cd "id<;te behandling brugl dopyra
lid - Mairigoll og Belasana Combi, Delte slof udmær
k~r sig vcd cn god effekt overfor kamille.
For~øgene forl~tles.

Tabcl 119 viser rcsullaterne af 7 orlæl1ingsfor~{)g, hvor
det er undersøgt. om ukrudlscffcktcll kan forbcdres
ved til den af...lullendc sprøjtning mcd bladlllidlcr :11

tilsætte Fusilade, ~m cr et middel speclcl! lil bekæm·
pelse af kvik.
I alle forsogsled cr der ~prøjtct Io gange efter ukrudt og
roers frem"plflng, Furste sproj\lling er udført, da ro
erne hU\'de kimblade. og anden :-.prøjlning er SØgl
genncmført 7-10 dage <;cnere. For"ug..planen fremgår
af tabellcn.
BaggrundclI for dennc undersøgelse er erfaringer fra
anvendelse af Fusilade. hvor der er ob~erverel en
forbedret effekl af roemidler rå visse ukrlldl:-.arter bl.a,
hejrenæb, storkenæb og pileurt.
I gennemsnil af forsøgene er der optalt 108 llkrudts
planter pr. lll~, fM forste sprnjtning blcv iværksaL 3
uger efter anden 'irmjllllllg er cffeklen igen vurderet.

Hejrenæb ~y"f'S al blll'e /'I a1J'Orligl ukrudt i bederorer lil
foder på letU're jnrder - 1'f>l'ciel1ln-or jordmiddel ulldlades
~wl rol'rIlf!S saning.
To sprojlflillger /lied ca 8 doges /m,lIemrrull kmlllormalt g;W!
e/l god bekæmpe!:"e, safreml dC/l jilrste bdlOlld/ing sker
allerede i ukrudteis Ålmb/adslOdillfll
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Plantebeskyttelse

Tabel 118 Ukrudt i bederoer til foder (157)

Anu.1 planter

Foderroer for 2 uger efter fi
L 'P' 2. spr ~ "'ce:o

~

• 2
~~

~~ !l .~ o •• E~ ~~

~
'2': E "0 ~~'e E =~ ~:.. .-
o.~ ";; ;:'t:;' 8~ ~. ••~ .. §- >.,= "'-I prejldid 2. preJlnmg • 2 ~ 2 ·~O E'"-~ll ~]j~iroer lumb1ade 7·10 dage efter I: ~pr

~ ~

~~> ~~:> '" :>

7fOMg 1985 I 2 3 4 5 6 7

a. 2 Golti~ I 3 Golli,,-+-
2 Bctsnal 3 8etanal 197 80 46 7 69 7'2 1675

b. 2 Golli"'" 3 Gohix
2 Belanal 3 olie 80 63 16 67 -Z4 1395

c. 2 Goll1X. J Golux-
2 Herbaphen 3 Herbaphen 79 59 13 67 I~ 1650

d. 2 Golux-+- 3 GOItIX t

2 Herbaphen 3 olie·
I Matrigon 79 44 12 67 ; 1675

c. 2 Goltix 3 Gohi,,-
2 Betanal 3 Betasana Combl 75 49 5 69 I

LSD-
4 forsøg 1984

a. 2 Go1tix 3 Go1tix •
2 Betanal :\ Setanal 167 68 5 6 66 785 1675

b. 2 Goltix+ 3 Goltix+
2 Betanal 3 Sun olic IlE 69 13 7 67 .12 1395

c. 2 Goitix-t 3 Gollix I

2 Herbaphen :\ Sun ohe II E 71 19 5 66 2 1385
d. 2 Golti:-.+ 3 Gohix +

2 Herbaphcn 3 Sun olie II E I 78 26 6 68 "3 1675
I Matrigon

e. 2 Goliix- 3 Goltix"-
2 Betanal 3 Betasana Combi 78 5 6 67

og her er dcn bedste effekt opnåel i led et hvor 9
ukrudtsplanter er levnet. Behandlingen i led b er på
samme tidspunkt den dårligste. Her er der le\ nel ca.
lirc gange s3. megct ukrudt.
På samme tidspunkt er roeantallet optalt. og der er
fundet 75-84.000 planter pr. ha.
Ved host - kolonne 5 - er der i led c. d og e opnået en
tilfredsstillende renholdelse, mens led a og b har \'æret
lidi mere dækket af ukrudt.
I kolonne 6.7 og 8 ses effekten på ukrudtet. nAr der er
behandlet med Fusllade. <,om blcv udbragl ~mmcdag.
som anden sprøjtnmg er gennemført i de forskellige
forsøg~led. Behandlingen har medført en svag forbed·
ring af ukrudtseffekten ved oplællingen 3 uger 5.enerc.
Dette har dog Ikke kunnet slå igennem og medfere en
forbedret renhed \'ed roernes optagning. Behandhngen
har ikke medfort nogen sikker forskel i aniaIlet af roer
Forsøgene fons..-ettes.

I tabel 120 ses resuhaterne af 4 forsøg. h\'or der på tre
forskelhge tider er sprojtel med en blanding af Goltix
og Bctanal. Hensigten var her at f3 bely~t. om roernes
størrelse har betydnmg for. hvor godl de tåler en
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ukrudtsbekæmpelse. Ydermere er det i forsogene pro
... el at sproJlc med et pyrethroid - Sumlcldin IC FW - på
roernes kimbladstadium. Hensigten var henned al
belyse. om en forebyggcnde bekæmpelse af ',kadcdyr
kan ha\(~ betydning for. h\or godt roerne t ler en
behandling med ukrudtsmidler.

Som resultaterne VIser. har der ikke været for ",kel pA
roernes sundhed \ed bedommelsen efter sidste sprøjt
rullg. Der er en tendens i tallene (il at være lidt nere
roer efter sprøjtningen i led b. som er gennemfort. da
roerne stod I kimbladSladium. Skadedyrsmidlel er ud
sprøjtet samme dag. som led b blev behandlet med
ukrudtsmiddel. Noget tyder på, at en sprøjtnmg mod
skadedyr umIddelbart forud for eller eventuel l samti
dig med en sprøJlning mod ukrudt på roernes kimblad
"tadlUm kan medføre en højere plantebestand. idet
resultalerne i 1984 og 1985 er sammenfaldende på dette
punkt.
Del er nok endnu for tidligt at afgere. om det genereh
er fordelagtigl at gennemføre en skadedyrsbekæmpelse
I forbindelse med en tidlig bekæmpelse af ukrudtet.
FOT'mgenc fortsætt~.



Tabel 1/9 Ukrudt i bederoer til foder (/58)

Plantebeskyttelse

Foderroer A B
Inacn FIlSJ,~ I,S I Fusiladc

Antal Antal
ukrudt ml Uluudl

li ~1l_
~

"~ " 'i: " • i~ IO••• ~c ~

~2.
~

~ • ..: 2 " ~c t.E' iS..- O~.Et.: ~.~ Q.·e .-
.2,'il ; .; "E ... fe.

li;- c. F ~5 .."!\ol.'.;:,. ~~ ~-I. sprøjtetjd 2. spr0jtetid •• . " 'ii]~ .. -.~
~a

~~
o b· §~ tij1!"'" 7·10 dage æ §N
n~

~~." ."kImblade efler l. spr.
~'" -~ ~ri -~ ~ .

7 fonøg 1985 I 2 3 4 S 6 7 8
6 r,

a. 2. G01tIX--- 2 Golllx-
2 Bcwnal 2 flctanal 108 21 81 J5 14 14 81 14

b. 2 Golll"- 2 Golli"
2 Bet3nal 3 olle 33 84 13 23 J9 12

c. 2 GOIII"- 2 Goltt" ~

2 Betanal 2 Iletanal-
2 Nortron 9 J6 5 8 80 5

d. 2 GOItUI o- 2 GOItI"
2 Betanal 2 Betanal!

1 olie 14 82 J Il 83 J
e 2 GollI"- 2 P)ramln F1.

2 Belanal 2 Iletanal-
2 Actipron lJ 82 9 12 8J 9

Afd II behandlel med FU~llade samtidig med 2 sprcJlnlng

ToJx>/ IlD. Ukrudrsmidlers skdnscmhed (159).

bedømmelse dler sidSte
spr0jlmnJ

Bederoer w.f- '000 kar f 1000
sund· "'" sund- "'"h<d pr. ha hot! pr. ha

A A B B
Sumlcldm- •

4 forsog 1985 10 F\\

a Ubehandlet 10 60 10 64
2 G01tlx 2 Betanal

b. Kimblade IO 62 IO 6J
c. Sm~ lovblade IO 59 10 59
d. Swrre lovblade 10 58 IO 61

Sumlf.:idin

5 forsog /984 IO F\V

a. Ubehandlet IO 62 10 60
2 Golti" . 2 Betanal

b. Kimblade IO 62 IO 68
c. Sm lo\blade 10 63 IO 61
d. Storre 10\ blade 10 65 IO S9

• Slala IO = ~ullde roer. O = IOlah odelagle roer
- - Surnlcldln uJsprojl(,1 l afd B. led a-d. flå rocr mro ~;\mhladc

I tabel 121 vises resultaterne af en undersogeise. hvor
det I 6 forseg er søgt belyst. om skadedyrsmidler af
for...kellig type er tilstrækkelig skånsomme O'o'erfor
roerne. Led b. c og d er behandlet i roernes kimbladsta·
dlUm • 17. - 22. maJ· mens led e, f og g er behandlet
med de samme midler ca. 14 dage senere - 30. maj lilS.
JUIll
Sumllhion 20 FW er et femtrOlhion·middell en vandig
oplosmng. DLG Dimethoal 28 er et nydende emul
~ionspræparal.mens Deets er et pyrethroid formuleret
som en emulsion.
Cn. 14 dage efter sidste sprojtnmg er der gennemfon en
bcd"mmelse af roernes l:tundhed. og samtidig er der
opwll planter pr. ha. Roerne var en smule sundere
efter den sene sprojtl1lng med "ikadedyrsmiddel, men i
antallet af planter pr. ha er der kun fundet mindre
forskelle mellem de gennemførte behandlinger. Resul
taterne af årets 6 forseg har ikke afklaret, om der er
forskel på skånsomheden o\erfor roerne af disse tre
forSkellige formulennger
For~ogene fortsæIles.

1 ..amilige foderroeforsog med bekæmpelse af ukrudt
er der forelaget optællmg og opdeling af de fundne
ukrudtsplanter. Tabel 122 viser hvilke ukrudtsarter.
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Plantebeskyttelse

TobelIlI. Skadedyrsmidlers sklJnsomhed (/6O).

IkdlNflmclsc
nudl i JUni

Foderroer KM' 1000
Io, p1anlef

sundhed pr. ha

6 jOrnJg /985

a. Ubehandlet 9 78
b. Sumilhion 20 FW 1.51 9 77
c. DLG Dimethoat 28 1.01 9 76
d.Decis 0.31 9 81
c. Sumilhion 20 FW 1.51 IO 80
f. DLG Dimclhoat 28 1,0 I IO 78
g. Decis 0.3 I IO 76

• ~kala: IO sunde TUtr. O totalt odelagte roer
l...ed b. c og d bdtandlel l1.lll, (lA roer med kImblade"
Led e. f og g behandlet 10.14 <lagr senere

der ...ar hyppigst forekommende i de forsøg. der er
gennemført i 1985. 1980 og 1975. Tabellen Viser, 31
hvid melet gAsefod, pileurI og fuglegræs har været
mcget udbredte planter Idenne afgrode i hele penoden.
Liden nælde dukkede op i Slorre mængder sidst i
70'eme, mens storkenæb og hejrenæb er begyndt al
optræde i de senesle tir.

TabelIll lIyppigsre ukrudlsarter i visse dr '141).

FOrn:omSI i pcl. aff~
Foderroer

1985 ,.'" 1975

Antal rorsog '3 " SI

Pileurt 84 63 69
Hvidm. Gåsefod 65 88 88
Stedmoder 44 20 22
Fuglegræs 49 29 49
Tvetand 9 12

"Storkenæb 9 O O
Liden nælde 9 29 O
Hejrenæb 14 O O
Hanekro 5 2 14
Ærenpris 7 12 37
Kamille 14 O 14
Agersennep/Raps 5 7 IO

De anførte navne er Ikke heil botanisk korrekte, idet
pileurt, ærenpris. kamille og tvetand dækker moer nere
arter.

Tabel 123 viser hvilken effekt. der er opn et med
forskellige sprojtcprogrammer til ukrudtSbekæmpelse
i bederoer. Behandlingernes procemvise effekt er an·

Tabelll3. Effekt i procent mod de vigtigste ukrudlsaner (61).

Bederoer

Agerstedmoder
EnA rig rapgræs
Fuglegræs
Hanekro
Hejrenæb
Hvidm. Gåsefod
Kamille
Liden nælde
Pileurt, fersken
Pileurt, snerle·
Pileun, vej
Storkenæb
Ærenpris

Kem. pris pr. ha 1985
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95 lDO lDO lDO 99 98 99 lDO
81 80
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85 IDO 98 IDO
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1685 1560 1520 2230 1650 1295 970 1420

• Sun-oll II E
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ført, hVilket \'11 sige. 31 cl hc* tal betyder en god
virkning. Bag de enkelte lal for .:ITekl ligger mindsl 7
obsen'(Jtioner fra flere forsogsår for p5 denne måde at
stkre. al den angi\ ne værdI harmonerer med det. som
midlerne vil vise i pra~sl~. En effekt p 85 pet. eller
mere vil normal! betyde. at der under de fleste forhold
bliver opn el en eITe~lIv bekæmpcl~.

De lodrette kolonner vi~r. hvorledes de enkelte pro-.
grammer har virkel på en række fOf"'-kellige ukrudtsar
ter.
De vandrClIC linier viser. hvordan den enkelte ukrudt s
ari er blevel påvirket af en række forskellige behand
lingcr.
Nederst I label len .:r del anfort hvilken pris. der i 1985
m511e betales for kemikalierne til de anfcmc program
mer. Ilertil skal der lægge~ moms og omkostninger lil
IO til tre udbringninger.

Valg af ukrudtsmiddel og sprojteprogram ti/foderroer
bor nøje afstemmes efter den ukrudlsjlora. der fore·
kommer pa det areal. som skal behandles.
El noje kendskab lil ejendommen~· eller endnu bedre
til den enkelle marks - ukrudlsjlora letter ~'algel af
:.prøjteprogram ~·æsentligt.

Med et kendskab til slH't'1 ukrudlsjlora som lil sprojte·
programmernes elle).t over for de enkelte ukrodtsoner
kan der I'ælges en økonomisk fordelagtig losninK·

Ukrudt i fabriksroer
De soml'irkende Lolland-Falsterske Landboforeninger
har gennemfart 3 forsøg ml.-d ukrudtsbekæmpel~e i
fabriksroer. Resultaternc fremg r af label 124.
HenSigten med tarsogene har \æret al opn5 \eI en
tilfredo;;stillende ukrudtsbekæmpelse som en skånsom
behandling af roerne. Der er sprajtct med la\c doser.
og de Oeste forsogsled er behandlet IO gangc. forMe
gang I roernes kimbladsladium og igen 7·10 dagc
senere. Led c og d er dog klin behandlet en gang. Ved
optæ\lingen efler d.:n ~ld~le sprøjtning er den bedsle
eITckl fundet i led b og k-d h. Ved optagning er dcr
optalt 74-77.000 planter pr. ha. Den lavesle planlcbc
stand blcv lait i led h. hvor udbyttcI har været reducc·
rel en smule i forhold lil de ovrigc behandlinger.
Behandlingen i led cl har ikke reduceret beslanden af
roer. men der er alligevcl CII tendens til. at behandlin
gen har været lidt for hard. idel udbyttet også her er
hdt reducerel i forhold III de ovrigc behandlIlIger.
Der er generelt apn el en tilfredsstillende bekæmpelse
af ukrudtet. og de lave doseringer har medfort. al flere
af d.: gennemfane behandlinger ~un har kostct 7·900
kr. pr. hit
Forsøgene fortsa:tle\.

Tabel 125 viser resultaterne af 5 forsøg. som er gennem·
fon af De danske SuHt'rfabrikker.

(63)fi I 'k1/24 UkTabe 'rlU t I a 'JfI 'sroer
Anlul Udbytte og:

ukrudl"plAlllcr merudb)'IC
Fabriksroer pr. ml hkg pr ha

•
~~~~

• i's e-'"
.~

~.!f .~
~.2-å's 8"'c .~ t ~..:

.~ E' tG'
~i "8

~ E~
2. sprejtetid ~

~~I. sprujletid iH c
roer 1001mb!. 7-10 dage ener ~~ " ~

3 forS#g /985 I 2 3 4 S 6

a 2 Gohix 2 Gahlx
~.I 13-102 Bctanal 2 Betanal II 12 75 544

b. 2 Goltix 2 1le13nal
18 2.1 8902 Betanal 8 9 71

c. 2 Gohi:\. IIllel
5 1.6 6702 1lelanal 12 23 76

d. mtet 2 Goltix
2 BetJnal

J.2 68S1 olie 47 24 77 14

c. I.S Goltix 1.5 Gnllix
4 0.3 looS1.5 Betanal 1.5 Ilel:.lnal 15 21 77

f. 1.5 Goltix 1.5 Goltix
0.9 8751.5 O~lanal 2 olie 12 12 7S

8· 1.5 Gohix I.S GOItIX
76 5 0.9 74S2 olie 1 olle 18 ).'

h. 2 K"onron 2 "fortran
25 4.6 9702 Belanal 2 !klanal 12 6 74

LSD-
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Tabe//25 Ukrudt; fabriksraer (/62)

i Karakter Udbylt~ og IFabriksroer for ukrudts- muudb)'Ut
bestand' hkl pr. hu

~ •• ~~ .!!l~•
.S1~ ". .~

~.~ ~-•• ~~I..~ ~ 'B- 8' ••• o.: -=.c ~_ .~ ~..:
I. sprøjtetid 2. spr"jt~tid li::' .~. §i ~

~

5~.;;,
~ å:~

~

ToeT kimbl. 7~IO duge efter >. • ,.;,:;- -> ~

5 forsøg /985 I 2 J 4 5 6 7

a. 3 Betanal+ 3 Betanal+
3 Go1tix 3 Goltix O,J 9 87 617 IOS, 2010

b. 2 Betanal+ 2 Betanal ....
2 Goltix 2 Goltix 0,9 9 87 8 1,4 1340

c. 2 Betanal ... 2 Goltix
2 Goltix 2 Sun oil IlE 1,6 9 87 ·8 -'-1,2 1155

d. 2 Betanal .... 2 Belsnal+
2 Goltix+ 2 Goitix'"
I Sun oil lIE l Sun oil1\E 0,7 9 88 ° 0,1 1375

e. 2 Betanal+ 2 Belanal+
2 Goitix ... 2 Goitix+
I Nortron l Nortron 0,4 8 87 -4 +0,6 1605

f. 2 Belanal+ 4 Betaron
2 Go1tix 0,8 8 85 +15 J, I

g. 4 Belaron 4 Betaron 1,0 8 87 . J8 6,6
LSD 24 4,/

8 farsøg /984
a. 3 Beranal ... J Betansi t

3 Gotrix J Gohi:-; 0.2 0.1 10 78 644 106,7 2010
b. 2 Betnnal ... 2 Betanal+

2 Goltix 2 Goltix 0,6 0,5 10 76 ·12 +2.0 1340
c. 2 Betanal+ 2 GOlli:-;+

2 Goltix 2 Sun oil 1,0 1,1 10 76 +25 4,1 1155
d. 2 Betanal+ 2 Betanal+

2 Gohix'" 2 Goltix+ 0,5 0,4 10 77 +14 .2,2 1375
l Sun oil II E I Sun oil lIE

e. 2 Betanal+ 2 Belsnal t

2 Goltix+ 2 Goltix I 0,3 0,3 9 74 25 4,6 1605
1 Nortron I Nortron

f. 2 Betanal+ 2 Belanal-
2 Gohix 2 Nortron 0.7 0,6 9 77 15 .2,5 1155

g. 2 Belanal+ 2 Betanal ...
2 Nortron 2 Nortron 1,3 1,4 9 76 +42 -6,9 970

LSD 2,5

.. skala: O = ukrudlSfril. IO = 10lalt dælkel med ukrudl
.... (kaia' 10 .." sunde roer. O = 10lall ødelagte ToeT.

Forsøgsplanen er videreført fra 1984, og der er i alle
forsøgsJed sprøjlet to gange med bladmidler ener roer·
nes fremspiring. Første sprøjtning blev gennemført. da
roerne stod i kimbladsladiet, og den opfoJgende be·
handling er søgt gennemfort 7·10 dage senere.
I alle forsøgsled er der opnået en god og tilfredsstil
lende bekæmpelse afukrudtet. Ved optagning har der i
gennemsnit af forsøgene været 84-87.000 planter pr.
ha, og udbYllerne har været omtrent ens efter de
forskellige behandlinger. Kun i led g. som er behandlet
to gange med et nyt middel· Betaran . som indeholder
den samme mængde virkstof, som igennem flere Ar er

20g

afprøvel som en tankblanding af 2 Bet3nal .... 2 Nor
tron. og i led f er der høstet et lidt mindre udb) Ile end i
de ovrige forscgsled.
Forsøgene forts.-ettes.

De danske Sukkerfabrikker har ligeledes gennemført
en undersøgelse over forskellige phenmedipham-mid
lers skånsomhed og effekt. Resultaterne fremgAr af
label 126.
Med udløbet af patcnrettighcderne for Betanal er der
fremkommet flere midler med indhold af phenmedi
pham. En række af disse midler er afprøvet og sam-
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Tabel 1'6 Ukrudt i fabriksroer (165)-
KaraJct~r

Fabriksroer for ultrudlJ.
bestand* 1l'

"
." ,'i\.c ~ .•

~~.2~

~~.
"~

0._ 8"
c 05 ~~~~ §~I. spmJIe:tid 2'~Jte:tid .a. >l" ~ §.~roe:r kimbl. '·1 dage ener - >~ •.. ->

6 forsog J985 I 2 3 4

If, 4 fs. Sfs.

a. 2 Belanal--- 2 Betanal+
2 Gohix 2 Go1tix 0,5 0.6 IO 93

b. 2 Kemifam- 2 Kemifam-
2 Goltix 2 Gohix 0.7 0,6 IO 92

c. 2 Belafam- 2 Betafam <-

2 Goltix 2 Goltix 0.7 0.8 IO 93
d. 2 Herbaphen- 2 Herbaphen-

2 Golux 1 Gohix 0.9 1.1 IO 92
e. 2 Belasana- 2 Belasana-

2 GOltlX 2 Gohlx 0.9 0.7 IO 92
f. 2 BetOLIP- 2 BetOZIP-

2 Gollix 2 Gohix 1,1 1.1 IO 94

• \kal:l' O ukrudlsfnt. JO - lCllllll d;~lkel med uLrudl .. skalu IO "" !>undc roer. O = IOI:th odeIlIgIe r<X'r.

Kankter
Fabriksroer for uxrudts-

besland·
~ •

~~
~

"":'~
o-

8-.~
~'E. ~~~.c ~" c ~.~o".. S~irwl Tryk ..nd Kørehaslighed "- il:> ",:::;)

bo< I pr. ha km pr. time - >~ ~:;) ....
6 forsøg J985 1 2 3 4

mcnlignel med det kendte Delanal. Der er gennemfart
IO sproJlningcr, h\oraf den forste er gennemfort i
roernes I..lmbladsladium og den opfolgende sproJlmng
7·10 dage senere. Alle phenmcdipham-midler har p
begge sprøjletidspunkter været blandet med 2 kg Gol
tix.
Der er kun fundet små forskelle i de pmvede behand·
lingers effekt.
Alle de nye phenmediphllm-midler har vist samme

Tabe/Ill. Dyselyper og ~'O"dmængder (/66).

gode sk nsomhed o"'er for roerne som det kendte
Betanal. Efler fuld fremspIring er der optalt mere end
90.000 roeplanter pr. ha efler alle behandlinger.

De danske Sukkerfabrikker har vidcreførl en underso
gclse i 6 forsag. hvor forskellige dysetyper er afprøvet
lil ukrudtsbekæmpelse i fabriksroer. Forsogsplan og
resultater fremgAr af tabel 127.

a. Tccjcl 11001 LP I 50 8.9 1,0 0,7 IO 92
b. Teejel 11001 LP 2 100 6.4 0.7 0.3 IO 93
c. TeeJet 11001 LP 2 180 7.0 0.7 0.3 IO 93
d. Hard14110-14 J 180 6,1 0.7 0.5 IO 93
e. Hardl 1553-22 bia 5 180 6.0 1.0 0.8 10 93
f. Hardl 4110-20 3 280 6.8 1,1 0.7 IO 92

4 forsag /984

d. Hardi 4110-14 J 180 6.1 0.9 0.6 9 88
e. H'lrdi 1553-22 bia 5 180 6,0 0.8 0.7 IO 88
f. Hard,411().20 J 280 6.8 O. 0.5 9 87

• sLal.. O - ul.rudlsfnl. IO - 10lall dæUel mt"d uLrudl KemlLahC'r 1 ~pr rOC'me\ Llmblad~1 . :I l Ikl'lIlai- t Lg Goltn
.. skala IO = sunde roer. O lott;tllxlelagte mer ! spr 7 dage senere. :z I lklanal -.2 I.g GtJlm.
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Grdbynb er et kuIWbloms"'et rodukrudt. som især finde~'

langs markskel og grøfter.
Planten slæbes med ~dskaberind i marJ..en. men normail .,il
forekomsten ikb udl#se en særlig bekæmpelse..
Hvor bestanden bliverfor voldsomf.eks. i roer. kan Momgon
gil-e en effekti., bekæmpelse.

Der er ikke fundet større forskel på ukrudtsefTekten
efter de forskellige dyser. hvor der er afprøvct \'and
mængder fra 50 til 280 I pr. ha. Der er dog en tendens
til, at den bedste efTekt over for ukrudtet er opnået med
en vandmængde på 100-180 I pr. ha i årets forsøg.
Flere af de afprøvede dyser VBr med i forsøgenc i 1984.
Resultaterne i de 2 år falder ret godt sammen. Forsø
gene med sprøjteteknik agtes fortsat i 1986.

Andre undersøgelser
I 1985 er der gennemført enkelte fo~g og undersøgel
ser med mere specielle opgaver.
I forbindelse med miljøstyrelsens revurdering af ældre
midler er der gennemført visse undersogeiser med
henblik på at belyse, om der lindes alternative: midler
til midler med indhold af paraqualog diquat.

Tabel /28. Ukrudt for fremspiring.

I tabel 128 ses resultaterne af 2 fo~g, hvor der er
sprøjtet med fem forskellige midler før afgrødens frem·
spiring. Sprøjtningen er sogt gennemført Il. aage før,
afgroden ventedes al ville spire frem. Eff('lten af
sprojtningen er vurderet 2-3 uger efter sprøjtningen. I
det ene forsog - i rocr • er der kun mindre forskel i
effekten over for froukrudL Kun Oxitril har reduceret
ukrudtsmængdct1, h\'ilket tilsyneladende mA bero pA
en effekt som jordmiddel, idet ogs§. roebestanden er
reduceret væsentlig. Over for græsukrudt har alle
midler på nær Reglone visl en effekt.
l det andet forsøg· i gulerodder • har alle midlerne
reduceret en stor ukrudlsbestaJld væsentligt. Denne
bekæmpelse af ukrudtct har samlidig medførl. til der
er en størrc bestand af gulerødder i alle de belundlede
forsøgsle<L
Dissc 2 forsøg antyder. al såvel Roundup som Basta
kan betragtes som alternativer til diqual og paraqual.
Derimod synes Oxitril at være risikabel i visse situatio-
ner til en anvendelse på denne mAde.
t tabel 129 ses resultatet af I forsøg. hvor Jet var
tanken at bortsprojte vinterbyg med henblik på at så en
ny afgrøde. Her var del hensigten at finde alternativer
til Gramoxone og andre paraquat-midler. SpmJtning
er gennemført 16. apnl. og 8 dage senere er der
gennemføn en bedømmelse for nedvisning. PA dette
tidspunkt var der kun opnået en tilfredsstillende ned
visning af Gramoxone. Ca. 3 uger efter behand ing \'ar
nedvisningen tilfredsstillende efter såvel Grarnoxone
som efter Roundup.
Basta og Reglone virker meget langsomt, og \00 en

Tabel 129. Bekæmpelse af ukrudt før s{Jllillg.

Kar. for I'lanter pr. ml

Vi'byg ned\·isn. "'/
'1, Vin.byg

/ [o",og /985
a. Ubehandlet O 272 ll8 53,9
b. RegIon e 3,0 l l 209 l70 6,8
c. Gramoxone 3,0 l IO O 44l 11.7
d. Roundup 4,0 l IO O 403 10,1
e. Roundup 2,0 l 9 O 41l lO,S
f. Basta 5.0 l 7 18 389 11,0
g. Basta 3.0 l 6 50 397 11,9

Sahl:.mng: O Illgen n('(1\ isning. IO = tOlal nedvismng

Roer/Gulerødder
I r~. i roer

plantet pr. m~
gra::s ukrudt roer

I fs. I 8uleruJtl~r

planlet pr. "
ukrudt gultr""lder

2[o",og 1985
a. Ubehandlet 86 113 9 599 85
b. Reglone 2,0 I 99 119 8 168 IQ5
e. Gramoxone 2,0 I 43 100 8 161 202
d. Roundup 2.0 I 61 104 8 182 204
e. Oxllril 2.0 I 56 33 I 213 206
r. Basta 3,0 I 51 105 8 235 206

Rorr' Bclundhn8: 6/, Gulemddcr Behandhn8 ~ I,
lkdommeJsoe '0/, Ikdommd~; 10/,.
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Tabel /JO. Midler provet mod ukrudt i 1984/85,

Anvendte midler
I label 130 er i alfabellsk orden efler navn eller beteg
nelse opstillet de præparater. som har deltaget i året!>
forsog med ukrudtsbekæmpelse. Indhold og mængde
er angivet.

optælling sidst i maj er der b nct en del vlnlcrbygplan
ler efler begge di"o.,c IIudler. specielt synes Reglone al
have en meget d~rlig effekl tit delte formål.
Der bic" 24, april "åel vArbyg på arealel. og ved
oplælling "id"t i maj er dcr oplall godl 500 vårbygplan
ler i led a og b_ mcn~ amallel har værel hdt lavcre i de
øvrigc fo,""ogsled.
Ved hosl er der fundct del hOJcstc udbyllc i led a.
h, ilkel skyldes. at der her 'ar en god 'lIltcrbygafgrodc.
men" , rbygafgrodcll I de O\nge led har gi,et noget
mindre. Udbyuet i lcd c-g har 'ærel omtrent ens.
Roundup s)'nCf, al va~rc det bcd"le alternativ lil para
qual til bekæmpclM: af dårligt overvintret vinlcrbyg
med henblik på al ..5. en ny afgmde.

pcnelrennfl:..o11c
- 'iprede-\..læbC'mlddc1

pellelrennp4:llle
- \prede-~I.dx:middel

- penelrenng..ohe
~predc-llæbC'mlddel

'pf(~dc-llæbell1lddcl

pcnelrerlllg\olu,'
- pcnclrerillgsollc

VIrksomme sloff~r

,ram pr. kg dier hier

Ftlllcron 511 wp
FCf\'lI1:11
Fo\lnl

K\ K jH:;ooq

Kemifan
KVK IIB003

Lanlr.Jml
t.1l11Ir)'~

Hllnddsnavn
eller numm~r

Ilcrhaphcll
lIollm. F
!-lormon·MI'; 70
Igran 500
Kamih'll D

FS 102
Fu.'>i1adt
GlIJlanl
GI~;an 20 OF
Gulll.\
Gramo\(\n ...
Hcrbalun b20

StIO hromophcrlll\11Il
200 !K'lho'tydl1l1

5810'(tn11 188 b,fcrlO\
ns mcehlorpmp
~4() nrbcneolrb IO~ IlJlurOrl
250 l1u3Zlroh-hul)1
125 halo\)foh-elhm.yelhtl
200 chloT'ulrumn
700 mc:!amitron
2()) p3raqu31-dKhIMld
n dOP)Tdhd 200 ~lCPA

400 lIlechlnrprop
160 phenllll'dlphllm
2~1 alraZln 2S0 q.malm
150 MCPA . O(X) dichlorpmp
490lCrbulnl1

17 dlCamhJ 15 dop)r:l.lid.
300 \1CPA' 200 dKhlorprop
Ino phenm«hph:l1l1
15dop)Tdhd 6Obromo\)lIIl

150 \1CI'A JOOdlChlorprop
XJ l1urenol· 100 lo\)nil

no mechlol)'rop
100 c\(lp)'l1lhd 200 cyanaZIr1
20 dnp)ralid 96l11l1)llil

\6(IIlR'(:hlorprnp
M-oleNa" 75....( 750 MCP,\
Mtltngnl\ 100 dop)'ralld
MCI'A.15'1o 750 ~lCI'A

MCI'B. 30N,. .\00 MCPB \J1.hutyral
\1echlorprop. 5Q%. ~()() mcchlorpro"
\1cclnl 40 iO\~'ml • bO hromoA)'ml

100 \ICP" ,J IO mcehlorprop
M)lont 12010\)1111 JbO mcehlorprop
M)lone PO\Ooer 160 lll.\)nil 480 mcchlorprop
Nonron 210 e1hofumC";1I
O\inol (K VK 843010) IS dopyr.ahd 100 lo\yml

330 mechlnrprop
200 1U\~nil, 200 hromo,;}nll
ZSO p~ridat-~.() j'l,\)ml·_lJ hmmo';)'1Il1
490 terbill ryn

14 dlc:mlOO 230 MCPA'
Il5 du:hlorprop
SO) mechlorpmp
350 chlondalon
250 l1uorO('hlorioone
200 C.hqu3t-<hbrlllllld
40 lenaeli ..B5 chlond;uon

J IO mel hm) phenonl:'
16(1 gl)'phMoaI
.u)O \1rPIJ M-hul\r.tl

2J dle-amba - HO \1CPA •
200 dichlorprop 77 mcchlorprop
250 nllro~)pUr

100 tlurox)'pur' 4(X) MCPA
100 nUllypur' \0 dopyrlllid 120loll)nil
330 pendrmelhlllin

56 lo~)ml. 56 bromox)'nil
164 mechlorprop

2S benllzohn ,9S bromoll)lIIl
450 mochlorprop
5<Xll'oOprOluron
445 Inl1urahn
l~ Innurlllin ' 190 naprop.;llllld
700 melhabC'nzlhm/uron
-ISO Irinurlllrn
240 trinumlm 120 Imuron
420 hromophcnCl,'(I1Il j 80 lcrbulclhylalin
Il{l() Icnacil

Propmo\· \1 50
Pyramlll A
Racer
Reglollt
ROmtllm

(hllnl
PLK-Gahpur
PLK-lcrhulryn
Prohaln~ 380

TillO\ (Aexi)

Roundup
Shell I nrnl"
Spontan

Tollan I
Trefllln
rndlan Plu~

Tnbuml
Tnnuralrn, 45%
Tnllulan
Vegnran
Venzar

Starallc 250
Slarulle M
Starallc Kombl
Swmp
S\Oo-I(X 560

SpreJrfflIJ/('r og oht

ACllflrun
CIlO\Ooclt
II E-olie
EXlrllHIII
Fe\ lIIul Plus
LI~~pol Plu'
Sando\'ll \..nne.
Schenrlll SU(lCr Ohe
Sun-1II1 11 E

500 hnurun
50 flurenol 80 lo~}nll 150 \1CPA

31\ dlchlorprop
250 IJOOproluron - 60 10\)1111
170 mechlorprop
500 lsoproluron
485 dlll~c\"lal

:\ro lmazamelhabenl. (forc:slllet na~n)

3.ul IIsulllm
500 1l1f1i1m
380lriaJlllt
270 difcnzoqulll
209 flampror-M-1'iOprop)1
480 bC'nlllZon
250 hcnlazon 115 MCPA

Virksomme Sloffer
gram pr. "g eller Ilter

~ c)anaZJn
480 bromo\~1lI1

11 dop) r.dK! • 108 brom),;~ml.

l l,l dlchlorprop
Ib1 alrazm' 2ti dlcamba
500 chlon"luron
500 dunefuron
4KO dln<KCb (fn ,yrc)

50 dlcamba 700 \1CP"
2ex) glufosinate-arnmoTllum
300 isoprolUmn 62 io\)ml'
1-l6 mechlorprop
140 oro01o\)'ml '\60 me..:hlorprop
160 phenmedlpham
160 pherlll1cdlpham

!'iH phcnmcdlphlll1l' 100 clhofum~~al

165 pherlmt'dlpham
1M phenme<!lpham-_l] clop)l'31id

50 dll,:alllh:l' 700 \1C""
leX) mcl\ulfuron-mclh\'1
240 l<.oprolumn 40 ici\~ml'
~ bromUA)IIlI

ot,(X) IlIluron
10 dicamha 20 c1op)mhd'

,no \1<:1''' HO mcehlurprop
~ 1(>\)1111 60 br<lInd\)IlII

-150 mechlorpnJp
20 dlcamll:l' 100 iO\)1II1-

140 MCI'A 430 mechlurprop
3tXl 2,4-0B D-bul)ral
II II "yalltl7.1n j 5.\5 MCPA

Ardon Combl

EK 384 il
Envoy

&nlrol Hil
IJelafam
Iklaual
IktllrOJl (CQ 519)
Ikla~J1a

Bdas3na Combl
(PhmpIIMU)
Blad\"~ SOO SC
8rommal ME.J
Bromolon

liandelsnavn
eller nummer

Areloll n E
ArclIl
Asserl
A\ulox
Alra:ull,47%
A~adcx lIW
A ..enge
Ilarnon l)lus
Basagran 480
Basagnan \lCPA
BASF
OIc.amb.v'~1CI·A

Basla
Belgrarl

Dlea/lll
Du,:uran 500 F"
Omlefuron
Oin(\"ot"h 4Ko/,
DLG
Dicamha·\ICI'A
OPX 1 6'76
Douhkl

Sp"'Jft'fnlJfer
Afalon
Anilop

EK 184 h

EK 185

Du 1'(\111 I Illuron 50
rK IK3
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Læplantning og markvanding
Af Frode Olesen

Undersøgelser over
læhegns virkning mod
jordfygning
Al læplantning er el rimeligt effektivt afværgemiddel
modjordfygning anses for en kendsgerning. der indgår
som en vigtig faktor i overvejelser vedrørende læhegns
rentabilitet og nyueværdi. Dette beror imidlertid i
højere grad på almindelig erfaring og spredte iagtlagel·
ser end på eksakte målinger. For al kunne tilrettelægge
læplanlninger med størst mulig virkning mod erosion
er det vigtigt at nå frem til en mere detaljeret viden om.
hvordan og i h\'or stor udstrækning forskellige lægi
vere kan beskytte vindu<isanc arealer mod afblæsning
af jord.

I SkAne, hvor der ikke lindes nogen tradition for
læplanlning, er der i de senere Ar forekommet svære og
stærkt skadevoldende tilfælde af jordfygning, og
blandt skånske landmænd er der en ny vakt interesse
for læplantning som en mulig udvej til at forebygge
fremtidig skade på jord og afgrooer.

Med stølte fra forskningsrådene i Sverige og Danmark
er der i 1985 ved el samarbejde mellem Nalurfeografi
ska Institutionen ved Universitetet i Lund og Lands
kOntOrel for Planteavl påbegyndt et projekt. som skal
belyse de nævnte forhold. Projektet sigter mod en
k\'antativog kvalitativ \ urdering af læhegns e' ne til at
hæmme fygning ved en direkte sammenlignm~af for
holdene på et areal uden læhegn og et areal med
systematisk anlagte hegn.

Der er udvalgt et forsogsomrAde i Rimso på Dju land,
hvor en del af arealet er forsynet med ca. 40 år gamle
læhegn, mens det tilgrænsende område udg0res af
relalivt vindåbne marker. Begge arealer består af tin
sandet jord med Slor tilbøjelighed til fygning.
Landmændene, som dyrker arealerne. oplyser, at det
vindbe:skyllcde område i 1938 målte omsås 4 gange,
mens der på grund afde tilkomne hegn nu forekommer
meget lidt jordrygning. I det åbne areal er der besvær
med fygning ca. hvert andet år.

\ KOTE 39

Forugsomrod~ ve.f Rinua
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Mlddd vindhastighro lndfang~1 material~. I.
l O,1m højde. m,.\, d~n 7-8/'. Id 1:5-12
den 7-8n 1983. Id 1:5-20

TalH!ll. Forholdet mellem vindha<;lighed og mængden
a/ maIenole 'nd/angel i sand/ælder d. 7-8/5
1985

J for~rct [985 blev dc:r p~bcgYlldl en kortlægning af
jordens tek,!ur og af \indforholdenc i fire udvalgte
profiler OH:r markernc. Form51et er al sammenholde
læ- og jordbund...forhold med forckomM af vmd med
eroderende ... tyrke.
Fm rets vindmåhngcr ,iser. al der er ... Ior forskel l

vll1d~limacl mellem del beskyttcde og dCI åbne om
råde. J omddet med læhegn er vindhaslighedcn ved
retninger fra I\ordve.. t og ml redueerct med mellem 40
og 60 procent. men' 1::eproccnlen l det åbne omr de
\anerer mellem Oog 6tl
Samlidlg med vindmll.lmgerne blev der forelagel "ll·
mcnlignende målinger af mængden af del i vinden
tran"porterede malerlale re!<lpektlvt i det åbne og del
bc...kynende område.

Åbent omr de
Bc\~}ltet omr de

5.1
2.9

5.9
0.4

Læplantning og markvanding

En analyse nI' Jordovernadens fnrvcændnngcr eher
fygning indg1\r i arbejdsplanen. Delle skal foregå ved
hjælp af nyfotografering kombineret med analyser af
mar~jorden. HenSigten er al rn. en korrelatIon mellem
lilbagel..aslcl lys fra overfladejord og ændnnger i O'er·
nadens kornstorrelsesforhold. Desuden afproves en
melode til objekti\' be<itemmelse af læhegns hulprocent
ved hjælp af sort-hvidc fotos og ved benyttelse af el

com pu ler-a nIl Iy~eri ngss)I!<lt em.
Projektel er planlagt fortsat i 1986 og 1987.

Vandingsbehovet i 1985
Væksts..'CSonen 1985 udmærkede sig vcd et som helhed
moderat behov for mark vanding og \'ed en i geografisk
henscende noget uens fordeling af ncdbøren. der også
kom Itl udtryk i el vanerende vandingsbehov i de
enkelte landsdele.

Del \cnc og fugtige forlIr med lav fordampning og
overskud på \'andbalancen blev i maj anost af sol og
blæst og krafllg fordampning. isa:r t pino;edagene. \å
der omkring månedsskiftet I alle landsdele \'ar grund
Itl \unding af græs og \' rs<ed. Juni m1\ned fik i gen
nemsmt for landel lidt over normal nedbor. der dog
mest faldt som lokale byger.

Jordparti~krne ble\ fangel i sandfælder i folgende
hajder: lar~o\'crfladen. 5 cm og 15 cm. Det mdfan
gede matcnale blev analyseret og sammenlignel med
pm\ er fra markovertladen l begge omr1\der. Der er
markant for'ikel p1\ maferialet~ tekstur og humuo;ind
hold. f\.·farkovernadcn indeholder således mellem 1.5
og 2.4 procel1t humu~. mens humusindholdel i fæl
derne \ arierer mellem 5.3 og 5.6 procent.

En længere nedborsfalllg periode fra sid,! i Juni og
indlIl 18. Juli medførte. at der p \audjord mer hele
landel opstod et generelt behov for \andlllg af alle
afgrodetyper. I modsæmmg til. hvad tilfældel er i de
nesle andre år. kunne nedboren i august og september
derimod i almindelighed dække afgrodcrne" forbrug.
så der i resten af væko;!pcrioden ikke blcv behov for
yder/Igere \'anding.

Tabel 2. GellI1emsnitligl ~·andlllgJbeho .... mm p/J sandJord' 1985

G= V1""'" Kartofler Roer/Majs
Landsdel

Maj Jun Jul Aug $ep iah Maj Jun Jul iah Jun Jul Aug $ep iaJl Jul Aug $ep jall

"Jordjylland 35 JS JS O O 1105 JO O 40 I 70 O JS O O JS JS O O 35
"fId!· og
V~IJylJand ~O 45 J5 O O 120 45 O 40 85 O JS O O J5 JO O O JO
O~ljylland JO 40 JS O O IOS JS O 45 80 O 40 O O 40 JO O O JO
Syd· og
Sonderjylland 70 O 40 O O 110 SO O 40 90 O 40 O O 40 JO O O JO
Fyn JO O JO O O 60 JO O JO 60 O JO O O JO JS O O JS
Sjælland og
LoII Fal\ler SO JO JO O O 110 40 O 45 85 O 45 O O 45 JS O O 35
nornholm 45 RO 65 O O 190 JO 75 40 145 JO JO O O 60 40 O O 40

Cns. hele landet

1985 4J JJ J9 O O 115 J7 11 40 88 4 J6 O O 40 J4 O O J4
1984 55 20 56 SI O 182 O 19 l; J4 21 4-1 SI O 116 32 57 O 89
198) O 65 96 106 S 272 O 65 59 124 44 90 109 6 249 66 106 S 177
19S:! S 58 64 59 4 190 O 48 29 77 9 6J 58 O 130 6J 59 4 126
1981 ~O O 6 21 28 95 O O O O O 6 26 27 59 4 21 28 SJ
1980 61 29 O 4 O 94 34 19 O S) O O 4 O 4 O 4 O 4
1979 S )4 58 14 O IIJ O J-t Sl 85 S J2 J4 O 71 13 16 O 29
1978 54 49 J1 16 16 166 11 61 O n 6 JO 23 IO 69 26 28 IO 64
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Læplanlning og marin'anding

l tabel 2 er vist en oversigt over vandingsbchovet for
fire afgrodetyper. Oversigten er baseret på mlHinger af
nedbor og fordampning udrørt under ledelse af Jynde
vad Forsøgsstation på 39 lokalitcter fordelt ovcr lan 4

del. Ochovet er anført for sy\' landsdele og som gen
nemsnit for helc landet. Til sammenligning er \ISI dc
tilsvarende tal for en række forudgående r. Ved
vandingsbehov forstås her den vandmængde. det i
gennemsnit har været no<hendigt at tilføre for at sikre
optimal \andforsymng lil afgrodeme. Behmet er be·
regnet for områdernes mest almmdelige sandjordstype
og med den forudsætning, at der \andes. når halvdelen
af jordens tilgængelige vand er opbrugt. Del warer til
30-35 mm på hed~letlerne i Midt·, Vest· og Sønderjyl·
land og lil 35-45 mm i del øvrige land.

Græsmarkernes vandingsbehov \arierede fra 60 mm
på Fyn til 190 mm pA Bornholm, hvor juninedboren
var under middel. I del kølige forår kom græsset kun
langsomt i væk'it. men med stigende temperatur i maj
blev der i månedens løb stedvis beho\ for vandll1g især
i de østlige dele af landet. Den 18. maj var græsmarker.
nes vandreserve de neste steder opbrugt, indtil der i
ugen 10.-16. juni faldt en jævn og rigelig nedbør. Efter
endnu en tør periode med vandingsbehov i juli blev
vejrforholdene i resten af året særdeles gunstige for en
stor produktion af græs.

Varsæden var nogle sleder forsinket i udvikling bl.a. på
grund af omsåning og udvintrede marker. For rettidigt
tilsåede arealer ble\' vandings..'<eSOnen indledt i sidste
uge i maj og nogle steder fortsat l Juni for almenl at
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blive genoptaget I den torre periode indtil midten af
juli. I gennemsnu for landsdelene blev der behov for
tilfor'sei af 88 mm vandmgsvand, 4 noget mindre l

Nordjylland og på Fyn og væsentligt mere p, Born
holm.

Kurloffelmarkernes behov for vand mg var i det store
og hele begrænsct til et ret kortvarigt tidsrum i juli.
hvor der var brug for tilforscl affra 30 til 50 mm \'and.
Den ringe juninedbor p Bornholm beVIrkede dog, at
\'anding her måtte påbegyndes i JUni med yderligere
supplering i juli.

Roer og majs havde et meget begrænset vandingsbehov
p. i gennemsnit 34 mm, der over alt indIra . l anden
eller tredie uge af Juli.

Vandingslx:ho\et i græs, roer og kartoner bl~\ i 1985
S<tledes mindre end i de tre foregående år, mens beho
\et for vanding af vårsæd Siden 1978 kun o':crgås af
den torre I>Ommer i 1983.

Del skal bemærkes, at de viste lal for vandingsbehov er
gennemsnitsværdier for de enkelte landsdele. og at der
meget vel kan optræde ret Slore lokale forskelle, som
indebærer. at situationen på den enkelte landbrugs·
ejendom kan ha\o'c \'æret anderledes. Til grund for
beregningerne ligger bl.a. og en gennemsOIt!".beuagt 4

ning for afgrodernes udviklingstrin på givne tld..punk·
ter. Med vaflerende betingelser for etablering j,f afgro-
deme som i 1985 vil der nødvendigvis forekomme
afvigelser fra det gennemsnitlige.
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Kartoffeldyrkning
Af Jens V. Højmark, Hans Kristensen og H. Elbek Pedersen

I 1985 er der gennemfor! .11 forsog m<.-d !"anoDer.
fordch p:1 8 forskclligc= opg'l\cr.
Der er gellnemfor! IO for\Og med Mlrter af rabriksl..ar
Ioner. Enkcllrc!'ou!laternc af disse er anfnr! I !<llxl 190 l
labclbilagcL Endvidere er der genncmr~'rl 2 fon.ug
med ')Oflt'r af Ildlige ~pisekart{lner sallll 3 forseg med
middeltidlige sorter af "'plsekartont"f. Enkcltresuha
terne af de ... id"tnæ\nlC er an fort i label 1911 labdblla·
gel.
Af go<:hungsfor-.ug er der gennemført l (OfM}g l fahnl..
skunoner med placering og ud"'lfoning af l PK 23-3-7
l sammcnliglllllg med n)dendc am monia I.. og PK·god
ning. Ocr er rigdede~ i fahnkskanoncr genncmforl 3
forsøg med sligende mængder kalium i PK 0·4-21 og
kalikalk plus lriplc~uperrOSral. Enkcltrc~ultaternc

herafer anfun 1tabel 1921 tabelbilaget. Endelig forelig·
ger der r~ultater af 5 for~"g med bladgoosknmg af
kanoner. Enkeltre-.uhalerne af disse fremgar af tabel
193 I tabelbilagcl.
Inden for plalllebeskyllt.:bc'iomdldet foreligger der re·
sultater af 4 forsag 1llt..'t1 forskellige kemikalier til
bekæmpelse af rodliltsvamp ";.lIll! I for~"g til belysning
af kalkhælstofs \'Irkning p. rodfilts\ amp. I 3 forscg er
forskellige kenukalief<'':\ ne til ncdvislllng af kartoffel·
lOp belyst.

Sortsforsø9

Fabrikskartofler
t -.amarbcJdc nll:d kanoffclmdsfabriH.:rne er der gen
nemfurt IO sorl".(orsog med fabnk ...k:\rtoner. h\ori
II1dg. r ~ol'lernc JactJva. I'rome..~e og Prominenl med
Di,H1clln 'i0l1l lllålcsorl.
1 tabel I er gCJlllemsnil~rc,>ultalerneuf IQS5-forsClgenc
\i..1~mmcn moo genncm"lIlt~resullalerne afde hidtil
gennemfonc fOf'og. h\ or de næ\ nic "'Orter er sammen·
ligne! med DIanelIa.
Udbyttel er angIve! i hkg knolde og hkg ..lIveise pr. ha.
SOrlerne-. ..11\e1sesprocellt. som ogfJI. er :.mfart. er be·
regnel ud fra tOfSlofprocelHcn. besteml vcd torslOf i
ovn. Sli\e1sc,>procentcll er lig med lor..,lofprocelllcn
minus, 5.75.

DianelIli har i de IO forsog gi\ct et udbYIle på 397 hl..g
knolde og 73.9 hkg ,,;ti\(..l~ med en stl\iel\C'oprocenf på
18.6.

Tabel I Sorrsforsog med fabrikskarlOfler (/90)

Udb. og
mcrudb_

1000 p!. Knold· pc'. hkg pr. ha
pr. ha vægl 8 slivelsc klIoIde slivclse

IO farsag 1985
DianelIa 37 IOS 18.6 397 73.9
Jacova 38 100 16.4 30 -3.8
Promcs~ 37 93 18.4 3 0.5
Prominent 38 102 17.1 68 5.7

24 farsag 1983-85
Dianclla JS 108 18.5 370 68.3
Jacova 37 113 16.1 61 0,9

20 farsog 1984·85
DIanelIa 36 112 18.6 382 70.9
Promesse 36 II~ 18.J 36 5.6

/4 forsog /98)·85
DianeJla 35 104 18.5 396 73,2
Prominent J7 99 17.5 54 S.J

Jaeo\'3. der er en tidlig fabnkS~rl fra fora.-dlingssta·
lionen i Vandd. har i gcnnemsnlt af de IO for..og givet
cl merudbyue i forhold lil Diancl1a p 30 hkg knolde.
men på grund af en lavere ~tl\e1scsprocellt har Jaco.... a
givel 3.8 hkg ..ti'else mindre end DianeHa.
Jacova og DlancHa har iall været sammen11gnel i 24
forseg i ar.:nc 1983·85. I denne penode har Jacova
&I\C! 61 hkg knolde mere end DianeIla og prakllsk
lagel samme udbYllC af "li\e1sc.
Jaco\ a er rC'l ..telH mod kanoffelbrok og kartofTelne·
matod.

Promesse, der er en hollandsk ..ort. er med i forsøgene
for anden gang. I 1985 har de to 'mrter været jævnbyr·
dige. I gcnncm~nit afialt 20 forsog i årene 19 4·85 har
Promesse denmod ydet 36 hl..g knolde og 5.6 hkg
stl\·e!-.e mere end DianelIa.
Promesse. der er fra samme hollandske forædler som
Procura og Prominent. er ligesom disse reSi'>lCIlI mod
kartoffelbrok og kartofTdllcll1atod. Sorten er nogel
I idligere end DianelIa. men angives fra hollandsk ..ide
al være rel rnodtagdig for ...kun.

Prominent har l 1985 ydel 68 hkg "noIde og 5.7 hkg
..ti\ e1se mere end Olanclla. El nogel lignende merud·
b~ Ife er rn1\1t ..om genncm..nil af 14 fOl'\og I 1983·85.
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Tobel3. Sorts/onøg med splsekartojler (l9J)

Prominents stlyelsesprocent hgger ca. en enhed under
DianeIlas.
Prominent er en hollandsk sort, der er resistent mod
kartoffelbrok og kartoffelnematod.

Spisekartofler
I 1985 er der gennemfart 3 forsøg med middeltidlJge
spisehnofler. hvor sorterne Gelda og icola er afprø
vet med Bintje som mAJeson. Enkeltresultaterne frem
går af tabel 191 i tabelbilaget. og gennemsDlsl!.resulta
tcrne er vist i Label 3.

J farsøg 1985
Bintje 349 8.3 8.0 2.5 54
Golda 39 9.9 6.0 2.8 66

ieola .. 42 10.0 8.0 3.0 62

17 farsøg 198J-<l5
Bintje 401 8.6 8.0 2.6 81
Gelda 9 9.6 6.3 2.8 87

7farsøg 1981J..<J5
OiOlJe ... 429 s.s 8.0 2.4 66

ieola ..... 4 10.0 6.7 3.0 72

Karakter for
koge- m0rk· Knold,

fll.Sthoo smag furv· vægt &
nln,

Udbync og
merudb)1tc
hkg knolde

pr. ha

t tabe) 2 er gi\el en oversigt over forsøg.:ne med
aktuelle fabrikssoner. gennemfort under kartoffel
melsfabrikkerne og de landøkonomiske foreninger i
arene 1962-85. De enkelte sorters udbytte af s,i\e1sc er
angivet med et forholdstal i forhold til mAIesorten, og
slivelsesprocenten er angivet som + eller -:- • ligeledes i
forhold til målesonen. Den øverste afdeling af tabellen
omfatter de sorter, der er afprøvet ved normal mod
ning, medens den nederste afdeling omfaller de sorter,
der er ned visnet i første uge af september.
Der er ikke gennemført forsag med tidlig Iledvismng
siden 1981. og nederste halvdel af tabellen f k da en
mere indgående omtale i beretningen.

Kartoffeldyrkning

Tabel l. Orersigt over sortsjorsog med jobriks/.;,artojler
(kanoffeJmeJsjabrikkerne og de landøkontJ-
miske jorenlnger)

FOI'"holdstal pc:L Sllvelst;
An Ania] (or udb)Ue forskel (ra

r..... ron.a af stivelse """"'"
Normolajgroning

DianeHa
(mAlesort) 100
Kaplah 1962-80 97 107 0.2
Tylva 1964-80 138 106 0.4
Amia 1970-79 78 104 0.1
Procura 1979·83 32 104 0.3
Danva 1977-84 59 100 0.2
Posmo 1972-79 83 91 2.0
FriJa 1975-80 42 84 -0.9
SalUrna 1980-82 15 84 1.2
Senator 1981-83 16 99 0.6
FecU\8 1980-83 17 92 0.9
Prominent 1983-85 14 107 -1.0
Jacova 1983·85 24 101 2.4
Promesse 1984-85 20 108 0.3

.Vedvisnet co. J/9
DianeHa
(mAlesort) 100
Procura 1979-81 17 112 0.1
Amia 1978·79 18 107 0.1
Senator 1981 4 107 0.0
Posmo 1974-79 36 106 2.4
Danva 1977-81 31 105 0.1
Tylv8 1980 6 103 0.0
Salurna 1980-81 8 99 0.3
Kaptah 1978·80 16 98 0.5
Frila 1975-78 30 91 0.7
Fecuva 1980-81 5 107 1.9

Rdger og krager kan fl)'ue kartofler, og p6 den mdde
metb.,,/';'e lil blanding al soner. BemærJ.. hakk.emærJ,;,erne i
knoldene, der erfundl'l JO m Ira .'OksesIMet.

I gennemsnit afde 3 fOfSOg ha.r udbyttct af BIIHJe værct
349 hkg knolde pr. ha. Heroycrfor har Gelda givet et
merudbytte på 39 hkg og Nicola 42 hkg. Ved Statens
Forsøgsstation i Tylstrup er der foretaget provekog
ning af knolde fra forsøgct. Der er givet karakter for
kogefast hed. smag og morkfarvning ener folgende
skala: Kogefasthed 0-10 med IO = helt fast. smag I-IO
med 10 = bedst, morkfanning efter Damk G. ings
industri's skalaer. ingen morkfarvning = l, h:1t sort
= IO.
8mtje har såvel i 1985-forsogene som i tidligere gen
nemføne forseg \-æret k.nap så kogefast som Gdda og
Nicola. Med hensyn til smag og morkfarvning efter
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kogmng har BlIllJe klarel sig IIdl bedre end de afpro
\ede <;oner.

GcJda er på J. ar med l forsøgene. og der foreligger lait
rcsultaler af 17 for..ng. hvor den er sammenlignet med
Bintje. De IO soner har praktl"k laget givet "amme
udbytte. Gelda er lidt mere kogefast end Bintje. men
ligger lidt under med hensyn til smag og mørk farvning
efler kogning.
Gelda er en tysk sort, der er resistem mod kartofTcl 4

brok og kanofTdnematod.

:"icola har udb}lIemæs~igl klard !lIg godl i 19 5
forsøgene og ligger I gennemsnit af 7 for!>Cg fra rene
1980 III 1985 IHt:~len på samme udbyttcniveau som
Bintje. Nicola cr mere kogefast end BlIltje, men kan
lkkc klare sig med hen...~n III smag og markfan'ning
efler kogning.
Nicola er en t)':-.\.. ",on. der er resistent mod kartofTel
brok og kartoffclncmatod. Den er klin lidt modtagelig
for skurv. men meget modtagelig for rust i knoldene.
Der er gennemfl'rt 2 forsag med tidltge spisekartaOer.
Resuhaterne fremg r af tabel 4, hvor det førstn:cvnte
forsog er genncmfort med to optagningslidspunkh:r
med sorterne Re\elino. Ukama. Berber og Hela med
Pnmula som mal~n.

Det andet forseg i tabel 4 er gennemfort med sortt:rne
Ostara. Revelino og Berber med Minea som målt"-l)rt
samt med og uden dækning med pla<.;(ic
I tabel 4 er ligeledes anført gennem ..nit..resuhalernc af
tidligere gennemforte for""g med udhgc ..pi..ekartoffcl·
sorter.

Rc\'clino har \'a:ret sammenlignet med Primula i 14
for~"g 1979-85. Ved begge optagningstIder har dt: to
sorter ligget ret nær cn~ i knoJdudbyllc. men Revclino
har ved pro...ekogningcrne met lidi dårligere karakter
for smag end Primula. Re\ elina er resistent mod
kartofTelbrok og kartoffelnematod. Den angi\'C'o at
være middel modtagelig for kanofTebkimmel. b~de på
top og knolde. men har nogen tiloo)c1ighed til al Il rU"l
l knoldene. Sorten er af hollandsk opnndelse.

Ukama har værel sammenlignet med Primula l 9
fon.og I 1981-85. Dc to ..orler har ...æret Jævnbyrdige
med hensyn ul \..noldudbYlIt: \ed begge optagn11lgs
tidspunkter. Ukamas smag~karaklcr har været lidt
la\'ere end Primula". Ukama er af holland.. k oprindel"t:
og er re:-.istenl mod kartofTclbrnk og karlnfTelncmalod.

Berber har \æret afpnnet I 2 for"og I 1984 og 1985. I
begge forsog. r og ved ht:gge optaglllJlgstidspunkler
har Berber ligget noget over Prlmul:t med hen'iyn til
knoldudbyttc. Berber er en holland ..k sort. der er
nematodresistent. men modtagelig for kartofTelbrok.

f-Ielll har i 1\rcnc 1<)79-85 iah værel afprovct i 9 fo~og.

K noldudbytlct har værct på lImc med udbyttet af
Primula. men Heia har Ikke helt kunnet klare sIg med
hensyn til smag,
Hela er resistt.'llt mod kurtoffelbrok. men modtagelig
for knrloffclnemaloder. Sorten er middel modlagelig
for ru'!!.

Kartoffeldyrkning

Tabel 4. Sorliforsøg med tidlige spisekarlojler,

Udb)'ueog merudb. Ved 2. optagnms kar. for
bltg knolde pr ba Irooadh imas merkfarv.

Forsøg lir. 58/51
Oplagflmgsdllto 25/6 417

Primula 224 417
Revelino .,..12 4
Ukama J 2 50
Berber. 63 27
l-lela ~3 56

Forsøg nr. 17()()9
"Iastdælnlng
Oplagningsdato 28/6 28/6

Minea 207 228
Oslara 24 38
ReveilIlo 42 43
Berber ... Il 69

2. op'
\:Ii;llIng

I op· 1·2 uger
tagmng 'tC1lt'rt'

I410rsog J979-85
Pnmula .. 164 282 10,0 7.5 2,7
Re\·e!tno +2 5 10.0 6.1 2.9

910r<0~ J98J-85
Pnmula. .69 285 10.0 7.6 2.6
Ukama J 2 10.0 6.3 2.H

2 forsøg /984-85
PrmlUla . 202 339 10.0 g,O 2.7
Berber. 55 J3 10.0 7.0 2.7

910rsog J979-85
Primula 172 308 10.0 7.3 2.7
Hela 2 O 9.9 6.6 2.6

Gellllems/.i.iirm' Ål/olde mt'tI angreb af rGlt!eviru.~ (rust).
Smit/en overføTef af jort/boende nemo/()(Jer. Der er Slor
wrrvorsÅe! mwl hensyn III CJnl?reb~rad.
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Gødningsforsøg

Placering af NPK-g0dning til
fabrikskartofler
I samarbejde med kartoffelmelsfabrikkerne er der i
1985 gennemfort et enkelt forscg med placermg og
udslroning af NPK 23·3·7. 1 planen er der endvidere
indlagt el led med nydende ammoniak nedfældet og
PK·gødning udstrøct.
Resultaterne af 1985·forsogel er vist i label 5 sammen
med resultaterne af iah 7 forseg gennemført i årene
1983·85.
IllIbel 5 er udbyue og merudbylte omregnet tir kr. pr.
ha. Ved denne beregning er anvendt kartoffelmelsfa
brikkernes afregningsskala. der er gradueret efter sti
velsesprocent. Der er endvidere fratrukket udgift lil
gødning og fragt fra avler til fabrik (3 kr. pr. 100 kg).

Tabel 5. Forsøg med flydende ammoniak og
udslrøning og placering af NPK 23·)·7
lil fabrikskartofler.

Udb. og merudb.
'000

pi PC' hkg pr. ha \.;r.

p' ha ""dK Imolde SIl\e1se pr ha

FOTSDg nr 49034
80 N i PK udstr 40 20,8 %2 96,1 2%81
120 N i NPK udstr 37 20,2 28 2.9 939
160 I i NPK udstr 37 20.0 21 0.5 SS
160 N i NPK placerct 36 19,9 14 ~6,9 1883
160 N i n a nedfældct
+PK udstr. 36 20.0 ~2 -4.1 1048

7 farsøg 1983-85
80 N i NPK udstr. 40 19.8 359 71.2 18672

120 N i NPK udstr 39 19.7 13 1.9 264
160 N i NPK uclstr 40 19.5 38 6.0 1060
160 i NPK placeret 39 19,3 51 7.9 1511
160 i n a nedfældet
+PK udstr. 39 19,5 46 7.9 1640

I 1985-forsoget har der ved lilfon.el af 120 kg kvælstof
pr. ha værel en fortJenesle på 939 kr. Ved at øge
gødningsmængden lil 160 kg N pr. ha er fortjencslen
faldet lil 55 kr. Placering af de 160 kg N pr. ha i NPK
gødning eller ved at tilføre N·mængden i nydende
ammoniak h:if givel tab. Delle viser. al økonomicn ved
N-tilførsel i dette forsøg har toppet ved de 120 kg N pr.
ha, og at placering af NPK·gødning eller anvendelse af
nydende ammoniak er en mere eITektiv udbringnings
mlide for gødning.
I gennemsnit af de 7 forseg har der værel god okonomi
i at tilfore helt op lil 160 kg N pr. ha. Økonomien er
yderligere forbedret ved at placere de 160 kg N i NPK
godning eller ved at anvende tilsvarende N-mængde i
flydende ammoniak.
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Kalium til industrikartofler
I 1984 og igen i 1985 er der gennemfort 3 fa ,)g med
stigende mængder kalium i PK Q...4-21 og kalikalk +
triplesuperfosfat lil fabnkskartoner.
Enkehresuhaterne fremgår af label 192 i tabelhllagel. 1
label 6 er anfort gennemsnil af 1985·forsogcn;:. Endvi·
dere er der i label 6 beregnet gennemsnit af de iall 5
forseg fra 1984-85. Del ene af 1985·forsogene er anført
særskilt. fordi rcsultaterne her afviger væsentlig fra de
ovrige forsøg på grund af. at forsøget er anlagt ved et
megel hojt kaliumtal.
I tabel 6 er udbytte og merudbytte af knolde omregnet
III kr. pr. ha. Ved denne beregning er anvendt kanaf·
felmelsfabrikkernes afregningsskala. der er gn1dueret
ener stivclsesprocenl. Der er endvidere fratrukket ud·
gift til gødning og 3 kr. pr. 100 kg i fragl.

Tabel 6. Sligende mængder Kalium i PK 0-4·21 og
kalikalk + triplesuperfosfal Iii
fabrikskarlofler 1/91).

Udb. og memdh
I(XX) pl. pct. bkg pr h.l kr.
prha sti\C~tseknoldesti\'e rr.ha

1 farsog 1985
100 K i PK 0-4-21 34 20.3 387 78.420558
200 K i PK 0-4-21 34 19,5 15 O I .197
300 K i PK 0-4-21 33 18,9 34 IO 595
300 K i kailkalk

lriplesuperfosfal 34 20.3 26 5 ; 362
200 K i kalikalk

+ t riple.'iupcrfosfat 34 20.5 22 5.4 774

gos. RI. 6.1 Fl. 6.5 KI. 3.9 Mgl. 4.2

5 forsøg 1984-85
100 K i PK 0-4-21 35 20.5 394 80,821016
200 K i PK 0-4·21 35 19.8 19 0,9 166
300 K i PK 0-4-21 35 19.1 36 1.2 244
300 K i kali kalk

... triplesupcrfosfat 35 20.3 31 5.4 561
200 K i kahkalk

trtplesuperfosfat 35 20.8 21 5.5 750

gns. RI 6.1 FI. 6.9 KI. 3.8 M81. 4.0

Forsog nr. 58151
100 K i PK 0-4·21 33 17.9 415 74.3 19702
200 K i PK 0-4-21 33 16.9 16 6, ) 2523
300 K i PK 0-4-21 34 15.6 68 20,/ 6838
300 K i kali kalk

t 1riplesuperro~(al 34 17.5 15 4,3 2290
200 K i kalikalk

llriplesuperfo'if3t 32 18.0 15 2.l 1055

gns. RI. 6.5 FI. 18.6 KI. 35.5 Mgl. 3,0

1 19 5 har det ikke \'æret rentabelt at tilføre mere end
100 kg K pr. ha i 0-4-21.1 gennemsnit afde 5 fO"'M)g fra
1984 lil 1985 er der m It et merudbytte til en \'ærdi af
kun 166 kr. for tilførsel af 200 kg K pr. ha, og et
udbynelab til eo værdi af 2+4 kr. for tl1fof'\e1 af 300 kg
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h\or flere midler c:r sprøjtel på kartoflerne i forbmdelse
med læglllJlgen. Denne Icknik I..ræ\ier, al der på trakto
ren monteres en pumpe samt en mindre væskebehol
der. Midlerne er udsprøjtt'1 i 50 I vand pr. ha og med I
~prOjledysc pr. række. Dysen \ar placeret \00 bunden
afJæggekæden s;lledes. at knoldene blev ramt afspmj
te\~ken. idel de faldt ned I jordcn.

Tabel 8. Sprojllling af forspirede kartofler mod rod·
jillSl'omp \'ed lægning.

m del freffiB:ar af label 8. er der opnåel ro~ill\e

udslag for alle midler. I for-.oget ho..lel d. 31/7 \dr
...onen Prmita. r\'lcrudhynerne for behandling er me
gel !Ilore. og. der skal nok Ikke rcgne<-. med, nI mldlel
Rlzolex F 25 genereli er de undre nmller overlegen i en
m~leslOk ....om i ctellc ene for..,'g. I forsøget ho<;tct del1
10/7 var sorten Jaerla, og i delle ror...og ligger \ irkmn
gen af Illldlerne nogenlunde p samme 11I\eau.
1 2 for.."g er de samme midler. som næ\ ni I tabel 8
pro\el Id ikke forspIrede kartofler. dels <,(Jill bejdse
rniddel og del ... udSprOjlCI. Udsprojlnmgen er ...kel med
2 dy...er pr. række. Dell elle dyse var reltel mod
I..noldcnc. idet de forlod læ~gekæden og den anden
dy~e \ur rellet ind mellem skærene. der danner kam.
Ved udsprojtningen ble\ der all\tndl meget slore
mængder middel med den henSIgt al under-.oge. om
der kunne opnås en form for bekæmpelse af ...milstof
fel. som forekommer I jorden. Desværre er resultaterne
af disse 2 forsøg ilde I opl)'>Cllde. I del ene ligger
udby Ilet rCI lu\ l, og der er negativ elTekl af alle midler.
I det andel for ...og gik det ubehandlede led dcsværrc
labl, hH1rfor der ikke er mulighed for at ml1le noget
udslag. Af de afpro\txle mIdler er I..un Rmral Fin
godkendl.

K pr. ha. Dc=tte \ 1"Cr. al del Ikke har I..unnel belak sig
al Illfore ret meget mere end 100 kg K pr. ha. For
lilfør~e1 af kalikalk og tnplesuperfosfal er der m:'llt del
SWr"le merudb) tie for 200 kg K pr. ha. Delte tyder på.
al der heller IHe her har \i:Crel rcnlabilllet i al tIIfore
ret megl'l mere cnd 100 kg K pr. ha.
NedeN I label 6 er anforl r~uhaterne af 1 for-.og.
anlagt \ f..'t! K I p:\ -'5.5. Her har del l..oslel mange penge
pr. ha ovcrhmcdel al lilfure kaligudllltlg.
For..ogene ...oge.. fnrtsal. mcn de foreliggende re!o>ultllter
bekræfler Ildligere fnrsog, der \>i ... te. at fahrikskartoner
\cd el k1ilital på 5-6 ikke betalcr for nævneværdige
mængder af I..ahurn.

Som Cll n) opg'l\c er der gennemfart 5 forsog med
bladgochkning af kartoner Der lindes flere for:o.l..ellige
bladgoosl..ning!>l1udler I handelen. , forsøgene er an·
vendl COll1ple~al og Goclllur BM ~6. der begge inde
holder cn lang række af næringssloffer i ganske små
konccnl ralloner
Resultaterne afde 5 fODoog er anført i tabel 7. Enkehre
...ultalerne er anfort i label 193 I tabelbilagel.

Tabel 7. Blodg(Jd\'Ållillg II/ konoj1er.

Udb)"lt~ og merudb.
hkg pr. hø

knolde stivelse

5 forsog 1985
~ormal godet 16.8 405 67.9
2 .... IO I ComplC\al 16.7 II 2.3
2 X 25 I Complt:"..11 16.6 16 3.3
2 X 3 I Gocmar JlM 86 16.7 9 1.7

Midlerne er udspwjtet fUl'~te gang. når karloffeltoppen
hll\de lukket ra:Uernc halvt (ca. midi I juni) og lIllden
gang ca IO dagc ...enere. I gennemsnit ;,tf de 5 fON'g er
der lUC opnåct noget poslli\t udslag for lIisse godnin
ger. Af cnl..eltfor"clgenc= er der I..UII måh po...iti\ I ud"lag
i I af de 5 forseg
Forsøgene ~"ge... forhal.

Plantebeskyttelse
, 1985 er der kun gcnnemført cnkdll' forsog moo
planleb<:..kYlld"C i I..artoflcr.

bc=handlel
0.5 I Tecla L
2.5 kg Moneeren 25 \VI'
5.0 I Rovrat Flo
.\.0 I Rizolc). F 25

UdbYIle og merudb.
hkg knolde pr. ha

0pI3gmng.,(hIO
31. 7 IO r:-
462 171

60 11
77 21
12 25

134 JO

RodjillSl'amp H>lder jævnligt bclyddige problemer for
bnoneldyrklllngen. Ocr er dels rale om angreb på
~pircr i forbll1dcl ..c lIled frem"plnngen og dels angreb
på roddcr og stoloncr senere i va::kstpcriodcn.
Iler Ilandel har pudrlllg af læggekartoflerne I forbm
dc1M: med lægningen \ æret den gæng~ bchandlmgs
mctodc 1 udlandet al1\cl1d~ ofte andre metoder og
andre midler m<xt rodfilt~\amp. Nogle uf disse midler
er i 1985 afpro\l'l her i landet.

I forsøg nr. 49035 er kalk b æblOr i mængderne O. ~O.

RO og 160 kg N pr. ha udbraglog ncdhanct ijordcn for
lægning. Der er ikke malt 1I0gcI ud ..lag for denne
behandling med hens) n ul udbyttc af I..noldc eller
<"ynlige angreb af rodlih ..."amp ru spirer ng slolol1cr.
Der er gennemfort 2 for"'''8 med for~plf(:de kartofler.

Pl\ Samso er der gennemført forsøg nr.27010 med
ryglUng og sprojtning af for!>pirede kartoner med for
skellige midlc:r.
For:o.øget er anlagt del ... med og dels uden dækning med
plastic. og der er under begge dyrkning<;meloder op·
n!iet poslti\e merudb) tier I storrel~rdenc=n 10.. 15
pcl. I forsøg nr. 27011 • ligeledes på Samsø· er Rovral
og Moneeren udsprojlel på for!>pirede kartofler med og
uden dæknlllg med pla.'otlC. , delle forsog er der ikke
opn et nogen positiv effekt.

/\'edv/\lIi/lg af k<irtoffellop har mel fornyel ltllcresse l

forbllldcl ...e med indforeise af nye regler for avl af
læggekartofler For at begræn<;e spredmngen af \ irus
sygdomme kra:\es karloffehoppen efter de nye d) rl..
ning....n:gler ned\isnel pit el relati\1 tidligl tidspunkl
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Stærkt deformert!/ kar/offeltop ~'om følge offejlbehandling
med cJopyroJid. RanIInes jorden eJ/er karlOffelplalllerne vil
sloffe/lransporteres lil knoldene. der næste år gi~er deforme
plamer som vist pd billedel.

Dette medfører øgede krav til nedvisningsmidlerne om
at kunne virke hurtigt og effektivt også under vanske
lige betingelser, hvor kartoflerne er i fuld vækst.

Resultaterne ar2 forsøg· nr. 55126 og nr. 55125 - ses i
label 9.
Sprøjlningen er i led a-e gennemført 8.·9. august. r led
b, cl og e er en opfeJgende sprøjtning skel 12. august.
Led f er behandlet l. august med Cerone - et vækslre-

Tabel 9. Nedvisning af karloffelrop.

guleringsmiddel • og dernæst er sprøjtningen med
Reglone sket 8.-9. augusL
I lcd d er toppen afhuggel 6.-7. august, og der er
sprøjtet med Alzodef 8.-9. august.
Begge forsøg er gennemført l Kaptah. som nl)rmalt er
vanskelig at ned visne så tidligt i væksten. Tabellen
viser karakteren for nedvisning 2, 5 og IO dage efter
behandlingen.
Der er kun mindre forskelle, hvor Regiane er hrugt ved
første behandling og siden fulgt op med Reglonc. Basta
eller Har\'ade. Det har ikke været fordelJ.gtigt al
behandle lO gange. En god nedvisningsefTekt <:r opnåct
allerede 4-6 døgn efter forste sprøjtning.
Basta· led c - har vist en langsommere efTel..! end de
øvrige midler.
Cerone - led f - ell uge før nedvisning har ikke haft
indflydelse på effekten af den efterfølgende behand
ling.
Afhugning af toppen opfulgt afAldozef har m.:dført en
meget hurtig og elTektiv nedvisning.
Der er senere givet karakter for mørkfarvning af knol
dene. I begge forsøg har Basta i højeste dosis medført
lidt mere misfarvning, ligesom Harvade 25 f ~ynes al
trække i den gale retning.
Blandt de prøvede nedvisningsmidler er kun Reglone
markedsfort. Cerone må ikke benytte~ ikarIoner.
Mens s!lvel Harvadc 25 f og Basta venles p!l markedet
om 1·2 år, er det fornylig afgjort. at Alzodef Ikke vil
blive markedsført i Danmark.

Tabel 10 viser resultaterne af forsøg nr. 64026 gennem·
fort på Godthåb.
Forsøget er gennemført ved to kvælstofniveaul'1" - 50 N
og 100 N. Ca. 10 dage efter sidste sprøjtning el' led b, c
og d helt ned visnet ved begge gødningsniveuat'r. Led a
er kun nedvisnet godl ved det lave N-niveau.
Ocr er på samme tidspunkt givet karakter for gen
vækst fra karlofTelstænglernes bladhjørner.

Kar-) for nedViSning efter Kar")
3 dg. 6 dg. IO dg for mørkf.

Kar-} for ned\'isning efter Kor")
J dg 6 dg. IO dg. for l'wrkf.

ljarsøg 1985
a. Reglone 5.0 I 9 9 IO 0,5 9 IO IO 0.9

b. Reglone 3,0 I
8 9 IO 0,9 9 IO IO 1,7og Regionel) og 3,0 I

c. Basta 5.0 I 8 9 9 4,0 3 6 8 5,2

d. Reglone 3,0 I
9 9 IO 0.5 8 9 9 0,5og Basta og 3,0 I

e. Reglone 3,0 I
9 9 9 2,3 8 9 9 3,Sog Harvade 25 F og 2,S I

f. Cerone 1,0 I
8 9 9 3, l 8 9 9 1.6og Reglone l og 3.0 I

g. Afllugning
9 IO IO 0,9 9 IO IO 1,0og Alwdef 40,0 I

I) Lissapol tilsat.
-) Karakter for nedvislllng, O-ingen og 10= total nedvisning. Fs. er bedomt J. 6 og IO dage efter f"I'le behandling.
••} Karakter for morkfarvning. O_ingen og IO=stærk morkfan'ning I knolden

Led a-f bf:handlel 8-9/8 og led b.d Og e behandlet igen 12/8 Led f behandlet med Cerane 1/8.
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Tabel II. Jlid/er pro~V!l i kartojler /985.Kun behandlingerne i led c og d har kunnet hindre n)e
skud I al dannes. Del "ar lydeligt. 31 genvæksten 'af
meTe udtah \'ed den høje ~-mængdc.

Forsøgene ber fort~ættes.

I label Il vises i alfabetisk orden de præparaler, som
har deltaget i forseg med plantebc'ik)'lIelse i kartoner
de senere år. Efter dc nævnte præparater er anførl
mængde og indhold af virksomt stof.

Tabel IO. Sedw'sning af kartof!eltop.

Alzodef
Basla
eCTORe

Harvadc 25 F
Lissapol Plus
Moneeren
Reglone
Rizolex IOD
ROHal Flo

Vlrhommc NotrCf
& pr 1;& e11et lilCf

490 cyanamid
200 glufosinatc
480 clhephon
250 dimclhipin

:-.prede-klæbcmiddcl
125 pccycuron
310 dlquat dibromld
100 lolchlofos-melhyl
250 lprodion

K.r-) ror KM") KAr-) ror Kar--) Kar---)
nedvisnmg fo, n«!vlSnms fo, fo,

dl" smvæksl .n" 't:flYækSl murk·
J dg 14 dg 14 dg J d, 14 dg 14 di farvnin.

/ [orsog /985 A (W k[l N/ha) U (100 kg N/ha) A+IJ

a. Reglone 5,0 I 6 IO 7 6 7 7 0,8

b. Reglone 3.0 I
7 10 9 7 10 6 0.5og Rcglone1) og 3.0 l

c. Basta 5.0 l 5 10 10 5 10 10 1.5

d. Regtone 3.0 J
6 10 10 6 10 10 0.7og Da'ita og 3.0 I

e. Reglone 3.0 I
6 10 8 6 9 6 3.0og Hanade 25 f- og 2.5 I

f. Ceronc 1,0 I
8 9 5 7 9 4 1.7

og Reglone l og 3,0 I

I) LissllflOl ulsal.
.) Karaku'r for n«hismng. O=ingen og IO=tOla]lIe(hl\tlIng Fs. er bcdmlll 3 og IO dage efter førsl!." bchundhng.
U) Kara\.;ler for g!."n\lt'k..t, 0= fuld \it'kst fra bladhJorner og IO = 10lal mangel pi genn\:Kst
•• -) Karaltt'r for mltrlranmng, O-mgrn og 10~SI<t'rl morkfan'mng 1 knolden

Lcd a·f behandlel l.' .. 8 og led b,d og e behandlel Igen 16/8 l.ed f beh:lndlc:1 med erWill." 7/8.

Avl af !'ITUs/rle
læggeJi.arroj1er Ji.rU!H'r, at
toppen "edvl~lles ml'd et
kemikalie forholdsvIS
ridligt i vækslfX'rJoden.
En virusinfeJ..tiofl p6 op
til 50 pct. 1.011

forekomme i ('t ar mo:d
mange bladlus, III'I~·

loppen ,kk(' lIL'dw:mes.
Billedet riser, Ol mind.u
hol.'dell'1I afplanterne i
en iomgr dtirltg
plantebtstand er injicerel
med .'Irus - ho.'Msageltg
rYllkesyge - fordrsaget 0/
virus )': ,\/arJ..en glH!r
sondsynligl'IJ under
hall'delen af normalt
udbyuC'.

(FolO: Leif Thy<;<;en)
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J.

Grovfoderproduktion
Ved Aksel Jacobsen og B. R. Bentholm

Forsøg med dyrkning af
roer
l 1985 blev der under Grovfodcrudvalgel arbejdet med
følgende forsøgsserier:

l. Optagningstider for fodersukkerroer.
2. SAtider for fabriksroer.
3. Sædskifteforsøg med fabriksroer.
4. Sortsforsøg med fahriksroer.
5. Genetisk monogerme bederoesorter.
6. Andre forsøg med bederoer.

Forsøg i 2.-4. serie blev gennemførl i samarbejde med
De danske Sukkerfabriker AIS. Forsøg i 4. serie har
desuden været i samarbejde med Sukkerfabriken y.
købing Limiteret. Resultaterne af dette samarbejde
blev bearbejdet henholdsvis af medarbejderne pc1 for
søgsgArden » Maribo«(, Holeby og Sukkerfabrikcn Ny
købing Limiteret.

Optagningstider for
fodersukkerroer, 1983-85.
Til højtydende malkekøer har mange kvægholdere. fra
midten af august til omkring november, brug for et
foder med en høj fordøjelighed.
Den moderne dyrknings- og optagningsteknik har
medført, at fodersukkerroer kan være med langt
fremme i overvejelserne.
Forsøg er blevet planlagt efter følgende plan for at
belyse arveligt enkimede roesorters udbytte og tilvækst
fra midten af august måned og resten af efteråret.

a. Optaget den 15. august.
b. Oplaget den 15. september.
c, Optaget den 15. oktober.
d. Optagcl dcn 15. november.

Forsøgene placeres i be~tående roemarker fortrin~vis

med sorten Kyros. Såning og pleje genncmfores cfter
forsøgsværtens normale fremgangsmMe.
1 Ar blev gennemført 6 forsøg, heraf 4 med sorten
Kyros og 2 med sorten Krnke.
Udbytterne i åreLS forsøg var middelstore, og tilvæk·
sten pæn med ct bruttoudbytte i rod og top på 86, IJ l.
152 og 164 afgrodeeeheder pr. ha ved optagning hen
holdsvis 16. august, 16. september, 17. oktober og 15.
november.
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Den gennemsnitlige sådato var ret sen, nemlig den 29.
april i 1985.
I tabel I ses en oversigt over udbyttet i rod og 10p m.v.

Tabel I. Optagl1il1gstider for fodersukkerroer f/94)
Gn~ 3 6r, J4 forsøg, /983-85.

hkg sandfnt
Bederoer hkg pr. ha tørstof pr. I'a a.c.

rod lop md top pr. hu

Oplagel IU8 417 539 62,3 50,3 100,7
Oplagel 17/9 220 +18 39,7 0,7 38,0
Oplaget 15/10 307 67 66,6 +4,5 61,0
Opli,gel 14/11 364 + 114 77,1 7,0 68,8

Udbyttet i beregnet foderværdi ved den 1. optagnmg
var med 101 afgrødeenheder pr. ha på Cl pænt niveau.
Den gennemsnitlige sådato var den 25. april, &å del gav
en daglig produktion på 88 foderenheder pr. ha. De
første 4 ugers tilvækst indtil den 17. september var pli
38 afgrødeenheder pr. ha eller 127 foderenheder pr. ha
dagligt, indtil den 15. oktober var tilvæksten på 82
foderenheder pr. ha. Endelig var de sidste 4 ugers
lilvækst indtil den 14. november på 26 foderenheder
pr. ha dagligt.
Produktionen i eftersommer og efteråret var høj her i
forsøgene især fra medio august til medio september.
Foderværdien blev beregnet på sandfrit tørstof, og
udbyttet bestod af et stigende udbytte i rod og et
faldende udbytte i top. Ved 1. oplagning var loppens
andel i del samlede udbyttc 40 pct, medens den faldl til
20 pet ved optagning medio november.
Delle tab i udbyttet af IOP var ret ens fra år til år,
selvom de var meget forskellige med hensyn til storme
og nattefrost i efteråret.
I label 2 ses en oversigt over H,rslOfprocent og sand ind·
hold m.v.

Tabel 2. Opwgllingstider for fodersukkerroer.
Gns. 3 6r, /4 førsøg, /983-85

1000 kar f ')C1 sand i
Bederoer pI frisk pet tørstof 'ørslof

pr. ha top· md lOp ,od 10P

Optaget 18/8 69 IO 15,1 9,8 0,9 4,9
Optaget 1719 70 9 16,2 11.0 1,1 13,6
Oplaget 15/10 70 8 18,0 11,5 (1,9 16,0
Oplagel 14/11 71 6 18,0 11,8 (1,9 14,8

.) O-IO. IO = bedst.
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Flg. l. Brutloudb)'ue i rod og lap. saml øre pr. brulfojoderen
hed som kun'e.

Forsogene har været placeret i marker med en pæn
plantebcstand ptl ca. 70.000 planter pr. ha ved optag
ning, og det er en af årsagerne til de gode udbytter. der
er blevet målt.
Karaktercr for toppens friskhed vi"tc tydeligt dcn
normale nedslidning af toppen, der må forventes ved
sell optagning.
Tørstofproccnten i rod var svagt stigende fra ca. 15 lil
ca. 18 i løbet af tiden fra 18. august lil 14. novcmber.
Forsøgene blcv gennemført med 9 forsog i Kyros og 5
forsøg i Krake og Hugin. Kyros havde især ved tidlig
optagning cn lav IOrstofproccllt på ca. 14, medens den i
dc andre sorter var ca. 16, og denne for"kel på ca. 2 pet
sortcrne imellem i tørslofproecnt holdt sig til midi i
november. Derimod var tørSlofprocenten i toppen ens
i de forskellige roesortcr. Toppens tørstofprocent ~teg i
I"bet af efteråret fra ca. IO til ca. 12 pet.
Medens indholdet af sand i de skrabedc rocr var
omkring 1 PCI. så steg delte indhold især i toppen helt
op i nærheden Hf 16 pet midt i oktober.
I tabel 3 se~ en oversigt ovcr de årlige gennemsnit~ud

bYlle fra dc sidsle 3 år.

Tabel 3. Oprogllillgsrider for fodersukkerroer.

a.e. pr. ha
eller øre pr. Æ

,so top

Bederoer

AUlal forMIg

Optagct 18/8
01'1 aget 17/9
Op'aget 15/10
Optaget 14/11

Udb)'lIc og mcrudb)'lIe, ae. pr. ha
1983 1984 t985 Gns.

) , 6 ]4

93,0 120.4 88,7 100.7
35.1 37,2 41.6 37,8
50.5 70.7 62.2 61.1
57.3 73.9 75.7 68.9

Dcn lavesle pri~ pr. enhed blcv nået ved !'>ene"l muligc
optagning. Omkring den 1. september var de bcreg
nede omkostninger pr. brullofodercnhcd nede under
100 ()fe, og ca. I. oktober kom de under ca. 80 or~.

De nu afsluttede forsøg mcd oplagningslider i foder
sukkerroer viste:

Der var en rct ensartet tendens i alle år. hvor de storsle
tilvækstcl' ble\ målt i perioden l~. august lil 17.
september.
Med denne lilvækst på iah ca. 38 afgrødeenheder eller
dagligt ca. 127 foderenheder pr. ha vil der næppe være
grundlag for at begynde en staldfodring med roer.
inden Cl stykke hen i seplember.
I det følgende er der ved pri'icr pr. foderenhed regnet
med brullofodcrcnhcdcr fra forsøgene. l praksi~ må
der regnes med Cl lab ved bjærgning og rcnsning af
roer. som j bedste fald kan holdes indenfor ca. S pet i
rod og ca. 20 pct i top. Der regnes i s1\ fald med. al
foetop indgår sammen mcd græsfodringen. og roer
kUli lages på lager i op lil ca. 10 dage ad gangen.
Ilandskalku1cr 1985 for jordtyper. der "varer lil forso
genc. blev regnel med 11.918 kr. pr. ha i variable
omkostninger plus tabt dækningsbidrag for roearealet
og brug af maskin.. talion vcd bjærgningen.
Anvendes disse omkoslningcr ~s folgende pr. brulIo
foderenhed: 118. 86, 74 og 70 øre ved optagning
henhold!'vis 18. august, 17. september. 15 oktober og
14. no\·cmber.
Disse priser kan synes rimelige og attraktive og det
skyldes især de høje udbyllcr. der er målt i forsøgene
her.
I fig. Ises en oversigt over udbylIer og omkostninger
pr. bnHlofoderenhed.

af derfra 18. augusr ri114. november varen liil'ækst pb
ca. 69 ajgrødcellheder pr. ha.

at den s/ars/e tiil'ækst pr. måned blev mbl/ j augllsl
seprember med 38 afgrødeenheder pr. ha.

ar foppens andel i det samlede udbyrre Jaldr fra 40 PCl
medio augw'l Iii 20 pcl medio nOl'ember.

at denne nedslidning af toppert ~'ar rel ens fra dr rildr.
at der blev mbit store li/~'æksler i rod for h~w Oplag

nillgsperiode. SlOrsr i den førsre periode ti 4 uger.
o/ lorsrofprocelllen i roden var lav, og lavesr for sorren

Kyro.~ ved dell /, opwgning.
al IOrsrofilldltoidel I'ar jævlll .ftigende fra /5 pcr ved l.

op/agnjng /iI 18 pcr ~'ed 4. op/agning.
at den lavesle omkos/1ling pr. enhed bl('v mål/ ~'ed den

Senl! oplagning, den /4. november.
af omkostllingeme pr. brulfojoderelllted ~'ar under 100

øre omkring den J. seplember.
ar disse omkostninger noede under 80 øre omkring den

J. ok/ober.

Hvor forholdene taler for det, kan det fra først i
september anbefales en slaldfodring med roer, når
toppen opfodres frisk sammen med græsfodringen, og
roer lægges på lager hver IO. dag.
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Så- og plantetider for fabriksroer,
1983-85.
Sukkerroerne blev sAet eller plantet efter følgende plan:

a. Tidlig roesåning.
b. Normal roeslning.
c. Seneste roesAning.
d. Ved bladskifie i roer i led c.
e. Planleroer som i led a.

I forhold til de foregående år er planen blevet ændret,
si den helt tidlige roes!ning er udgået. Til gengæld
fremmes plantningen. s! udlig roesåning og plantnin·
gen stod lige i tid.
Planleroerne i paperpots (fingerJang papirpose fyldt
med næringsrig jordblanding) blev plantet med ma
skme. Disse planteroer drives frem på varmebænk og I

kunstlys. Inden plantning bliver planterne sat til hærd·
ning udendørs.

Tabe/4. S6rider for fabribsukkerroer. r/hæksr i okto-
ber af såede og plantede roer (95).
Gn. 3 dr, /983-85, /7 farsøg.

Optqel 2. Olel TilVækst til 21 okL
SJlld "" Ion pr. ha pcl Ion pr. ha

sukker rod sukker sukker rod ~ukker

18/4 16,8 50,6 8,48 0,9 3,5 1,07
28/4 16.9 50,2 8,47 0.6 3,0 0,83
715 16,8 46,1 7,74 0,7 3,2 0,87

21/5 16,4 37,0 6,06 0,8 3,0 0,80
21/4 16,8 54.5 9,17 0,7 4,0 1,07

I label 4 har pianicroer i gennemsnil af 17 forsøg i 3 år
ved optagning den 2. oklober givet ct udbyue på 9,17
Ion sukker pr. ha mod 8,48 Ion sukker pr. ha ved tidlig
såning. Ved optagning den 21. oktober gav begge
metoder, tidlig såning og plantning, en tilvækst på ca.
I.(X)() kg sukker pr. ha.
Udsat sAtid gav som i tidligere Ar et jævnt faldende
udbytte pr. ha.
Forsøgene fortsætter.

Sædskifteforsøg med fabriksroer,
1981·85.
Forsøgene blev anlagt på 3 forsøgssteder i 1981. hvor
forfrugten i alle tilfælde "ar sukkerroer.
FormAlet er især al fl belyst:

I. Hvordan sukkerroer klarer sig som monokultur.
2. Om nedfældning af granulerede insektmidler ved

såning kan afbode noget af VIrkningen af et an
strengt roesædskifie.

3. Hvor mange Ar der skal være mellem sukkerroer i et
sædskifte for al kunne opretholde et normalt ud
bytte.

4. Den sanerende virkning som sukkerroer kan have i
et sædskifte med byg og vinterhvede.

5. Hvilke sygdomme og skadedyr der opformeres ved
de forskellige åremål mellem sukkerroer.
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Forsogene søges gennemfart med normal korsel i par
cellerne. så de ikke i forhold til den omgivende mark
kan opnA en bedre jordstruklur ved al blive friholdt for
det tryk. som kørsel med maskiner og traktorer medfø
rer.
En oversigt over sædskifteme ses i det følgende:

Forsøpled 1981 1982 1983 11)84

a. Roer Roer Roer Roer
b' Roer Roer Roer Roer
c. Byg Roer Byg Roer
d.' Byg Roer Byg Roer
e. Roer Byg Byg Roer
r. Byg Byg Byg Roer
g. Byg Byg Byg Byg
h. Roer Byg Hvede Roer
i. Byg Hvede Hvede Roer

.) b_ og d. tllfores 7 kg T~mik pr ha III roer.

Denne plan bliver gentaget hvert 4. år, så 1985 svarede
til 1981, og der engang vil være et 8.årigt forløb.
J forsøgsled a dyrkes sukkerroer som monokulrur uden
planlagt forebyggelse overfor angreb af jordboende
skadedyr. I forsøgsled b søges de bekæmpet med 7 kg
Temik pr. ha nedfældet ved såning. Dette middel
bruges også i forsøgs led d.
I de øvrige forsøgsled kommer sukkerroer med el
vekslende antal år.
Udbytterne ses i label 5 i gennemsnit af 3 forseg.

Tabel 5. SædskIfteforsøg med fabrikssukkerroer. toti
sukker og hkg kerne pr. ha (/96). Gns. 3
forsøg pr. dr.

FOf'SOg,s.
,«I 1981 1982 1983 1984 1985 g..

a. 7,61 7,44 4,20 7,91 6,94 6,82
b. 7.70 8,47 4,53 8,78 7,32 7,36
c. 53.30 8,46 47.10 8,49 67.80 8,48
d. 54.()() 8,79 47.20 9.32 67.30 9,06
e. (8,52)' 57,()() 45,80 8,52 7,82 8.29
r. 54,()() 58.80 42,90 8,78 67,50 8.78
g. 53.20 57,60 45,80 64.20 65,50
h. (8.62)' 58,30 83,70 9,16 7.48 8,89
I. 54.10 86,40 73.80 9,44 6.50 9,44

• 2 forsø8

relS udbytter var middelhøje. hvilket i no~en grad
kan skyldes den ret sene sAning t perioden 23. april til
7. maj.
I forsogene på Mon og Lolland var der henholdsvis
meget stærke og moderate angreb af runkelroebiller,
medens der i Ar ikke blev fundet springhaler I jordpro
ver fra forsogsomrAdeme. Det nedfældede granulat
gav merudbytter pA 7-8 pct. hvor roer dy'-k.es som
monokultur eller hvert 2. Ar. Merudb)'tteme var renta·
ble, og det nedfældede granulat sikrede ved rocr dyrket
hvert 2. år et udbytleniveau. der var på højde med roer
dyrket hvert 3. eller 4. år.



Del ser ud til, al en gang med ToeT har en stærkt
sanerende virkning på komets sædskifteproblemer.
J ovrigt havde de forskellige antal år mellem sukker·
roer ingen indnydeJsc pA sukkerprocent og sukkersaf
len kvalitet.
Forsøgene fortsæt ter.

Sorter af fabrikssukkerroer 1984-85
Sorter af sukkerroer til fabrik bic" afprøvet under de
forskellige forhold, der hersker i prakSIS. Del gælder
med hensyn til jordtype, jordbehandling, gødskning,
ukrudtsbekæmpelse m.v. Del sker for al se, h\'ordan
sorterne klarer sig i del lange løb i praksis.
1 samarbejde med De danske Sukkerfabrikker AIS og
sukkerfabriken Nykøbing, Limiteret har planteavls
konsulenter i fabrikkernes normale opland forestået
sAning. pasning og optagning af sOrlsforscg med suk·
kerroer til fabrik.
Froudsæden er i plomberede pakninger blevet leveret
af sOrlscjerne eller deres repræsentanter til landskonlD
ret. <;om har sendt froet videre til de pågældende
planteavlskonsulenter. der senere har bistået \'ed sAo
ning af roefroct III bll\ende bestand. De har ligeledes
lIlset forsøgene i labet af sommeren og har bistået ved
optagningen af fOl"Sogene.

Planteavlskonsulenterne forsynede ved optagningen
hver prøve med et kodenummer. som kun de kendte.
Forsendelse. analysering og bearbcjdmng af forsøgenes
resultater blev foretaget af sukkerfabnkkernes medar·
bejdere. som først ved de endelige beregninger fik
kodelloglen.
Ved vurderingen af fOf<;øgenes egnel hed bestemmes en
evenluel kassation eflcr samdid alene af den tilsynsfø
rende planteavlskonsulent. Kommentarer til forsøgene
og forsøgsresultaterne ~ndes på normal VIS til behand
Img på landskontoret.

Plan l, dyrkede sorter:
I senen mdgår kend le sorler. som for tiden dyrkes i et
betydeligt omfang her i lande I. I gcnnemsnll af 7
forsøg ble\ målt følgende udbYIler

Grovfoderproduktion

Gennemsnillig dato for saning og oplagning blev hen
holdsvis den 25. april og 13. oktober. eller en vækstpe
node på 17 l dage. Staldgødning og ajle blev i 2 forwg
brugt i mængder på henholdSVIS 40-70 ton og 41 ton
pr. ha. Den samlede godningstilførsel var på iah 141 kg
kvælstof. 85 kg fosfor og 200 kg kalium pr. ha.
Reaktionstallene var fra 7.0 til 8.2. fosforsyret.allenc
6.4-14.8, kaliumlallene 8.0-15,2 og magnesiumlallcnc
på 2,6-8.2. så forsøgsjordene må betegnes som værende
i en god ku1turtilstand og ret stærk gødede. bortset fra
magnesium i nogle af forsogene. Forfrugten var i alle
fon.og vinterhvedc.
Rcgcnt havde ved optagning det laveste antal planter
pr. ha. og Primahill og Marimono havde de højeste
anlal, medens de øvrige sorter indtog en mellemstiI
Iing.
Alle sorter havde meget fl stokløbere, idet der blev
fundet mellem Oog 0,2 promille.
Monova havde den højeste sukkerprocent og den bed
ste saftbalitet. der her er visl med IV·tal (lmpurity
value), medens de ovrige sorter stod lige med hensyn
til sukkerprocent og saftkvalilet.
Udbytterne var høje med over IO ton sukker pr. ha.
Bnlta gav det laveste udbytte. medens de øvrige sorter
ydede samme udbylte af rod og sukker pr. ha.

Pia" 11, kommende sorter:
For tiden dyrkes de her i landet kun i et beskedent
omfang.
Den gennemsnitlige dato for sAnmg og optagning var
henholdsvis 26. april og 14. oktober. Det betød en
vækstperiode på 171 dage.
Der blev ikke anvendt husdyrgodning i nogen afforsø
genc. Mlm blev tilfon iah 116 kg kvælstof, 42 kg fosfor
og 139 kg kalium pr. ha. Reaktionstal. fosforsyretal og
kaliumtal lå på niveau med tallene i den foregående
serie. Forfruglen var vinterhvede I 6. \'århvede i 1 og
hvidklover i l forsøg.
Antal planter pr. ha var på tilfreds')li!lende niveau.
hvor Regent havde det laveste med 66.000 pr. ha.
Antal stokroer kunne ikke måles ved Matador. Perma
og Amethyst. og det var ikke over 0.2 promille hos
resten.
1 gennemsnit af 8 forsøg blev milt følgende udbytter:

Tabel 7. Sorter oJfobrtkssukkerroer. kommende sorter
Tabel 6. Sorter afjobriksroer, dyrkede sorter i plan /. j plan II.

Go,. 7/0"og, 1985 1/97) Gos 8/orsog. 1985 1/98)

1000 'I 1000 '1,,,
Roesort pl. slof. pcl. hkg pr. ha Roesort pI. stok- pc'. hkg pr. ha

pr. ha "". sokker IV· rod sukker pr. ha "". sukker IV· rod sukker

Regent (S) 70 0.1 17.4 100 593 103,3 Regenl (S) 66 0.2 17.3 100 578 100,2
Magnamono (DK) 80 0.1 17.3 98 4 0.2 Malador (DK) 80 O 17,7 87 ,2 1,9
Monova (DK) 86 0.1 17.7 90 '6 0.4 Perma (DK) 7J O 17,0 106 20 0,6
Mannlono (DK) 87 0.1 17.J 97 4 .0.2 Amelhyst (DK) 80 O 17,4 100 lJ 2.5
Brilla (Dl 76 0.0 11.4 97 18 J.J G.ela (D) 77 0,2 17.4 IOJ S U
Primahill (S) 89 0,2 11.4 92 S 1,0 Enea (S) 7J 0.1 17.6 9J l 1,7
LSD 12 LSD 13 2.4

Ol IV-lal (ImplInI) ...alllc)100 = 3.37 0) IV-lal OmpurilY \alu~) 100 = 3.64
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Virusgulsol nedsaue' udbYU(!f afrod nd, slofiranspo,te" fra bladene ~'4!d de,es tiltagende gul/ann/ng blm!, delviJ blokerel.
Fenkenbladlusen. de, o~'("føN!' smiuen. bo, beJ.æmpes med egnede midle'. ,,6, der ~'Onles om flyvning.

Udbytter lå I 1985 på et hOJt OI\'C3U. som det fremgår af
tabcl8:

Tabel 8. Genetisk monogerme roesorler (/99)
GII~ Il forsøg. 1985

Udbyttet var hejt med over IO ton sukker pr. ha.
Alle de prøvede soner ydede højere udbytter i sukker
pr. ha end målesorten Regent, men forskellene var
små.
Sukkerindholdet var højt, og højesl for Matador og
Erica med henholdsvis 17,7 og 17.6 pct Hos disse 2
sorter var sukkersaften også af den bedste kvalitet.
Forsøgene forts.~llcr.

Bederoer
1(00 1'1. pet
pr. ha tørstof i

rod

hka pr. ha
rodlor·

rod stof 1'11'
..~

pr. lul

Genetisk monogerme sorter af
fodersukkerroer, 1973-85.
I forsog med arveligt enkimede sorter af fodersukker·
roer i 1985 deltog 5 danske soner. hvoraf de 2 var
nummersorter.
Sorten Kyros har været malesort siden 1979.
De frøpartier, der bic" sået i forsøgene, er uf sOrlseje·
ren blevet leveret i plomberede s.ckke. De har haft
normal til lidt over normal spireevne og kvalitel iøv.
rigt.
Efter planen sås roerne til blivende bestand med en
frøafstand p3 15 og 18 cm ved en rækkeafstand pS
henholds,"is 62 og 50 cm. Der bruges normalt Ikke
håndarbejde udover at fjerne stokroer.
I de fleste tilfælde blev ukrudl bekæmpet med Belanal
tidligt og senere med GOItIX. Nortron og lignende, all
sammen anvendl ved bredsprojtning.
Forsøgene rummer i år 2 diplaide (2 n) nummerMlrler.
Det er ct forsøg på ogs!i af farvede sorter at få Cremstil·
let flere diploide soner. som har været de sikreste til at
opna en høj marhpiring.
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Kyros 72 16.9 780 131,7 511 170.4
Hugin 61 18.5 125 10.8 36 ~7.4

Krake 75 19.6 -144 6.9 75 0,4

DP 199 &I 17.9 93 -9.0 45 4.9
DP 584 63 17.5 76 8.7 +23 -10.3
LSD 33 6.}

Kyros havde med ca. 17 pet den laveste og Krake
havde med ca. 20 pet den højeste torstofprocent i
roden. medens de ovrige lå på ca. 18 pct tr-rstor.
Det største bruttoudbytte i enkeltforsogene. ~om vur
på 203 argrødeenheder pr. ha, blev høste' I Kyras.
medens det laveste blev hostet i Hugin med 125 afgre
dccnheder pr. ha. Disse bruttoudbytter fra enkehCor·
søg skal bedommes med forsigtighed. De viser dog. at
del er muligl at dyrke og hoste meget hoje udbytter i
bederoer. og at afstanden fra laveste til hoje5te udbytte
er meget stor.
I gennemsnil blev der hostet ca. 170 afgrodecnheder pr
ha i Kyras og Krake. medens det var ea. Ih5 i Hugin
og DP 199; og OP 584 gav ca. 160 aCgrodeenheder pr.
ha.
l tabel 9 ses en oversigt over markspiring. rodens
glathed m.v.



Tabel 9. Genetisk monogerme TOeSONer.

1"'\' karllkle:r") for 1"'" p".

Bederoer mark· fnskhcd ,n>. slalhcd Ylnd i stoJ,;,·
spiring i top artel· torst. lober~

h<d

Autal for!-og 6 " 12 12 6 "Kyros 63 7.9 6.0 8.1 4.2 0.5
Hugin 53 7.7 6.3 5.9 4.7 0.2
Krake 67 7.5 7.2 5.4 4.6 0,5
DI' 199 57 7.5 6.0 7.1 3.3 0.2
DI' 584 56 7.5 6.1 7.5 3.4 0.3

.) 0.10. IO b\.'dM

Mark ..pinngen var mIddelhaj på 53-67 procent. la\CSl
for H uglll og hnje.t for Krake.
Karaklerer for tappens friskhed er el udi ryk for IOP'
pens kondition og produktionsevne l efteråret lIldIII
oplagmngen. Kyras fiI... den hOjeste karakter. læl fulgl
af Hugin. meden... de 0\ rige 3 ,orter var p et lidt la\cre
og ensartel lllVeau.
Karakleren for ensartethed er IO. n&r roernes topskl'
\ler befinder ~ig i fuld~tændig ellsartd hojde over
jordoverfladcn, Krake var mC"1 CIl":Ulct i hOjde O\er
jorden og dermed ah andel hge bed')l egnct til aftop
nlllg med gronthoster. DI' 199. DI' 584 og Kyros \ar
mC\1 uen...arlcl i højde O\er jorden. og det s.er ud til at
nummcrsorterne l uensnrtethcd lignede K) ro,.
Denne ulempe. al Kyros \'11 være mindsl egnet til
aftopning med grontlmster. opvejes I nogen grad af. al
Kyro.. har r.iCI langt den bechte kar.aklt.'r for glathed.
medens Krake fik den laveste karakter for glathed.
Der er ingen lvivl om. at karaktererne for glathed har
en stor betydning for ~rts\algel I pra~sls. da salgct af
K) ros for tiden dækker lidt under 80 pet af arealel
med foderroc=r
TOf'iitorrt:t~ indhold af ~nd ble' besleml I h'er son
efter passage af gården\ torren~r ol! roe<.kærer Der
sker tilsyneladende sonerne Imellem t:n udligning af
mdholdet af .s.1.nd ved passage af en Hlrren ..er. De llye
IlUlllmersorter havde del laveste indhold af sand l de
lørva<;kedc rocr. dereftc=r kom Kyros. medens Krakc
og HugIIl indeholder nogel mere ~alld.

I alle ,aner \ar der kun få sloklobere. Det har nu
genlagel sig nogle år i træk og denne gunstIge ud\lk
hng skulle gerne fort.s.~lle lil ga\'n for fr<lkoberne,
I label IO~ en o"efSlgl 0\ er udb)t1cr I ro(l!of<;lof og
top I de l>ldsle 5 år
Udb~lIel afm lboonen K) ros er sat III 100

Af de afpnH'ede var de 5 på den dan~ke sorhllstc i
1985. Dermed erde blevel godkendt som velcgnede Id
dyrkntng undcr vore forhold.
Kyras har glvel det SlørMc udbylte i rod.lorslof. hvilkel
mange landmænd lægger afgorcnde "a:gt p i sortl>\oal
gel. Andre <;orter yder mere I udb)'lIet af top. ,. de I

rod .,... wp yder udb) tier på lime med eller hOjere end
Kyras. Til r dighed findes ledes en række \elegnede
uf\eilgt enklmede sorter af fodeT\ukkerroc=r.
Forsøgene fort!><ClIer.

Grovfoderprodukfion

UkrudfSf'()(!r fro !>{()ArQf..'r IgenelisA mOllogerfni! ~Orler Aan
hUN/gI bl;}'e et problem for den m()(ll.'rl/{' r()('dyrf...lllflg. Der·
for bor ~lOkroer rykke\ op !lem!s/ for.w ,. (1l1glls(. Vc.'d .wI/eTt·

oprykning /""d førn ,. atl,l:u~/. skal stok roerne bærej bort fra
areah'l OR brændf.'t.

Tabel IO. Gene/ist.. mOllogerme roesor/C'r.

Bederoer 1981 1982 1983 1984 1985

Rodtorstof

K) ros· 100 100 100 100 100
HugIIl· 96 95 96 98 92
Tr~leI· 98
Krakc· 99 102 98 99 95
Magnamono· 100 104
DI' 199 93
DI' 584 93

'!op

Kyros 100 100 100 100 100
Hugin 109 102 108 102 107
Trestel 109
Krake 112 112 115 106 115
.\1agnamono 110 108
DI' 199 109
DI' 584 95

.) Prt dan... !.. '>('Irl ... l"t!.' l IqH~ JI
Andre forsøg med roedyrkning
12 fOf',og på Lolland·Falstcr ble\ ')åel el stigende antal
planter pr. h:.t \ed henholds\ls 100 og 140 kg N pr, ha
med folgende rC\ullul:
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Tabel ll. Planlelal afsukkerroer ril fabrik.
Gns. 2 forsøg. 1985. forsøg nr. 41159

100 N 140N
pcl Ion pr. ha pcl IOn pr. ha

sukker rod sukker sukker rod sukker

1000 pl. pr. ha
Gn< 2 [S. /985

60 17,4 58,6 10,21 17.1 61,2 10,43
70 17,4 0,5 0,Q7 17,2 -0.2 0,05
80 17.4 2,2 0,J9 17,0 2,4 0,41
90 17,5 4,5 0,82 17,1 1,2 0,24

100 17,5 J,2 0,60 17,2 2,1 0,44

Gns. 7 [S. /983·85

90 17,8 56,7 10,11 17,5 58,6 10,28
70 17,8 0.5 0,Q7 17,7 1,0 0,24
80 17,8 1,8 O,JI 17,5 1.8 0,J2
90 17,9 J,O 0,55 17.6 1.8 O.JJ

100') 17,4 6.0 0.8J 17.J 6,2 0,91

•) 3 (9. 1984. 2 fs. 1985.

Udbyttet afsukker var højt med over 10 Ion sukker pr.
ha i 1985, og udbyltel var svagt stigende lil det største
antal roer pr. ha.
I gennemsnit af 7 forsøg viste sig det samme billede
med hensyn til tilvækst i både rocr og sukker pr. ha.
Sukkerprocenlen var svagt stigende med øget antal
rocr pr. ha. De 140 kg N pr. ha øgede roc- og
sukkerudbyttet og reducerede sukkerprocenten lidt, så
merudbyttet for sukker ved øget plantetal standsede
ved ca. 70.000 planter pr. ha. Roestorrelsen faldt fra
ca. 950 ved 60.000 over ca 850 ved 70.(X)() til 750 ved
80.000 og 650 gram ved 9O.()(X) roer pr. ha.
Roestørrelsen betyder noget ved håndteringen af en
roeafgr0de. Rel meget under 850 gram pr. roe vil uden
tvivl give et stærkt øget marktab. Denne vægt nås ved
ca. 70.000 planter pr. ha.
Forsøg nr. 41163 med s5ning med forskellige roes1itna·
skiner viste på udbytte af sukker pr. ha. at mens
Unicom II og Stanhay gav lige store udbyuer. var
Becker i forhold til disse lidt bedre. medens Nibex og
Monozentra gav lidi ringere resultater.
I forsøg nr. 60163 blev bederoer sammenlignct med
kålroer. Kyras gav 102, Kraka 117 og kålroen Angela
gav 107 afgrørleenheder pr. ha, men der var i forhold
til bederoer dobbelt så mange ton kålroer pr. ha.

Forsøg med dyrkning af
græs, helsæd og majs m.v.
I 1985 blev under Grovfoderudvalget arbejdet med
forsøg efter følgende forsøgsserie:

I. Westerwold rajgræs som dæksæd.
2. Frøblandinger (il slæt.
3. Stigende mængder kvælstof til hvidkløvergræs.
4. Kvælstof til græs i foråret efter temperatursum.
5. Stigende mængder kvælstof til slætgræs.
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6. Græsarter til intensiv græsproduktiotl.
7. Græsarter lil tørre vækstforhold.
8. Kløverrige frøblandinger.
9. Byg· og ærleblandinger til helsæd.

IO. Stigende mængder bygudsæd Iii helsæd.
ll. Høsttider for grønbyg og byg som helsæ<1.
12. Byg og hestebønner til helsæd.
13. Italiensk rajgræs uden dæksæd sammenlignet med

byg og ærter til helsæd.
14. Vinter· og vårbyg lil helsæd.
15. Vimerbygsorter som helsæd.
16. Triticale, vinterhvede og vinterbyg til helsæd,
17. Byg og semibladløse ærter til helsæd.
18. Majssorter, lidlige, middehidlige og sildige.
19. Majssorter lil kolbemix.
20. Majssorter til modenhed.
21. Høsttidcr i majs efter nattefrost.
22. Plasticdækning af majs.
23. Udbringstider for kvælstof til majs.
24. Udbyttemåling i majs.
25. Andre forsøg med græs m.v,
26. Forenklet grovfoderproduktion.

Westerwold rajgræs som dæksæd,
1983·85.
På ejendomme med el Slort kvæghold har der i de
senere år været en stigende intcresse for at udlægge
græs uden dæksæd. For at øge udbyttet noget og for at
skygge let for udlægget har der nogle steder værel
anvendl en tyndsået dæksæd af havre eller byg. som er
blevet høstet inden begyndende skridning. Andre ste
der har været brugt en hurligtvoksende græsart som
dæks..'C<i, f.eks. den enårige græsart: Westerwold raj
græs.
I dette sidste tilfælde undgås angreb af kornels meldug
og rust, ligesom faren for angreb af kornnematoder
dæmpes. Angreb af frilnueiarver må dog fortsat beo
kæmpes med egnede midlcr, da Westerwold rajgræs er
meget hjemsøg[ af fritOuernes larver.
I en uhensigtsmæssig foderplan kan desuden undgås
det l<ltivelsesoverskud. sam kan volde vanskeligheder,
nAr en veludviklet byghelsæd skal opfodres til malke·
køer.
Ulemper og fordele 'lcd at bruge stigende mu:ngder
Westerwold rajgræs belyses efler den plan, der fremgår
af teksttabelJerne.
Oekæmpelse af ukrudt. pleje og grul1dgødskl1lng gen·
nemføres som for den omgivende mark.
Hver slæt gødes med 100 kg N pr. ha. ia11400 kg N pr.
ha til forsøg. der følger planen.
Årets 3 forsøg efter planen gav et middelhøjt udbytte.
!)om Storl sel fulgte de 2 tidligere års udbYlIefordeling.
I label 12 ses en oversigt over udbytterne af II forsøg i
Hr.
Markvanding er blev gennemført i 5 af de 11 forsog.
Tørstofprocenterne var alle lave. Indholdet af rnpro
tein var højt i afdelingen uden dæksæd og faldt jævllt
med stigende udsæd af We!\terwold rajgræs. medens
indholdet af træstof viste den mods.alte tenden~. Græs
med denne sammensætning egner sig bedst til direkte
udnyttelse f.eks. lil staldfodring. Det er mindre egnel



Tabe//!. Westerwo!d rajgræs som dæksæd (l{)()).

GIlS. 3 ar, II forsøg. 1983-85.

Dæksæd 1"" pet af IOr5lOr hkg pr ha
IOrst rlpr træs•. gront torst. rlpr

Ingen 14.5 20.2 22.6 678 98.3 19.9
5 kg W W 14.5 19.0 24.2 42 6.2 0.0

10 kg W.W 14.4 18.5 2H 60 8.1 0.2
20 kg W W 14.5 17.9 25.0 75 10.9 0.4
40 ~g W,W 14.9 17.5 14.7 94 17.0 O.J

III cn~llenng. da dCI''''al hgge l<enge pil ~kår for al bll,c
passendro: tørtid ensllenng. Dencd oges m,.koen for al
odelægge genvæksten ;jr den hurtigt\O"'~ndegræsart.
Wcslcrv..old rUJgra.."i
Der ble\ mAli pæne merudb~ Iler af grom. tor~lof og
råprotem \ed oget ud".cd af dæksæden WC\Il:rwold
ntJgr~.

El stIgende indhold af lræ"to( og Cl tilsvarende fal
dende mdhold af dl.prolem 'cd aget ud!'w.'ed af dæks..'t:·
den fik betydmng for grrC'\scls fodenærdl. DCI fremgår
af label 13. h'or udb~IICll afgnxleenheder er fordel l
pr slæt og iah pr ha

Tabel IJ. lVesl/!rwold rajgræs Jom dæksæd.
GTIS. 3 ar. 1983·85. Il forsøg.

Dæksæd ArJrod~nheder r. ha
27. JUIl1 29. Juh 8. sept 2. ol,;t. lait

Ingen 14,5 26.9 24,2 14.7 80.3
5 kg W.W 3.2 0.1 2.2 1.2 0.1

IO kg W.W 5.0 0.6 2.4 1,7 0.3
20 kg W.W 6.7 1.1 2.9 2.2 0.5
40 kg W.W 9.4 0.8 2.6 2.1 3.9

Som udh.cg blc\ brugt ejendommen... normale. der
orte.. ' \:lr <;:lmmensal efter de officlclle blandinger..
pnncipper.
Den I ..hel. der blc\ hostet 27. Juni. vi\lc Cl pænl
merudb)t1e \cd øget uds<cd Indlil -lO kg pr. ha af
Westerwold rajgræs. Senere på ...ommcrcn b!e\' næ..ltn
hele merudbYllct foal 0\ er "I~ r I ncgatl\ e merudbytter.
Der \iar dog l!...!...e nogen udprægel for...kel i l:Jhenc af
udbytte. enten der \ar, Cl 5. IO eller 20!"'g \\'c<;lcrwold
rajgræ~ !>Om dæk...æd Det ser IHC!i(en ud lil. al udlæg
uden dæk...æd eller kun nogle mkg Wcslen\old som
dæksæd VI] \;ære at foretrække.
I label 1-1 ses en 0\ eNg I o\cr kara!...lerer for plantebf:
"'Iand III v

Tabf!1 U U'e.uentold rajgra.'\ \Om dæksæd.
Gnt. 3 dr. /983·85. II forsog.

Dæksæd
"P', r f. bestand-) lejf'- kg IOrst. , ..m

W.W .dlæg "'" pr FE pr. FE

Ingen O 9.0 O 1.19 248
5 kg W.W 6.0 8.0 0.7 1.l0 24

IO !...g \\' \\ 6.0 7.5 0.7 1.32 244
20 kg \\'. \\' 6.5 7.3 1.1 1,35 241
40 kg W W 7.0 7.0 1.2 1.35 240

·.0-10. IO IIIl'ill'l ll~t Ix-.. lilnd.

C ro \·foderprod uk lion

Der var en ~v<lg. mcn lydelig tenden~ til. at karakterer
for planlcbcsland l udlægget \ar faldende ved øgel
ud..æd pr. ha af Weslen...·old rajgræs.
Karakterer for lC:je'ked I den I slæt \ i.. tc:. al Wcster
wold rajgnC'i er en Stråstiv græsart. ~om fjerne, l Ilde
lk\..,e <;I..adcr udlæggel med !ol \ ter lejesæd.
En udsa.>dsmængde på mere end ca. 10 kg Weslen\old
rajgra.>s pr. ha gU\ en fOrrlngel foderhaltlet. Dct var ~
megel. at forsogenes -l slæl \ar for rn lil al opretholde
en foder!...\alitct. '10m egnede '.lg lil dlrckle udn)ltelse
f.ck .... lil 'lolaidfoder. Det rel høje indhold af r:'i.prolelll
pr foderenhed \ ar upll\ lrket af uds.-rosmællgden af
dæ!...sæden.
:'\ogle r.I. fOMg med målll1g af eftenirkningcn ret
efler \I~IC. at seh 5 kg Wt"'>tef\\old pr. ha som dæl..sæd
"ækkede græstx... tand og udbytte året efler. Del skyl
de<l uden l\j\1 hullcr i bestanden fra ud\intret \Vester
\Hlld rajgræs. som Ik!...e !...an 0\ ervmt re. da del er en
<;ommcr en. rig græ3art.
De nu afslutle<!e for<;ng med stigende ud\æd af \\hter
"old rajgræ\ <;om dæks<:ed for ct Ilonn:lh udlæg VIste:

al ell oJgrode med Wesleno,'Old rOjgræt ,som hOI·edbt·
~wlld "a~'de ('1/ tol1lofprocl'1/1 pli ca. 15.

al der er ('n mt'gel \tra'ifH' dækSlf!d. der III/der llOrmah'
onlSlæntllKheder red (('Ilidlgt, slæl ikke ,n'ækka
IIdlæJ(j;t!1 ~'~d al gd j leje.

af tier \idH I jlmj kan ho!>It.·!> "tIf m'er 10 afgrodt'enhe
der pr. ha \'c" e/l Itc!læd po 5-10 kg Weslent'old
rajgræ5 pr. ha.

a! der \'cd en ud,æd pa co. 40 kg WeJlerwold rajgræJ
pr. ha ,id" Ij/l/li hosles ca. 25 ujgnJdeellheder pr. Iw.

uf der I'ed CII udsæd pa Ol'er ca. 5 kg We5(crll'old pr. lUl
mm da.'ksæd .\ker ell forringclse a/Jixlerva.'rtl/efl. .1"0

p,ræ.\aJkrodell \'1/ være milldre egnet (;1 a/gm.·millg
eller \'faldfoder.

at dell lan' lorslOjproce1ll og den hurtige gcmwt..\f ga"
afgrøe/ell nl/lldre egnct Iii !relmfilling af fon'ejrt'f
(!1/\ilage.

ar Hl/V .\/1/(1 ma.-'I1gder 1Ii.:Slerwold rujgræs ~Olll dæks((>d
kun art" efta IU/fYllde .l!.ræsmarkem beSlOntl ret
'Hærkl

I almllldehghed kan \\hten\old raJgra."S derfor regne<;
for ~ll <;nmmerafgrode. når den l renbe<.lund ud..,§, med
ca 40 !...g pr. ha. mooenli Westcrnold rUJgra.'\ ikke er
egnel ...om dæk\æd for el normalt udl~cg i udsæOs
mængder. -.om o' erskrider ca. 5 !...g pr. ha.

Frøblandinger til slæt, 1981-85.
Serien ble.. med konklUSIOner m.\. afsluttet l 1984.
men l fOf'og. henhold't\I'" fo ....ng nr. 60142 l 2 r og
fo ....ng nr IJO-l8 l l. ar. er blc\ct gennemfort i 1985 og
er I del følgende Indregnet i gennem ..nil.

J label 15 ...t..... det gennemsnitlige udb~ IIC fra -l r...
fONlg
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Tabel 15. Frob/alldinger Iii slær. l. år.
Gn. 46r. 37 farsag. 1982·85.

Græs- pct af torstof bkg pr. ha• pet
blandIOg lorst. <tpr ''''''L gronl '0'" <t",.

IO 16,4 17.1 26,6 84Il 137.S 23,5
II 16,7 IS.3 25,9 83 -11.6 0,4
12 16.5 18,0 2S.2 26 3.3 0.7
Il 17.2 17,7 28.0 -SI 2.3 0.5
14 15.9 17,7 25.6 Il -6,3 0.2

Udbytterne i det l. brug r var som i det foregående år
med froblanding IO som den højest ydende. og blan
ding 11 gav det la\'este udbyne.
I tabel 16 ses gennemsnit af 6 forsøg i l. og 2. bru r.

fodring. og de giver et letfordøjeligt græsfoder til højt
ydende malkekøer.
Efler forslag fra Ribe arniS nordre Landboforening.
Varde godes I. års hvidklO\'ergræs med O. 15. 30, 45 og
60 kg N pr. ha ad gangen til 5 årlige slæt, eller iah
henholdsvis 0,75. 150,225 og 300 kg N pr. hJ
Forsogene placeres i bestående I. års hvidkJo\'crgræs·
marker fortrinsvis med mulighed for mar"'vandlOg.
Udbyttet i årets 6 forseg var under middel med et
udbYIIe p 64 afgrodeenhcder pr. ha i grurdgodet
klO\ergræs og med et merudbytte på 37 afgrodeenhe·
der pr. ha for 300 kg N pr. ha.
Af 17 forsog \ar de 15 ble\-el marhandet.
I tabel 17~ en o\'ersigt over udbyttet af grant m. v
gennemsnit af 4 års forsog.

Det mest fordøjelige foder blev hostet i blanding Il. 14
og IO. medens de 2 hundegræsblandinger 12 og 13 gav
det tungest fordoJelige foder is...'Cr i l. brugsår. I 2.
brugsår slog indholdet af hundegræs så hårdt igennem,
at blanding 10. 12 og 13 fik samme foderværdi.
12. år ha... de den 'itrengc \mler især s\ækkct blanding
II og 14, medens blandinger med hundegræs havde
klaret sig noget bedre med hens)'n til torstofudbYlle.
I(n'rigt gælder fortsat konklusionerne fra 1984

l. brugsdr

r. IO 16,7 8 S 154,2 1.33 236
Nr. II 17.2 S S 12,4 1.30 231
Nr. 12 16.7 9 4 6.2 1.40 239
Nr. 13 17.1 9 4 3.1 1.39 241
Nr. 14 16,2 8 S 7.5 1,31 231

2. brugror

Nr. IO 15,9 7 7 I2S,O 1.31 238
Nr. II 16.4 S 7 16,7 1.23 239
Nr. 12 16.1 7 4 9,4 1.30 240
Nr. 13 16.6 S S -5,5 1,33 242
Nr. 14 15,2 9 6 10.6 1,24 235

.) 0·10. IO ..., meget lU::1 be'land.

Frob/olldinger ril s/ær, l. dr og 2. r
Gn. 4 år, 6 farsag. 1982-115.

Tabel 17. Srigende mængder hælsrof ril l-årigr hwd·
,lol"tgræs (201).
Gns. 4 r. 1982·85. 17 farsag.

kS N pet pet pet ar tørslof hlS pr_ h
pr ... klo\ef '0"" rlPrDI tf'1C51of grønt ,on' riprot.

O 61 16,3 IS,S 22.2 487 79.4 14,7
75 49 16.7 17,3 23,0 40 S.4 O,S

150 37 16,9 16.7 23,S IOS 21.0 2,1
225 27 16,5 17.1 24.3 176 30,1 4.0
300 li 16,5 17,5 23,9 235 39,7 6,1

Indholdet af klo\er var hojt med 61 pcl i grundgodet
kløvergræs. Slort ~et blev kloverindholdet T<,'ducerct
med 10 pet for hvcr gang, der blev tilført 75 19 pr.
ha. Dt:l !lkyldes isa~r. at gra..'Sserne vokser slærkere til
ved kvæblOfgødskningen, og hvid kløveren ~vækkes

stærkt af skyggevirkningen.
Tør:o.lofprocenlcn var ret lav i grundgødcl hvidklovcr·
gnt:'. og den forblcv lav og var kun lidt påvirkcl af
tilforslen af kvælslOf.
Torstofrets indhold af råprolcin var størst mcd 18,5 pet
i grundgodet klø\'ergræs. og det faldt lil et la\punkt
\'ed 150 kg N pr. ha. Derefter vaT mdholdet af råpre
tein stigende. men kloverens borIfald betød. al del ikke
nAede o\er 17,5 pct \-ed 300 kg pr. ha.
TOThtofTets lIld hold af IfæStof steg jævnt \'ed oget
tIlforsel af hælstor. undtagen \ed sidste trin indtil 300
kg N pr. ha.
Di~e bevægcl..er I mdholdel af rAprotelll 0(: tr:otof
har her fået betYdning for fodenærdien.
I label 18 ses udbyttet i beregnede afgroch.-enheder
fordelt p de enkelte slæt og iah pr. ha.

..
rlpr.

pr, FE

kg tøm.
tom.

pr FE

kar (or hkg
be·- ltje' pr. ha

stand søl
Græs~ t~.
blanding

Tabel 16.

Stigende mængder kvælstof til
1-årigt hvidkløvergræs, 1982-85.

Tabel 18. Sligende mængder hælsrof ri.' l...arigr
hvidk/o\'Crgræs.
Gn. 46r. 1982-115. 17 farsag.

Det har ved hadstofgodskning af klovergr<.ei altid
været svært at finde balancen mellem at få en stor
græsproduktion og samtldigl bevare en jævn og tæl
kloveroesland.
Det søges her belyst \'ed at hosle 5 årlige slæt I I ·årigt
hvidklovergræs og tilføre små mængder kvælstof pr.
ha pr. slæl.
De 5-årlige 'ilæt svarer til rationsgræsnmg eller stald-

k. AfSrOOtcrthedf:r pr, ha
pr_ ha JO maj JO. Juni 2. aug. 6,.scpt 13. oll oaJ,

O 19,2 14,3 15,2 12,5 7,3 68,5
75 3,3 1.3 0,1 0.2 O.S 5,7

150 5,7 2,S 2,4 1,3 2.7 14,9
225 6.9 4,0 3.7 3,1 3,7 21.4
300 9.5 5.6 5.3 3,7 4,S 2S.9
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Vandingen og I..\ælslofgodsl..nmgcn medforte. al der
ble\-' hu..tet el rcl jæ\ ni fordel l merudbYllc i labet af
..ommcrcll. De slorste merudbYller blev m:'lh. h\or
klO' ergr::e.sels vækstenergi er Slor~1 i maj og juOl
m ned.
Regnes med el udnyttelscstab p:: 20 fX·t. hvilket vII
\ære normalt \ ed ratloll'..græsmng. og at koerne I..an
olllsælle 8 nettofoderenhcder '...Jmcrgræs dagligl. ms
der græs lil følgende anlal kuer pr. ha i lotlet af
"ammeren.

raix'119. Beregnet antal "øer pr. ha klol'ergræs. udnyt·
telseswb pa 10 pct og 8 neffojåderelllreder pr.
ko dagligt.
GI/S. 4 år. 1982-85. 17 forsøg.

k. N Antal køer pr. ha
pr. ha Maj Juni Juli Aug Sept..okl. Gns.

O 6 4 4 3.5 2 4
75 7.5 5 4 3.5 2 4.5

150 8.5 5 5 4 2.5 5
225 9 6 5.5 4.5 3 5.5
300 9.5 6.5 6 4.5 3.5 6

Del fremg r af lalJene. al kle\ergn:es uden k\ælstof
yder sommerfoder lil 4 koer pr. ha i gennemsIlIt. HHr
150 kg N pr. ha ga\ sommerf<xler lil I ko mere... 300
I..g pr. ha ga\ nellofoder tillah 6 mall..ekoer pr. ha.
Del procentvise merudbylle var rel en!) for hver må·
ned. men det var is..~r i maj og juni måned. al den
~tersle rCllle lilvækst blev målt. Del er da også normalt
i denne periode. al dt=l er afgerende at la taget slæt i
relle tid på del overskydende areal for at sikre en god
kvalitet og en rellidig genvæbl.
I label 20 ses ell oversiglover foderværdi m.v.

Tabel 20 Sf/gende mængder hælstoj til I-årigt
hw·dklon!rgræs.
Gn~ 4 ar. /981-85. /7 forsøg.

kg N kg lontof pam ripfOL øre pt". FE
",.ha pr. FE "'. fE pt". kg tillagt N

O 1.16 215
75 1.18 205 79

150 1,20 201 49
225 1,22 208 69
300 1.22 214 60

K lovergræs uden lilførsel af kvælstof var le;=ttcst fordo
jeligt. K luvcrgra..--ssets fordejelighed aflOg nogel ved
oget lilfnrscl af kvælstof. Pil alle kvælstof·lrin var
klo\ergræsscl dog \elegnet til afgræsning. sia Id rod ring
og ensilering med ell fyldeflIktor (FF) på ca. 0.45.
Indholdet af dl.protein \ar pa<;sende hej I og på et
en'1".'1rtel Ill\eau lil hajlydende malkel..oer. medens del
var i overkanten for la\·tydende koer. goldkocr og
ungdyr.
Godningspri.scn er her sal til. 6 I..r. pr. kg kvælslof. De
beregm_ode gødningsudgifler pr. kg ullagl kvælstof.

Grovfoderproduklion

vanerer fra 49 til 79 orer pr. brutlofoderenhed. Med
normale tab ved opfodring cHer bjærgning og ensile
ring mA det med de nuværende prisrelalioner belr1'lglcs
som særdeles rentabelt at bruge fra 75 lil 300 kg N pr.
ha fordelt ad 5 gange til vandet hvidkløvergræs med 60
pcl kl,wer.
Hvi!) kleverbestanden onskes bevare!. må der selv med
markvanding kun bruges ca. 150 kg N pr. ha fordeIl ad
5 gange. I forhold til brug af 300 kg pr. ha halverer
det merudbyllet og gi\er græs til I ko mindre pr. ha.
Forsogene fOflsæltcr.

Kvælstof til græs i foråret efter
temperatursum, 1984-85,
Så snart jorden kan bære traktor og spreder. bliver den
for~;Ie dosis kvælstof ofte kert ud til kl<wergræs. Hvis
delle sker meget tidligt, kan der efter en stor nedbor.
entcn som regn eller sne. ske tab af kvælstof ved
demtnfikation og/eller udvaskning. Desuden kan en
gra::svækst efler tidllgl udbragl kvælslof skades i en
penodc med barfrost. Det skyldes. al virkningen tabes
af det kvælstof. som oftest er koncentrerel I de ned
frosne bladspidser.
På den anden side er der ofte set en mangelfuld vækst
efler kvælstof til græs, når det er ble\-et kørt ud for sent
p:'l lor jord. efterfulgt af en lang periode uden nedbm.
Det bedsle lidspunkt for al give hælstof til græs i det
tidligere fodr har i andre landes forsog visl sig at være
ved en temperatursuTll pA ca 200°C.
Denne beregnc:s som summen af dognels positive mid·
deltcmpenttur. regnct fra den I. januar. En negativ
middehemper31ur trækkes ikke fra temperalursum
men.
FMsogsarbcjdet med oplimallid for kvælstof lil græs i
fodret er is..~r ble\ocl gennemfert I Holland og Eng·
land. Også Statens Planteavlsforsog har afsluttet et
forsogsarbejdc vedrorende disse problemer for nogle år
siden. Her blev dog pr degn brugl 3 aflæsmnger af
temperalur. s.~ der fremkom en lemperalursum på el
lidi andet grundlag end summcn af dognets middel·
lemperatur.
De stdste 2 år er der i samarbejde med lordbrugsmete·
orologisk Tjencsle. Foulum. blevet offenlliggjoft lem
per~tursum i april-maj måned.
Hvi~ resultaterne svarer lil forventningerne. skal
Icmpcratursum bruges i markSlyring til at finde de
optimale tidspunkter i foråret for udkørsel af kvælSlof
til græs og m1l.ske også til andre overvintrende afgru
der.
Disse forhold belyses i forsøg efter følgende plan:

a 150 I..g pr. ha \ed lemperatur..um 150°C.
b 150 l..g pr. hl.l "ed lempcratursum 200·C.
c 150 kg N pr. ha ved Icmperatursum 250"C.
d 150 kg l pr. ha ved lemperatursum 300 C.
e 150 kg N pr. ha ved egnen.. normale lid.
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Forsøgene placeres i bestående l. års græsmarker på
agerjord. udlugt med blanding nr. IO fra de officlclle
forslag for at sikre så ensartede afgrodeforhold som
muligt.
Forsøgene behandles som den omgivende mark med
grundgodskning og pleje. Den I. slæt hostes ca. I. Juni,
desuden høstes 1 ertervlrkningsslæt den 1. juli.
Temperatursummens niveau I de enkelte omdder blev
samlet af Jordbrugsmeleorologisk Tjeneste. Forsl på
ugen fik konsulenter med forsøg lilsendt de enkehe
må'esta(loners temperalursum. Vdfra disse lal blc\
skønnet. hvorn r forsogsplanens km\ om lempemtur·
sum var blevet nået i de enkelte omr der.
Forsøgene i år blev 15.-.:r gennemfon I den nord\esthge
dcl af Jylland med kun 2 i . ordjylland og ingen fOf'liog
erter planen på Øerne. Des\ ærre ble\ det til en noget
mangelfuld dækning af de 'lydlige dele af landet. ~elop
i år var der i en lang periode rel stor forskel p"
lemperalursummen i de sydlige og de nordlige dele af
lande!.
Udbytterne i Arets forsog var ret la\ e. og udbnngnings·
liderne i forhold til året for ca. to dogn senere.
I tabel 21 ses cn oversiglover simpelt gennemsnil af I.
slæl fra 2 år.

Tabel 21. KWÆlslof lil græs i foråret efter temperatur.
sum. (lO})
Gus. /8 forsog. 1984·85. /. slæl.

Varme- Tid K:af ') ",. ",. hkl pr ha at.
sum-C for f,'r "'f'S1. nip' gronl lØrsl pr ha

N pi \l.

150 16/4 8,1 16,J 16,7 301 49,0 38,0
200 24/4 8.3 16,4 17.4 16 2,4 1,7
250 115 7,9 16,J 18.4 JO 4,7 J.J
JOO 9/5 7.5 16.6 18.7 52 7.6 5,5
Egnen 1J/4 8,1 16,0 16.6 J 0.5 0.9

-)0·10, IO megtl Ilel bestand.

Indholdet af IorsW( var ret upAYirkel af tiden for
udkorsel afkvæJstof, medens der var el oget mdhold af
r;\protein ved stigende temperalursum.
Dato for udkorselsliden af k\æJstof \'iser. at egnens
udkorsel af kvælstof I, et par døgn for en temperalur·
sum på 150"C blev opnAel.
Det storste udb)t1e blev hostel \ed en temperatursum
pA 150"C. Der opstod i gennemsnil el tab i udbyIIe på
ca. 2 afgrodeenheder pr. ha. h"er gang hælslofudkor
sien blev udsat med den tidsperiode. det log, al tempe
ratursummen var blevet 50"C "'torre.
I label 22 ses lid for udkorsel af hælstof ved de
onskede tempcratursummer og vanationer I de enkelte
landsdele.
En temperatursum p 150 C bley nået i Vestjylland
den 13. april. på Oeme den 6. april og i ~ordjylland

den 19. april eller i 1985 meget nær lOden for samme
uge. KYælstof kort ud. nAr lemperatursum 150~C \ ar
nliet. ga\ det storste udbytte.
Tendensen for merudb) Iteme var ens fra de forskel
lige områder. at Icmperatursummcn beregnet udfra
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Tabel 12. Kvælslof til græs i fordrel efter temperatllr-
sum fordeli på landsdele.
/984-85. I. slær.

Varmc-
• ;ordJYlland Vestjylland O:rfle
dato " ..... " dato "sum-C r", N p' ha r", N ",ha for N pr. ha

150 19/4 33.6 1314 35,3 6/4 52,6
200 30/4 1.8 22/-1 0.7 15/4 2,6
250 515 6.1 29/4 -0.5 2214 -3,9
300 1115 10.6 6/5 J.O 27/4 5.5
Egnen 8/-1 2,0 13/4 0.8 214 1.9
Antal fON,lg • 8 J

dognels middeltemperatur fra den I. januar. måske
kan bhe el brugeligt middel til at finde den optimale
tid for udkørsel af hælstof til græs i for;\Jel. og
under \cre forhold.
Forsogene fortsætter.

Stigende mængder kvælstof til
græs og kløvergræs, 1985.
En tidligere forsøgsserie med stigende mængder hæl
Slof til græs hostet med 3 Arlige slæt gav et reL tungt
fordøjeligt græsfoder. Det yar især egnet som foder til
ungd) r og lavtydende malkekøer og i mindre mængder
som slrukturfoder lil hojl)'dende malkekøer.
En ny forsøg.'\serie med 4 årlige slæt er blcvet planlagt
for at belyse græsudbYIlets fordeling og sammcnsæt
ning. n r del godcs mcd el1 gradueret mængde kvæl
stof pr. slæL
Forsogene placeres l beSlående græsmarker med dier
uden mark\'anding og gødes mcd kvælstof efter pIa·
nen:

kg N pr. ha
Tldl I 2. 3. Hlltronl, .1." slæt sllrt

a. O O O O O
b. 50 50 25 25 150
c 100 100 50 50 300
d. 150 150 75 75 450
e. 200 200 100 100 600

En rigehg forsyn mg med kalium søges opref'lI;)ldt \'Cd
at grundgode i foråret med I.(XX) kg PK 0-4·21 pr. ha
og "ed at bruge PK 214-10 som k\ælsloftoomng.
Der ble\! I år gennemfon 2 forsøg efter planen Udbyt
let "ie'\ I gennemsnit I label 23.
Der skele et slærkt fald i torstofprocenlen '-ed oget
t1lfon mængde ~vælstof. og indholdet af råpnlein blev
IIls\arende stærkt oget. da der ingen ~Io.cr \-ar i
græs~l.

Ved 150 og 300 kg N pr. ha b1e\ der hC)Sle <,tore og
renlable merudbyttcr. og der opnåedes renlable me·
rudbyller lil ca. 400 kg pr. ha.



Tabef 23. SIl~,:el1dt! mængder hælsfoj ril græs og klo-
l'i!rgr{P( (]03)
GflS. ] forsog. 1985.

F•. PC' pcl .r tOf'\lof hkg pr ha
I<d 101"\1 rJpr. ,,,.,, asl~ gron' lorsl. <ip,

n 14.8 11..1 21.8 14.0 191 47.3 5.34
b. 20.5 11.7 14.6 11.8 311 55.4 6.64
c. 17.5 14.7 15.6 13.7 s·n 81.7 13.66
d. 15.Q 18.5 15.6 12.2 69.1 93.4 20.69
c. 15.6 20A 25.3 12.1 754 100.3 24.76

Grovfoderproduklion

Græ!>serne udla:gg~ fortrin~\'is i I) ndlsåel dæha.·d. og
der hO"le.. en cflerslæt l udl<egsåret
For'!.og:-.urcalcl bchandl~ ,>om den 0\ rige mark med
hen..yn til grundgodsklllllg. K\:c1'lOfgodnlllg er NPK
23•.1 4 7 III l1\er Sl..el med 75 kg N pr. ha lige efler
dæksæden!> hO:\lmng. Del folgende r tilfore.. 150. 125,
100 og 75 kg l'\ pr hn III henholdsvis 1.. 2.. 3. og~ ...Iæl.
I den l. ,læl 'øges en graduenng af slællidcn. ~ alle
arter fOflnns' IS hostes \-00 beg)ndende s"ndnll1g.
I I"bel 25 ses ro.ullaleme af slæl efter "ornlm.. t I
udlægs rel I genllem..nil af q forsag

I label 24 "l'S udb) lIel I afgnxk"enheden fordeh pr slæt
og lah pr. 11;1.

Tabel 25.

Græs
arter

Græiorter 111 mlt'ltsiv græsproduÅlioll (204).
Gits. l ar /984-85. 9 forsøg. efterafgrPdelt.

pet pet ar IOrst. hl.:g pr. ha &.c.

lØn! ripr. tnrsl gronl tørst. ripr. pr. ha

rabel 24. Sligende mængder hæl.uoj til græs og
kIol'ergræs.
(j11S. l forsøg. /985.

F. Mgrodttnheda pr. ha kB 15
1«1 2. jUlll 7. juli 12. aug. 1.5. ok! ialt pr. FE.

a. 16.5 7.1 5.8 8.7 38,1 1.24
b. 10.2 14.5 8.9 7.5 41.1 1.30
c. 12.8 20.1 13.0 13.2 59.1 1.33
d. 16.6 22.4 15.8 18.3 73.1 1.27
e. 16.7 25.4 18.4 20,3 80.8 1.24

Merudbylte! l den I. ~l<c( var prægel af, at gra.--sbestan
den var noget vintcr.. k<JtkL l de senere slæl blev
forholdene Illere normale og merudbyttet for kvæblOf
tliron.eJ 1I1... 'arcndc ~lorre.

Gm:~<;ct'i lørslof VI~le :-.ig al være let fordøjeligl ved
..må mængder hxh..lnr. 'enere lUngere fordøjeligt og
ved SlOre mængder b ælslof Igen lettere fordøjelige
fOr\ogene fon,;ællcr.

Græsarter til intensiv
græsproduktion, 1984-85.
Del har i en del r' ærel kendt, at rajgr ..l."\.:tf for.. "cllige
arier ,ar blandt de græsser...0111 hUlde den hOjCSle
fodcf\ærdi. Dc h:lr da ogs!! o,cralt i Europa I rcnbe·
sland oget der~ andel af gr.t:'urealcrnc.
Del ,;er dC"uden ud III. al 1.5" marker normall har del
hOjc... te poIentlale mctl hen')1I ni at o'er,illlre uden
alvorlige s"ader. De ~der de... uden under nomlale
forhold del .,lUr,;lc udb, lte I det I. bru2~r. DISse
forhold er h'lggrundcn f~r folgende plan ~il anlæg af
1-5rigc fOf<,,()g p. alle jordl~ ~r uden og med marl..\an
dll1g.

3. ilahcn"k rajgræ<-. 2 n. Sikem. DK.
b. Ilallensk r'ljgræs. 4 n. Urbana. NL.
c. Hybridrajgræs. 4 Il. Dalila. DK.
d. Alm. rajgræs. ~ n. na~llon, 7'JL.
e. Alm. rajgf<e<o. 2 n. ISU. DK.
f. Alm. rajgræs, 2 n. Bon/. DK.

Il r. 2 Il 17.6 16.1 25.4 141 24.8 4.0 18.7
Itr.~n 15.5 15.9 ]5.0 29 1.6 0.2 1.4
lI)bri .... n 16.2 16.5 25.8 12 0.0 0.1 0.2
Alm.r. lidI 17.9 16.6 26.6 30 4.9 0.7 4. .1
Almr. ml 18.5 16.2 27.0 31 4.4 0,7 4.6
Alm.r. lol1d 19.4 16.4 28.4 .17 4,7 0.7 4.7

De .,lur,te udb) !ter ble\ hO~lel i ITaliensk rajgræ~ og
Ilybndr:ljgnelo. llledell" ..orteme af almIndelig rajgr.c,
p:\ et !Idl la\(.. re Ill\e<lU ga\ ,amme lldb~ Ile
I den ,;,renge vmler ble\' ls<er italiensk rajgræ~ h5rdl
ramt og udvintrede i 2 forsog af 5. I l forsøg hlev Oer
efler en fra:snillg i tIdligt fMAr eflerloåel med de ilalien
"ih sorler. ~Olll \ilr udvinlrede. I del andet vinlerska 4

l1uumh'hg rdjgril!S ,,1 nN/Hrt' biO' flærA' d.adel (Jf r/ml'rli"

øg 51'agl'fl' ~Å(Jde/ til hOjre. I 'jl/(l'nÅader Åom oær I'('d for 5lir!

udbrmgnmg afuø".. mænf(Ih'r ÅHl'/Hu/ dIer som h.., I'l'd

.\oJt' slæ/. (LeIf Th)~n)
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dedc forsøg blev ikke eflersået, og forseget er ikke
blevet indregnet i forsøgsresultaterne endnu.
I tabel 26 ses en oversigt over udbyttet afårets 4 forsog
efter planen:

It.r, 2 n 17.0 17.7 25,1 712 121.3 21.S
h.r, 4 n 16.7 16.6 23,7 O -2.7 " 1.8
Hybrid 15,8 17,0 25.3 130 12.1 1.2
Alm.r. tidl. 16,2 16.7 25,3 168 21,5 2.4
Alm.r. mt 16,9 17,7 26,3 91 14,1 2.5
Alm.r. sild 17,3 17,8 25,2 74 14.3 2.7

Forwgene ~kalligge i en årrække og eventuelt Jfgræs
ses hvert andel år og kun hostes forsogsmæssip hvcrt
andel år.
Alle r godes prl ha med 500 kg PK Q.4-!1 med
magnesium og kobber. Kvæbtofgodning skaJ i forsog
sårene \ære NPK 21-4-10 fordelt med 150. 125. 100 og
75 kg N pr. ha tidligt forår og efter 1., 2. og 3. lilæt. J
udlægsAret godes snarest efter dæksædens host med 75
kg N pr. ha.
l udlæg ret blev l gennemsnil af 3 forsog hostet
folgende udbylIe:

Tabel 16.

Græs
arter

Græsarter til intensiv græsprodukrjon.
Gns. 4 forsag, I. dr, 1985

pet p:t_ af torst hl.g pr. ha
10f'51. rlpr tl1lC$l. gront lom. rlpr

Tabel 28.

Græs
arter

Græsarter til rorre ~·æksiforhold. (lOS'.
Gns 1 dr. j forsøg. /98U5, efternjgrøde.

pet pct_ af IOrstof hkt pr. ha Le
IO~t. rI~OI. tneslof venI 1~1. ri,· pr ha

Indholdet af r!protein \ar ret ens i alle arter. Kun
lctraploid italiensk rajgræs med et la\1 og middehidlig
almindelig rajgræs med el hejt indhold aftræslof skilte
sig ud fra de ovrige arter og sorter.
Vimersvækkelscr medforte trods isåning. at italiensk
rajgræs gav de laveste udbytter, medens tidlig alminde
lig rajgræs gav det største udbytte af torstof.
I label 27 ses den beregnede foderværdi fordelt på de
enkelte slæt og iah pr. ha.

Tabel 27. Græsarter til intensiv græsprodukrion.
Gns 4 forsog, I. dr. 1985.

Græs- Afgrooeenheder pr. ha.
arter 4 JllDl 13. juli 23. aug. 13. ok!. iall

ILT, 2 n 23,7 32,9 23,4 20,0 100.0
It.r.4 n 4,2 0.4 0,1 1,1 -2,6
Hybrid 9.5 -0.3 "2.5 1,9 8,6
Alm.r, tidl. 16,1 3,6 -0,3 4.1 16,3
Alm.r, ml 9,6 '2,6 0,9 1.8 7,9
Alm.r. sild 11,0 "4,8 0,2 3.8 10.2

Udbytterne var middelhojc og fordelte sig med jævne
udbytter pr. slæt. Den l. slæt var ret svagt udviklet. og
de velovervinlrede arter gav de slorste udbyuer.
J indeværende Ar klarede almindelig rajgræs sig bedst
og dcrefler fulgte hybridrajgræs. medens ilaliensk raj
græs gav de laveste udbytter.
Forsøgene fortsælIer.

Græsarter til tørre vækstforhold,
1984-85.
PA let sandjord S1andses græs\æk~ten hH'rt år ofte af
tørke i kortere eller længere tid. Der er dog forskel på
græsanernes evne til at modstå tørke.
På uvandel sandjord anl<l:gges forsog med folgende
gnesarter for at f3 bcl)'st nogle af disse forhold:

a. Alm. rajgræs. Sisu. DK.
b. Hundegræs, Baraula. L.
c. Rods\·ingel. Rubina. DK.
d. Californisk hejre. Deborah. USA.
c_ Høj svingel. DO\ey. USA.
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Alm. cajg. 20.9 15.2 26,S 123 25,7 3.9 18,6
Hundegræs 23.3 16.7 28,0 22 4.2"0 3 "3,0
Rodsvingel 24.0 17,5 24.6 "73 1l,7 I ••9.4
Calf. hejre 21.0 18.3 25.6 ~II -2,2 0.4 2,0
Høj svingel 22,6 16,9 25.9 47 8.5 - 1.0 6.0

lIundegræs. rodsvingel og hOj svingel havde det hoje
sle torstofindhold på 23-24 pcl, medens almmde1ig
rajgræs og californisk hejre havde et indhold på ca. 21
pct.
I beregnet foderværdi blev i cfterafgroden høslet 19, 16,
9, 17 og lJ afgmdeenheder i henholdsvis almindelig
rajgræs. hundegræs. rodsvingel, californisk hejre og
huj svingel. Almindelig rajgræs gav således det storsle
udbylIc.
I Arcts 2 forsog efter planen blev i I. brugsAr hostet
følgende udbytter:

Tabel 19. Græsarter rj/torre vækstjorho/d.
Gns 1 forsag, 1985

Græs- pc' pc'. hkg pr. ha Il.C.

arter 'O"" rAprol. grønl tOrsl dpr pr. ha

Alm. rajg. 18,6 19,2 64S 120.2 23,0 94,S
Hundegl"xs 17.1 20,0 43 "2,5 O,h 6.2
Rodsvingd 20.0 19,6 114 "17,9 "3,0 1l,I
Calf. hejre 16,9 21,4 14 "1l,7 "0,3 12.2
Høj svingel 19.4 20.2 126 19,7 "2.M 13,9

Der blev i almindelig rajgræs. hundegræs. roowmgel.
cahformsk hejre og hoj svingel ho:,tet henholIhvIs 95.
88. 81. 82 og 81 afgrodeenhcder pr. ha.
Forsøgene fonsætter.

Kløverrige frøblandinger, 1985.
p~ fromarkedet findes tClraploide rodklo\ersorter.
som I de senere Ar I forsog og praksis har \-lSt sig
holdbare l mere end 1 år.
Desuden lindes der o~ tetraploidc græsartcr. som
har udviM Slor holdbarhed i praksis.
~r rodkl,,\eren I de sidste 25 år har haft så \lort et



Grovfoderproduktion

Tabel 3/. Byg- og Qmeblal1di"ger lil helsæd (lOl).
G,,< 30 forsøg, /983·85.

Forsogene placeres pA alle jordtyper uden og med
marhandmg. De anlægges med tI genlageIser. h"oraf
de 3 Ikke godes med k\ ælslOf til hcls..-roen. medens
cflerafgroocn lilfores 100 kg pr. ha pr. slæl De
Q\nge 3 gCnlagelser godes med 100 kg pr. ha til
heh:l.'dcn og lilll\er af de folgende 2 "Iæl I cfterafgro
den.
På grund af en nllsforstl1d~ebIc' cfterafgroden i forsø·
gene i 1983 ikke godet med kvælstof. som det var
henSIglen. Derfor kan re.. ullalerne fra efterafgrooen I

1983 ikke sammendrages med resultalerne i 1984 og
1985,
I label J I ...e~ resultater fra hebæden. der i J Ar blev
behandlel efter enslydende planer.

Udsæd pr. ha
hbbYI Øo(hlærl

o kg
25kg
50 kg

100 kg

75 kg
75kg
75 kg
75 kg

a.
b,
c,
d.

Fo~ogene anlægges p!\ alle jordlyper. 11\ ar der grund
godes med 1.000 kg PK 0-4-21 pr. ha eller lilsvarende
mængder husdyrgooning.
Der udlægges i b) g ~om hcls..-ed. <"om godes med 100 kg
N pr. ha eller lilwarcnde ma=ngder i husdyrgooning.
Efter host af hcl~a.."<ien og i de falgende brugsår godes
med 75 kg N pr. ha pr. .,Iæt.
I label 30 ses del gennemsnitlige udb) Ite af 6 fo,",og.
heraf 4 marl..\andooe foro;og. I • r.

fald I landmænds IIltere!<>.'iie. så skyldes det i nogen grad
problemer med al bjærge bygdæksæd med udlæg af en
krafllg rodkløver l våde bastår. Ved udlæg i helsæd.
~m bruges på mangc mlensi"e kvægbrug til dæks..~d

for udlæg. ~å undgås rroblcmel med. al rodklo"eren
\'okser op og generer hosten af dækSl.t::den.
Dio; ...c forhold. saml cn aldrig hvilende jagt på mulighe
der for al reducere omkostningerne i grovfoderpro
duktIonen. er baggrunden for folgende forsogsserie:

a. IO kg rodkløvcl', Sara - IO kg hybridrajgræs. Da-
lila.

b. IO kg rodklo\(~r. Sara T IO ~g hybridrajgræs. Polly.
c. IO kg rodkimer. Sara + IO \.;g alm. rajgræs. Bonua.
d. IO kg rookløvcr. Sara - IO kg alm. rajgræs. Con

de<..a.

Tabel Ja Klm-errlge froblandmger. (l06).
GU5. 6 forsog. 1985.

Forsogs lejr- pct. pcl. af tørslof hkg pr. ha
led 5ied tørst. rApr. lræs.. lront 10fSl. rApr.

Kløver- pcl pct_ af torstof hkg pr ha a.e.
græs IØrsl. rlprot. trs:sl. grønt 'Orsl. rApr. pr. ha

Byghelsæde/l
a. Dalila 23,9 9,1 25,8 281 67,1 6,1 51,0
b.Polly 2H 8,9 25,3 5 O,J 0,1 O,J
c. Bonita 24.5 9,7 24,8 6 0..1 0,4 0,2
d. Condesa 25.2 8,7 26.2 6 2,1 -0,1 1.6

KIm-ergræs/ldlæggel
.1. Dallta 1l,720,7 21.6 315 43.2 9,0 36,8
b. POUl 1~,021.0 21,7 40 4.7 0,9 J,J
c. Bonita 14.721..1 21.8 65 6,5 1.2 ~,7

d. Condesa 14.521.2 21.6 77 8,6 1.6 6,4

I hel\a:d pi U" udla:g bl..:\' i nile for~og~led hoslet del
5;<lmme udb~ tte.
Eflerslætlelle~ udhylte vnr Stor...\ i h)'bridrajgræ...~t.
Dalita. meden... Condesa og [lonita ga" de mind ..te
udbylter. TI)f~tofindholdcl \'ar la\ I. med indholdet af
r!iprolein og Ineslof \i ... te en god foderk\alilcl.
For"'ugenc fonsæIler.

Byg- og ærtebJanding til helsæd,
1983-85
I de sid... te pM!tr har det v:erel proV("I"1I blande ærter l

ud'iii.t.'dcn af b)g. dcr cr beregnel til <lt hoste SOlll
helsæd.
I forsøg efter fulgcnde plan ~uges en belysning af
fordele og ulemper ved al blande ærter og byg 111
helsæd:

a. ON O J 1,8 8,5 26.4 190 60,5 5,1
b. ON I 30,6 10,2 24,4 17 2.9 I.~

c, ON 2 29,1 10,0 25,1 44 7,6 1.7
d, ON ~ 27,5 11,.1 23,3 75 12,5 3,2
e. 100 ;-..l 1 31.2 10,0 26,3 55 15,9 2,6
f. 100 N I 32.1 JO,3 26,3 60 19,7 J,2
g. 100 N 2 30,5 11.0 26.7 70 18,9 J,6
h, 100 N 5 29,0 11.7 25,5 91 21.0 4,4

Tenden<;en til lejesæd \ar storSI \cd 100 kg ærter l

blanding med byg både med og uden k\ æl'iitoflilfof'iC1.
TOf";,lOfprocenten \ur hOJ og o"er 25 pct i alle forsogs
lcd. Den havde en lendens til et svagl fald ved ogel
andel af ærter. I forhold til afddingen a-d uden bæl
stof. \ur Im~lofprocentertlc lcd for lcd lidt hojere i
afdelingen med 100 kg N pr. ha p~ grund af. al ærterne
kom i en h!trdere konkurrence med byg og udlæg.
Indholdel af r:'1prOlein steg. og indholdct af træstof
faldt med uget andel af ærter i hels..-roen. hV111..el
belyder en forbedret foden ærdi af torsloffet med ogel
ærteandel.
L'dbytterne I helsa..'tI \ar nuddelhoje med fra 61il8 ton
torslof pr ha. og de \'ar sligende med ogcl uds.~ af
ærter.
Byghelsæd gav pr. kg N et merbytle p!l15.9 ~g t()~tof.

h\ ilket er meget tllfredssllllende. medens byg- og ærte
blandingen i forsogsled d gav Cl merudbyue på 12.5 kg
hln.tofpr. kg ærter. Det \'ar hdllavere. men 'iiladigvæk
ct pænl rcsult'H.
Selvom merudbyttel blev oget vcd at tilføre 100 kg N
pr. ha. s..~ haherede kvælstoffet a.~rtemes indOydelse på
mcrudbyttel\; 'iilørrelse.
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I tabel 32 findes udbyttet i helsæd og erterafgrode i
gennemsnit af 13 samhørende forsog.

Tabel J2. Byg- og ærteblalldinger til helsæd.
Gn~ 2/Jr. IJ lorsøg. 198~5.

Forsop- kJe- pet pcl_ af lOn.lof hkg pr. ha
kd ..., 10rst <ipr '''''' ....., lørst. <ip,

Helsæden
a. ON O 32.9 S.4 26.3 207 68.0 5.7
b. O, O 31.1 9,4 15.1 21 3.0 1.0
c. O I 19,5 10.1 15.0 43 6.5 I.S
d. ON 3 17.3 11.9 23.S 90 13,0 3.9
e. 100 N I 31.1 10.6 15.6 65 16.7 3.3
f. 100 N I 30,S 10.9 15,9 S4 21.7 4,1
S·IOO l 19,7 11.2 26.1 S7 19,4 4.1
h.lOO N 4 lS.0 12.3 25.0 100 IS.O 4.9
LSD 25 5.8 1./

I helsæd faldt mængden af tørstof pr. foderen 'led og
mdholdet af r:1protem ogedes ved oget andel af ærter i
helsæden. Det "iser den gunstige virkning pa foder·
værdien. "Om æneiblandingen havde.
I afdelingen uden kvælstoftilforsel hæves indholdet af
r5protein 1 lal..l med aget udsæd af ærter. J den
Inælslofgoocde afdeling blev indholdet af råprOlein
udlignet af hæl'ilofgodskningen.

længden af torslor III l foderenhed l efterafgroden
kom op på et ret hOJI ni\eau. Da foderværdiefl bereg·
nes pil basis af orgalllsl.. ~;tof. skyld~ dette især. al der
ble\ m:11t et ret haj I lIldhold af sand i den sidSI e slæt.
Det ses ledes. at helsæden havde en hOjere foder
\'ærdi end efterafgroden. bortset fra et lavere ndhold
af r prOlem.
I tabel ]4 ses udb) Ilet l beregnede afgrodecnheder
fordelt pr \læl og 1311 pr. ha.

EfterafgrO<iell Tabel J4. Byg- og ærteblandinger til helsæd ( J.
a. 200 l 9') 14.S IS.5 18.2 300 44.4 S,l Gn~ 2 år. IJ larsøg, 198~5.

b.100 N 9 14,1 19.6 IS,4 -l 2.1 0,1
8)'(l:+lert kg N pr. ha Mg~nhcder pr. ha

c.100 N 9 14.S 18.5 IS.3 3 0.5 0.1 kg pr ha hds ,ft 24. Juli 11. sepl IO. Okl ialt
d.100 N S 15.1 IS,S 17.7 O 0,9 0.1
e. 200 N S 14.7 19,0 IS,4 I 0.3 0.1 75 O O 100 51,8 17,8 16,9 S6,5
r. 200 N S 15,1 IS.9 IS.5 4 1,6 0.5 75 25 O 100 4.9 0.6 0.5 4,S
g.200 N S 15.3 19.0 17,9 7 0,4 0.3 75 50 O 200 S,9 -0,1 0,3 9,1
h.200 N S 15.3 IS.6 17.9 7 0.3 0,1 75 100 O 200 15,6 "0,4 1,1 16.4
LSD 46 6.7 /.5 75 O 100 100 11,5 0.3 0,0 12,2

75 25 100 100 18,6 0,2 1.2 10,0
.) 0-10, IO """ bedst 75 50 100 100 17,S -1,2 0,6 17,2

75 100 100 100 IS,7 1.0 0,1 17,9
LSD 4.J 5.6 J.J

Helsædens udbytter SVllrer i store lræk til resultaterne
fra de omtalte 30 forsog.
Efterafgroden blev svækkel nnget. hvor helsæden var
godet med 100 kg N pr. ha. Udbyttet. der var ens i alle::
fOT"Søgsled visle dog, at der ikke var tale om en varig
svækkelse.
Eflcrafgrodens ",rstofprocenler var lave. indholdet af
rllprotein hOJt og aft~tofla\t.hvilketl)'der p en hej
foderkvalitet.
I label 33 ses en oven.igl over kg torstof til l foderen
hed m.V. i hels..'ed og efterafgrode.

I he1s..--ed og eflerafgrode blev iah hostel 87 og 99
afgrodeenhcder pr. ha henholdsvis uden og med 100 kg
N pr. ha til b)ghelsæden. medens der unde" o;amme
forhold I blandingen med 100 kg ærter pr. ha blev
hostet henholdsvis 103 og 104 afgrodecnheder pr. ha.
Det \ ar <-åledes I b)ghels..'eden el Stort udslag for
hælstof. medens kvælslofvirkningen ble\' udlignet når
100 kg ærter pr. ha blev blandet med bygud"8:den.
l tabel 35 ses en OHCSlgl 0\ er de beregnede omkostnin·
ger lore pr brutlofoderenhed målt her i for;,;("l~ene.

Tabel JJ. Byg- og ærteblandinger til helsæd
Foden'ærdi m. v.
Gn~ 2 år, IJ larsog. /984-85. Tabel J5. Ore pr. brultofoderellhed-) pr. til.'agle om-

8>I+lIrrt k. ' lIelsa:den Efienfgrodto kostninger pr. larsagsled, he~d ~

rr ha kl a. llirr. kg 15. • <ip< e/terolgn>de.
19 I"r h:a hd ,ft pr FE pr_ FE ",FE pr. FE Gn~ 2 år. JJ la"ag, J98~5.

75 O O 200 1.31 110 1.28 236 Fs. led a b c d e r
75 25 O 100 1.25 liS 1,22 140 Hels. + efir. 122 31 33 37 49 3
75 50 O 100 1,23 IH 1.29 238

.) Uden lorrclllQn for lab og fodnn~mæsslg "'ærdi75 100 O 100 1.20 142 I.2S 237
75 O 100 100 1.34 140 1.28 144
75 25 100 200 1.27 139 1.27 Hl

BeregnlOgeme er ble\et gennemfon på samme grund·75 50 100 200 1.26 141 1,31 249
75 100 100 100 1.21 150 1.32 145 lag som l serien Italiensk rajgræs uden dæksæd sam-

menlignet med byg- og æneblandinger.
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I forhold til b)gheh:cd uden lilførsel af 100 kg N pr. ha
har alle de andre forsogsled været at forelrække. De
lavesle omkoslninger blev i begge afdelinger nåel ved
en udsæd på 25 kg ærter og 75 kg byg pr. ha. Der var
dog Ikke rel <;lor forskel på denne udsa.-d og en uds..~

på 50 kg ærtcr og 75 kg byg pr. ha især I afdelingen
uden tilførsel af k \ ælstof.
Da udbyttet af eflerafgroden var næsten en". uanset
helsa~den!"> sammcll..ætning. har de ~m ændnnger I
udbyttet af cflerafgmden IHe..len ingen indflydelse på
omkoslningerne pr. brullofodcrenhed. Det gælder dog
del sammc her, 31 "laldfodrmg er en af de billig"c
måder al ud nyIle del saftige ef(edl.f'igr~ på.
~ nu afslUtlede forsog med b)'g- og ærteblandinger
vlSI e:

al ('ti øgel udsæd afærler po 50 og 100 kg pr. ha gOl' en
øget lendells li/ /ejesæd.

at en øget udsæd afærter belød. at lørstofprOCetlletl l'ar
[a/dende, metl detl I'ar l'ed 1J0rmal høstrid for byg
helsæd til elHiJeritlg udl'II safltJflob i getlnemsnll
Ol'er de ønskede 25 pct.

at en ogel udsæd afa_'ner medførte. al Iræstojindholdet
l'or faldende og roproleinindllOldel yar stigende.

ar {'ti ogel udsæd af æler forbedrede foderl'ærdiell.
al merudbyttel i byghe/sæd \'ar ca. l6 kg lorslofpr. kg

N
al merudbynel pr. kg ærter WIr ca. /3 kg u,rslof eller

næslen del samme lil samme pris.
at ærlernes indflydelse pd merudbyttel b/ev holyerel

w>d en kvælstoftilførsel p6 lOO kg IV pr. ha.
at efterafgrødetIs plaIIlebestand var lidt trykket efier

he/sæd godel med lOO kg N pr. ha.
at efterofgrødens udbylte dog rar eliS, uonsel dæksæ

dens sammensætning og gødsknirrg.
al efierafgrodens ÅI'olilel bley forringel af en ret stor

forurening medjord, som del ogsd kan \'cere S)'ærl Ol
undga i praksIS.

Ol omkosltlingeme pr. brul1ojoderenhed / byghelsæd
l'or ret høj.

at al/e blandinger og godsknillg med 100 kg .'11 pr. ha i
forhold til byghelsæd uden N gm' Im'C'rC' omkoslIlin
ger pr. bruttojoderenhed.

at ef1 b/of1dingaf75 kg byg og 25 kg ærterpr. ha gav de
lovesle omkostmnger bdde udetl og med lOO kg .\"pr.
ha.

al en blandmg pO 75 kg byg og 50 kg ærler \'or lige sd
jorde/agl/g, især uden brug afhandelsgodlling, men
!iom her med en grl/ndgødskning pd ca. 45 ton gyl/e
pr. ha.

Det kan derfor af hens~ n 111 fodenærdlog udbytte i
almmdelighed anbefales al blande byg og ærter III
helsæd l en mængde afca. 75 kg byg og 25·50 kg ærter
pr. ha. H"~llid bør være ved normal tid, når bygkerne
har et dejagligt kerneindhold, for at blanding!Ulfgmden
kan nå op over 25 pcl torslor. Den normale dyrknings
afstand for ærter skal overholdes i sædskiftet sA der er
5 bælgplantefrie Ar, for at undgå ærternes e\entuelle
negati"e forfrugtværdi overfor raps eller klo\er og
bælgplanter iovrigt.

Grovroderproduktion

Høsttider for grønbyg og byg som
helsæd, 1983-85.
Mange landmænd og fodringsfolk foremekkcr, al byg
som dæksæd hostes som gronkorn inden eller hge efter
skridning fremfor. al der hostes \ed optimal Ild for
hel,.w. Del er, når kernernes mdhoJd er dejagtigt.
Der hæ\'des, at de problemer, som den SII\ elses- og
torslofnge byghelsæd"ensilage kan forvolde, undgås I
fodringen. El hojt stivclse.indhold kan f.eks. give la\'('
fedtprocenter i mælken og overfedc dyr, hvis der ikke
lage-. hensyn nok til næringsbalancell I foderet.
Et lort maleriale af byghelsæd kan være svært at f1i
lort fast ~ammen i 'illoen. så der kan opstå store tab
\ed luftindsl\ning, eflergænng og "armed:lnnel~.

Desuden kan det være en fordel. at der efter Ildlig slæl
I dæksæden kan hO\Ie-. et ~IOrl udbytte af proteinrigl
gne!">. Der opnås sålcdes hele sommeren. al der bjærges
cl fodcr med græskarakter. som også virker mere
ensartel I fodringen.
P!l den andc=n side nå.. det storSle udbytte dog oftest I
hd~-d og cflerafgrodc ved I slor slæt i hels..'l..-d, og del
må fortsal anses for en fordel at mel energIrigt foder
f.eks. I form af helsa:<! og derefter S(lfge for, al nærings
balance i fOdrlngen er i orden.
En lid lig slæt I bygd<.ck~t=d kan ()g:-.å give nogen
genvækst af byg fra ~ide!okuddene. Dennc gCll\'æk"l
kan angnbes krafligt af meldug og rust. Det belyder
nedsat fode=f\ærdi. og del betyder helt slHert c=n
ma\si\ smitlekllde for meldug III omgi\ende b)gmar
ker med samme resistensgrundlag mod meldug.
Der må og regnes med, at en eventuel forekomst af

Grønbyg har inden skrldnmg sd luy en lørslolprocent. al en
sk4r1ægning og!orwjTing er n.{hendiglor ot n4 Ol'f!r mindsi
}5 pet tørstof.
Dette tr den !tH'f!Sle grænse lor at ul/dgtJ sollojløb .'00
ensilermg i stak eller tangsila.
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fly"ehavre reagerer som lIdlIgt hostet byg med gen·
vækst og kemesætning fra sideskuddene. ligesom host
og skårlægning med tunge maskiner kan odelægge små
og spæde udlæg.
Fordele og ulemper ved tidlig slæt l gronbyg og slæt lil
optimal tid for helsæd søges belyst i forsog efter
felgende plan:

Udsat slættid gav stærkt ogede merudbytter af tørstof.
De blev dog trin for trin '\;lt nresten til igen i negative
merudbytter i efterafgroden.
l efterafgroden faldl torstofprocenten og indholdet af
IræslOf. medens mdholdel af dprotcin steg.
I tabel 37 ses udbyttet i beregnede afgrodernheder
fordel! pr. slæt og iah pr ha.

Tabel 36. Host/ider for grollbyg og byg som helsæd.
G,,~ 3 dr. 9/o"og. 1983~5. (208)

D)'Igen!>
S~nider, ca.

udvlL.ling

a. Faneblad synligt 10/6 20/7 20/8 15/10
b. Stakke synlige 20/6 20/7 20/8 15/10
c. Kerner mælkede 10/7 20/8 15/10
d. Kerner dejede 20/7 20/8 15/10

Kvælsrof tilføres med 100 kg pr. ha lil hel!>æd. Bortset
fra. at den sidste slæt godes med 75 kg N pr. ha tår også
efterafgrøden 100 kg N pr. ha pr. slæt. Forsogsled a og
b f3r ialt 375 kg N pr. ha. medens forsogsled c og d f3r
275 kg pr. ha.
Den øvrige grundgoilikning og pleje gennemføres som
normalt for ejendommen. idet der også kan tilføres
husdyrgodning til forsøgsarealet.
Årets 2 forsog havde et middelhøjt udbytte. Det ene
forsøg blev marhandet med 60 mm.
I tabel 36 ses udbyttet af grøm m.v. i gennemsJlIt af 3
k

FOrsøgs.
l,d

kø N pcl pet. af tors hkg pr. ha
pr ha t"l'St. rlIpr. In~l. gron! I"rsl. rapr

To6e137. Hømider for grønbyg og byg som helsæd.
G,,~ 9/0"og. 1983-85.

Afarodeenhcder pr. ha
Forsøgs- kg N IS. 29 14. 29. 29 18
1«1 pr. ha Juni JUni Juli Juli "S oko i.1I

a. J75 15.1 - 35.9 16,1 I7.J 84.4
b. 375 JO,2 - 19,4 17,3 17,4 84.3
c. 275 55,4 - 14.4 16.0 85,8
d. 275 65,9 8,2 15,7 89,8
LSD.

I byghelsæd blev fra skridning den 29. juni til normal
host for helsæd den 29. juli målt et merudbytte på ca.
36 afgrodecnheder pr. ha. og genvæksten i ge efter
den tidhge slæt \ar på 19 afgrodecnhcder ~l1er en
merlilvækst på 17 afgrodeenheder pr. ha og I gang
kvælstof sparet.
I den Sidste slæt. den 18. oktober, var eflervir<mngen
af de forskellige llhetlider af dæksæden næs len for·
wundel.
I de J forste forsogsled bev hos let samme udb)'ue.
medens helsæd hostet til optimal tid ydede li t slørre
udbytle end de o\'rige.
I tabel 38 ses en oversigt over tørstofTels indhold af
",ukker og stiveIlIC.

Byghelsæd
a. Fanebl.
b. Slak
c. Mælkede
d. Dejede
LSD

100 15.4 19.J 22.J
100 17.7 14.4 27.0
100 25.4 10.3 27.4
100 JO.J 9.1 26.4

131
93

156
155
52

20,2
19.4
52.7
66.4
16.7

3,9
1.8
3.6
4.0

Ta6e138.

Helsæd

Høst/ider for gronbyg og byg som helsæd.
G,,~ 9/0"og, 1983-85. helsædens /iNhold.

kg gnm
fr., ~ pet af lørsrof lø~tof r protein
pr, ha ~ukktf sth'else pr Ff ...r FE

E/rera/grade a. Fanebl. synlig 100 9.9 J.5 I.J4 258
a. Fanebl. 275 17.2 18.7 22.8 488 83.g 15.7 b. Stakke synlig 100 11.9 3.J 1.31 189
b. Stak 275 16.1 21.5 21.0 96 20.6 15.7 Mælkede kerner 100 14,4 6,2 1,32 135
c. Mælkede 175 15.721.9 20.8 264 48.7 8.0

c.

d. Dejede 175 15.0 2J.4 20.1 J09 56.9 9.4
d. Dejede kerner 100 6.8 14,8 I.JI 120

LSD 3A 0.5

Udsat slæuid gav Mærkt sligende tørstofprocent. der
passerede 2S pet ved mælke I indhold i bygkernerne og
steg lil ca. JO pet ved normaltid for helsæd. Del blev
fulgt af et stærkt fald i indholdet af råprotein. Den
tidlige slæl af byg viste et hojl indhold af råprolcin.
Del ses forøvrigt ofte ved tidlige slæt i slærk kvælstof·
gødel korn. at der her både er ct hojt indhold af
r prolein og et rel hojt indhold af nitrat. itral i gront
Lan Igen give dannelse af de meget gifttge nilro:;,e
gasser i de forste 14 dage af ensileringsprocessen.
Indholdet af træslof "teg, indtil stakken var synlig og

. faldt lidt igen ved norm31 tid for hosl af helsæd
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Indholdet af sukker n ede i byghelsæden det største
lIldhold ved mælket kcrneindhold. medens indholdet
af stivelse var slorst ved dejagtigt kerneindhold. Ind·
holdel af både sukker og stivelse var ret lavt, men det
\'ar af sukker sh:dse over de 4 pet, som regnC\ for et
minimumsindhold for et godt og sikkert ensileringsfor·
lob ved selvgæring. Den største ændring fra sukker lil
Sli\'e1se i lorstolTet skete I perioden. hvor kernelOdhol·
det gik fru en mælket til en dejet konsislenll.
l gennemsnit ble\' måll næsten samme mæng c torslof
lil I foderenhed. medens indholdet af råprOlein pr.
foderenhed var stærkt faldende og Is\·C"t \'ed host af
helsæd lil optimal tid. medens det var hOjest ved
s~ nllgt faneblad



Der ble\ lah hostet 84. 84. 86 og 90 afgrodeenheder pr.
ha. nAr dæk<;.,-roen blev hoslet henholdsYls \00 begyn
dende llokridning. gcnncmskredcl. ved mælkel ker
ncindhold og \'ed optimal lid for host af hels..'Cd.
Ved de tidlige slæl lIlden og omkring byggens skrid
ning må ved bjærgning til Yillterfoder regl\~ med
omkostninger på ca. 1.500 kr. mere pr. ha ~<Imlidig

med et hmMI udbytte. der Y~lr 200·600 foderenheder
lavere pr. ha.
De nu af... lullede for...og med hosuider for gronbyg og
byg MJIll helsax.l \ i... te:

at byghelsæd w!d mælket kemeindhold ha~'de en ror·
ftofprocent pO ca 15.

al torsto/procenten tx' 1 uger sleg Iii ca. JO red oplimal
tid for hOSI af byghelsæd. IH'Or kertlerne ha~'dl~ et
dejagtigl indhold.

af den slorsle ændrlflg ,. torstoD"ets wdhold fra sUÅker
Iii sti~'else sÅete i denne periode.

at der i helsæd I'ed optimal slæt/id blev hoStel ca. 75 pet
af ue/bYllet med ol'er 30 pet tørsrof

ar der ved slæl. inden kernerne i byggen havde er
mælker indhold. m6 regnes med lon'ejring I'ed al/e
slæl.

Ol i"dholdel af rl1protein faldt srærÅt på grund ol
!w\'elsesind/ejring i kernenfro begyndende skridning
til byggen hO~'de et dejagtigl kerneindhold.

at indholdet af træslof I'ar storst omkring byggens
skndningslid.

ar der var en forogeIse afudbyrrer på ca. 36afgrodeen
heder pr. ha fra begyndende skridning lil normal
hosrrid for helsæd. hvilket s~'arer ril et normall
kerneudbyrre,

at virkningen i e/terafgroden o/den jorskellige slæltid
af dæksæden I'or udligner i delt ~Idsre slær.

ar indholdel o/sukker I'ar SlOTSI i byghelsæd I'ed mæl
kel kernell/dho/d.

at sukkerindholdet l'ed al/e slællider I'ar stOrt nok ril at
S/Åre en god ensilering l'ed seh'gæring.

al Indholdel af sti)'e/se I'or SIØrst ,'ed dejagrigl ker
neindhold.

at dnre indhold af sti~'else i rorwoffer. I forhold til el
flormali indhold, I'ar /01'1.

af der red tidlige slær k(}\"fede ca. 1,500 År. mere pr. ha
ar hosle 100-600 foderenlux/er mindre pr. ha.

Del kall derfor l almindelighed anbefale~ at hm.le byg
til hel~'Cd ved optimal udvikllllg. eller lidligsl når
b)'gkcrncrne har el dejagligl indhold.

Stigende mængder bygudsæd til
helsæd, 1983-85.
fI,·1alkd.oer har reageret 111e-d en mer~del ...e. når de fik et
ensdagefoder. ~lll bc~l<.)(\ af val~t:l bH: s::llllcnsllcret
med for,ejret gra.~.

El foder:lr denne l~ pc rn~ kunne frclll!>lllles i hd...æd.
n.1h der er en gunstIg h;ll:Jncc mellem bygud...æd og
græsudlæg.

Grovfoderproduktion

Ti/ helsæd ømkes høslIIing af s/aende korn for at SIÅre en
god kernesælll/ng. t'n god l'1ablamg (Jfud/ægger og en hurtig
genl·æ".:;( afutllæggt't. E" stra5l1l' sort mtJ for('(ræU,es med
moderat tilfi,rse/ uf J..1-æ/slOf

Til en hdYSlllllg af fordele og ulemper ved al bruge ~1l1å

mængder byg som dæl..~æd for it::lltcllsk rajgnt: ... blev
anlagt fon.og efter planen...om fremgår af tek'lllabel
lerne.
Den dipluidc ...ort. Sikem. ble, brugt til udlæg med 30
I..g pr. ha. LandskollIoret Ic\'ercdc til forsøgene ud<;æ
den færdigblandet med italiensk rajgræs og Idab)g.
Godsl..nlllg og pleje s\arede (II behandlingen af den
omgivende mark. idet der lil r5dighed skal være 150 kg
~ pr. ha lil slæl I hels.;:t:d. 100 kg N pr. ha til I. slæl og
75 kg N pr. ha lil 2. ~læt i cflcrafgroden.
Udbyttel af • ret~ 3 forsog \ ar middelhuj l og med
næsten ~ll1l1lC fordeling SOIli i de f'llgendc 3 ~rs

udbytter i label ]Q.

Tabel 39. Sugende mængder bygudsæd ril helsæd.
Gn. 3 d,.joricg. /983·85. /209)

Dæksæd pet hk, pr. ha •.e.
""Bt In~'lI IOrst d", pr. ha

Helsæd
Uden dæksa~d \8.5 225 47.1 6.4 37,7
12.5 kg blg 21.3 \ 7.0 0.2 2.8
25.0 kg byg 23.8 2 13.\ 0.3 7.3

50.0 k8 bY8 28.0 \4 20,3 0,6 \2.0
LSD 3.2 2./

Ejierafgrode
Uden dæksa--d 13.7 377 51.8 6.6 41.5
12.5 kg byg 13.9 24 2.7 2.8 1.9

JI25.0 kg byg 13.8 39 5.0 2.5 3.5
50.0 kg blg \4.1 63 7.4 1.8 5.4
LSD l! /.8 0.6 2.0

Tor~lofptocelltel1 var J<C\1lI stigende fra 19 III 28 pcl
med aget uth:oo af byg og micdc 'l!lIedes ovcr 25 pct
veJ ca. 50 I..g byg pr. ha. Der blev hostetj:~vl1l ... tigcndc
udbyllcr \cd oget uds;t,:cl af byg. Den gennclllsllIllige
forogclse \3r p!i. c.... 25 foderenheder pr. kg udsæd af
byg
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I efterafgraden var indholdet af tørstof lavt på ca. 14
pct, og det var ikke påvirket afden forskellige udsæd af
dæksæden. Udbyttet faldt dog med oget ud~ af byg
til dæksæd, så der i gennemsnit blev tabt ca. 13
foderenheder i efierafgrooen pr. kg byg udsået til
daeksæd.
lait blev der i helsæd og efterafgrøde høstet 79, 80, 83
og 86 afgrødeenheder pr. ha ved en udsæd på hen
holdsvis O, 12,5, 25 og SO kg byg pr. ha som daeksaed.
I tabel 40 er vist en oversigt over helsædens indhold af
sukker og stivelse m.v. i gennemsnit af 3 års forsøg.

Tabel 4Q Sligende mængder bygudsæd lil helsæd.
Gns. 3 dr, 13 forsøg. 1983-85, helsædens
indhold.

Dæksæd
hka

I~J~- tørst pct pet af tørstoffet

""" pr. ha tø!'!>!. <lp, IrlleSl_ 5ukk~r stIV

Ingen O 47 18,2 13,7 23,3 13,3 1,5
12.5 kg byg O 54 20,9 12,5 25,3 10,8 3,0
25,0 kg byg O 59 23,2 11,3 25,6 11,1 5,1
SO,O kg bY8 O 68 27.9 9,9 25.1 8,8 8,6

at byg høslel som helsæd indenfor en udsæd p1 50 kg
byg pr. ha gaven merproduklion pd ca. 15 foderen
heder pr. kg byg.

Ol deri efteralgrøden inlil en udsædpd 50 kg b)'fpr. ha
blev lobt co. /3 foderenheder pr. kg byg i dadcsæd.

al en lorslo/procent pd lidI over 15 pet blev ndel ved en
bygudsæd på ca. 50 kg pr. ha.

al udlæggel voksede krafligl op i den tynde dæksæd og
øgede indholdel olsukker og sænkede indholdet ol
slivelse.

al indholdel a/.rukker var rigeligI, uansel om der blev
brugl O eJler 50 kg byg pr. ha sem dæk.sa.d lit al
sikre ensilering ved selllgæring lied under 35 pcl
lørstof

al balancen meJJem Slikker og slivelse vor gunsligst ~Y!d

50 kg byg pr. ha brugl som dæksæd og høstel som
helsæd.

Det kan derfor anbefales at så mindst 50 kg bYI pr. ha
som helsæd med italiensk rajgræs som efterafgrode.
Derved nås ved normal hosttid over 25 pet I<Jr~tof, så
der kan hostes direkte. Desuden opnås en gunstig
balance mellem sukker og stivelse.

Indholdet af sukker faldt og indholdet af sti\oelse steg
ved oget udsæd af byg som dæksæd. Indholdet af
stivelse var som helhed lavt, hvilket kunne fores tilbage
til 1983, hvor der ikke blev målt noget indhold af
stivelse i dæksædens tørstof i Oere af forsøgene. Del
skyldes også i nogen grad. at efterafgrøden voksede
stærkt op i den tynde dæksæcl.
[ tabel 41 ses en oversigt over analyseresultaterncs
beregnede mængder sukker og stivelse j helsæden, når
den ædes efter ædelyst, her sat til 18 kg tørstof pr. dag.

Tabe/4/. Sligende mængderhygudsæd Iii helsæd, hel
sædens loderværdi.
Gns. 3 dr, 13 forsøg. /983-85.

kg 15 • ri..rr pr. 18 kg IS pr. dag
pr FE pr FE g sukker I .!ot,~elsc: Wt

Byg- og hestebønner til helsæd,
1984-85
Tidligere forsøg med heslebonner som dæksæd viste,
at denne afgrøde i renbestand var rel yderig g meget
skånsom overfor udlæg.
Ulempen ved at bruge heslebønne som dæks..ed var
blandt andet et lavt indhold aftorstof, og en plantesaft
der klæbede til maskiner og vogne og fan ede dem
inlensivt sorte.
For at undersøge, om byg til helsæd blandet med
hvidfroede hestebonner kunne ophæve nogle .f heste
bønnens ulemper uden al sa~t1e fordelene over styr blev
anlagt forsog efter følgende plan

Der er her tale om frisk materiale. Ved ensilering
ændres balancen, så sukker for en stor dels vedkom
mende omdannes til organiske syrer, når der er under
3S pet tørstof, medens stivelsen bevares næsten urørt.
Sukkerindholdet var mere end rigelig til i alle forsøgs
led at sikre ensilering ved selvgrering.
En beskeden ændring i udsæden af byg påvirkede
foderværdi og det daglige foders sammensætning me
get. Den gunstigste balance mellem sukker og stivelse
m! skønnes at være nået ved ca. 50 kg byg pr. ha som
dæksæd. En eventuel bekræftelse på dette kan kun f1s
ved senere fodringsforsøg.
De nu afsluttede forseg med stigende mængder byg
som dæksæd til helsæd viste:

Ingen 1.25
12.5 k8 byg 1.34
25,0 kg byg 1.34
SO,O kg byg 1,36

171
168
151
135

2390
1943
1997
1584

274
536
991

1544

2664
2479
2908
312

1.g udscd pr. ha
Id.b)·C Alf"" lait

hc:slebonn~

a. 150 O ISO
b. 100 50 ISO
c. 50 100 150
d. O ISO 150

Forsøgene placeres på alle jordtyper i 2 blok e, hvorar
der lil den ene tilføres 100 kg N pr. ha, mt.'dens den
anden ikke godes med kvælstof lil dæksæden. I begge
blokke gooes efterafgrøden med 100 kg pr. ha til
hver slæt.
Grundgodskning og pleje svarer til ejendommens nor
male fremgangsmåde.
Årets 2 forsog efter planen gav under middel udbytte,
som dog i fordelingen mellem de enkelte forsøgsled
svarede ret nøje til gennemsnit af 6 forsog label 42.
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Tabel. 41. Byg- og heslebonneblondinger Iii helsæd.
en. ] dr. /984-85. 6 jon;øg. /1/0)

pI. pr. m: pet pc111(
kl hestt'- lorsL tørsto( hkl pr ha
pr. ha bYI bonne ripr IrtrSt. Ironi larst ripr.

/-Ielsæd
a. ° 326 ° 29.1 9,8 26.4 233 67,8 6,7
b. O 268 17 26.1 9,8 26,9 49 5,8 0.6
c. O 197 35 22.5 11.1 27.9 93 5,7 1.5
d. O O 52 16.5 15,8 25.6 177 -0.3 4.0
a. 100 317 O 29.8 10.2 27,2 58 18.8 2.2
b. 100 242 18 25.8 10,4 28,2 96 17,1 2,2
c. 100 170 34 22.4 12.0 26.8 Ha 15.8 3.4
d. 100 O 55 15.6 15.9 26.2 225 3.6 4.7

Eflerofgrode
a. 200 9') 13.6 19.9 21.6 264 35,9 7.2
b. 200 8 13.3 19,8 22.2 17 1,6 0.3
c. 200 9 13.1 19.8 22.7 34 3,2 0.6
d. 200 10 12.6 19.5 23, l 107 10.7 1,9
a. 200 8 14.0 20.5 21.1 21 2.0 0,2
b. 200 8 IlA 20.6 22.2 13 1,3 0,5
c. 200 9 13.4 20.3 22.7 36 4.4 1.0
d. 200 10 13.2 19.4 2),3 1\).1 12.7 2.3

Byg I renbestand plus eflerafgrode ga\ uden og med
100 kg N pr. ha henholds\ IS 82 og 94 afgrodeel1heder
pr. ha. medens hestebonIle I renbestand og efterafgrode
under samme forhold gav henholdsvis 92 og 97 nfgro
deenheder pr. ha. Hestebønne betalte således som
ventet ringe for kvælslOf, medens byg og efterafgrode
leverede en brUltofoderenhed for 50 øre.
Blandinger med 50 kg byg og 100 kg hcstebonne -+- 100
kg N pr. hll gav det højestc udbytte. hvor der i helsæd
og efterafgrode ble\' m It 101 afgrodeenheder pr. ha.
Her blev også m~1t en torstofprocent på ca. 21. hvilket
betyder skårlægning og riSiko for øgct tab på skår.
Ved bjærgning af helsæd vil kravct til direkte host og
mllldl;l 25 pcl torstof I gronmassen \ ære et ho\edkrav.
Derved undgås saflanob fra langsila og stak.
De 25 pet torslof i gronma..sen ble\ opfyldt af ren
byghelsa.-d og 100 kg byg - 50 kg hcslebonne. b de
uden og med 100 kg N pr. ha. Af disse muligheder må
ren byg som hebæd eller 100 kg byg - 50 kg heste
bonne uden kvælstof foremckkc....
Forsugenc fortsætter.

Italiensk rajgræs sammenlignet
med byg og ærter til helsæd,
1984-85.
Dct kan være vanskeligt at dosere kvæhlof III en
c\ emuelt g) Ilegodet b~ g- og a:rteblandlllg. dcr både
opnås et h,* udbytte af dæksæden. efterlades et tæt og
godt udlæg. samt opnils en optimal udnyttelse af tilførl
kvælstof.
DCI er baggrunden for følgende forsogssene:

ltalien...k rajgræs \ar b de uden og med dæksæd I,Orten
Ninak.
Dæksa:den var en blanding af 75 kg Idabyg og 100 kg
Bodilært. idel ud~dcn af ærter i forhold til ~rcl før
blev nedsat med 50 kg pr. ha. fordi 150 kg :ener pr. ha
stedVIS svækkede udlægget for meget.
Grundgodskning og pleje \Iar 'Om dcn omgl\ende
mark.
Efter pl3nen er del fnt. om der godes med gylle.
Underscgeiser har visl et sligende antal rodknoldc på
ærterodder \ed et oget indhold af kuldiOXid (CO~ ) I

jordluften.
I gennemsnit blev der I 4 fo~"g tilføn 49 ton g) Ile pr.
ha inden anlæg af forsogenc. medens 2 fOf'Sog var uden
tilførsel af gylle.
Efterafgrooen blev godel med 100 kg N pr. ha pr. slæt.
I 2 forsøg blcv vandet I gang med 25 og 30 mm,
mt"dens de ovrige forsøg blcv gennemført uden brug af
mark vanding.

100 N
100 N
100 N
50 N
aN

a. Italiensk rajgræs uden dæksæd.
b. Byghelsæd,
c. 75 kg byg.,.. 100 kg rerler.
d. 75 kg byg + 100 kg ærter.
e. 75 kg byg + 100 kg ærter.

B)g-hesleb.
Afgrod«nhtdu pr. ha

'. N he'''''' eftc:rafgrød,e
kg pr. ha pr, h. Jan 6/9 18/10 ~Il

150 O ° 200 51,8 13,2 17,1 82,1
100 50 O 200 5,5 1,1 0,0 6.6
50 100 o 200 4.4 2,5 -0,3 6,6
O 150 O 200 1,9 5,9 2,3 10,1

150 O 100 200 iJ.J 0,8 0,5 12.0
100 50 100 200 12.0 1,2 0,3 13,5
50 100 100 200 14.7 2,7 1.2 18,6
o 150 100 200 4,6 7,6 2,5 14,7

') 0-10 = meget tæt bestand

Tabel 43. Byg- og heSleoonlleblondinger lil helsæd.
en~ 6 jon;og,] r, /984-85.

Antal planter pr ml visle. at heslebonne ikke I antal
blev påvirket af 100 kg N pr. ha. medens der l antal
bygplanter \ar tale om et s\'agt fald fra ikke bæl"lof
godct til kvælslOfgødet afdding.
En oget iblanding af hestebønnc sænkede torstofpro
centen drasti<;k. fra ca. JO (il ca. 16 pet. Også delle
forløb var upåvirket af kvælstofgodskningcn. Den la
vest acceptable tørstofprocent i hcbæd er ca. 25. hvor
der kan undgås saftaOøb \·ed direkte høstning. Dette
niveau blev nåel \'00 100 kg byg -- 50 kg heslebonne
ud ..åel pr. ha.
De 100 kg pr. ha ha\'de kun en svag ind nydelse på
lørstoffets indhold af råprolelO. og Iræslof. som begge
2 blev lave.
Efterafgrødens karakterer for plantebestand lige efter
host af dæksæden vIste. at den var bedst efter h te·
bonne i renbestand og ringest efter byg irenbestand.
Del mAite merudbytte i grønt. torstof og råprotein var
størst efter hestebønne i ren bestand.
En oversigt over det beregnede udbytte i afgrodeenhe
der fordelt på de enkelte slæl og iah pr. ha ses i tabcl43.

241



Grovfoderproduktion

Tabel 44. Italiensk rajgræs sammenlignet med byg og
æl'1er til helsæd (lII).
Gns. l dr, 198~5. 19 jon08

FofWIS- kje- pct. pet ti tam. hkg rr ha
led sæd lønl. riprol.lÆSlof g.rønl tont raP'"

Helsæden
3. It.r. 100 2 16.6 14.2 24,0 377 62,6 8,9
b. Byg 100 N 2 25,4 11.0 26,4 -44 22,0 0.4
c. B+Æ lOON 5 22,3 12.5 25,4 4 22,2 1.7
d.B+Æ 50N 5 22,9 12,1 25,5 5 22.5 1.4
e. B+Æ ON 5 22.3 11,9 25,0 ~23 16.3 0,5
LSD 2.J 0,5

Efierafgroden
a. lu, 200 N 10' 12.5 20,4 22.6 472 58.8 12,0
b. Byg 200 N 9 12.920,9 21,8 ~104 11.5 2.1
c. B+Æ200 N 7 12,g 21.6 21.6 ~99 11.1 1,7
d. B+Æ200N 8 12,921.1 21.7 -97 ~ 10,4 1.8
c. B+Æ 200 g 12.g 21.0 21.6 96 -10.6 1,9
LSD IO J.5 0.4

.) (}.IO. 10 megel læt bestand

ÅreLS forseg gav et middelhoJt udbytte. Æneblandlllg
gavegel tendens til lejest:ed og nedsaue indholdet af
torstof, men gav et svagl oget indhold af råprotem. all
set i forhold til byg som helsæd. Enten der blev givet O
eller 100 kg N pr. ha Iii byg- og ærteblandinger. gav
ikke nogel betydende udslag i gronmassens indhold af
torslof, råprOlein og træ§tof.
Del laveste udbytte af tørstof blev måll i den for"rsså
ede italiensk rajgræs uden dæksæd. derefter fulgte byg
og ærteblanding uden kvælslOftilforsel, medens dc
ovrige forsogsled på et lidt højere niveau gav samme
udbytte.
Karakterer for plamebeMand encr dæksædens host
visle. at alle former for dæksæd svækkede græsbestan
den, og denne svækkelse ble\ svagt oget ...ed at blande
lerter i bygdæksæden.
Indholdet af lørstof. råprotelll og Iræstof var ens l

efterafgmden. og der blev målt de samme tab i udbytte.
uansel dæksædens sammensætning og mængden af
tiifort hælstof.
1 label 45 er vist udbyttet l bercgnede afgrodeenheder
fordelt pr. :oilæt og iah pr. ha.

Tabel 45 Italiensk rajgræs sammenlignet med byg og
æl'1er til helsæd.
GIIS. l dr. 1984-85. 19 j,.

Byg + kg N pr. hil Argrod~nbeder pr ha
ærter hels. en. 25. Juli 7. sepl. 16. okt. iah

lu. 100 200 48,8 28.1 19,3 96,2
Dyg 100 200 15,8 6.5 1.9 7.4
D+Æ 100 200 19.1 6.0 1.9 11.2
B.,-Æ 50 200 18.8 5.9 1.5 11,4
B+Æ O 200 14.2 -5.6 1.5 7.1
LSD l.l
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Byg· og ærteblanding gav næsten samme udb) He,
enten den blev godel med 50 eller 100 kg pr ha.
K vælstofvirkningen af 100 kg N pr. ha lil byg s\ arede
til ca. 20 kg pr. ha til byg- og æneblandingen, il 100
kg ærter har haft samme kvælstof\'ærdi som 80 kg
Alle former for dæl3æd ga\' i efterafgroden næsten
samme negative merudbytte. Der var en tendens lil, at
den svagt hælstofgodede byg· og ærteblanding s\æk
kede Udlægget mindst. I den 2. slæt var eftervirkningen
af de forskellige former for dæksæd stOrt set udlignet.
Dct viser. al italiensk rajgræs megel sikkert kan gene
tablere sig.
En oversigt over de enkelte afgroders foderværdi m.V.
ses i (abel 46.

Tabel 46. Italiensk rajgræs .wmmenlignet med byg og
ærter til helsæd.
GII< l dr. 198~5, 19 jarsøg.

Byg + Planler pr. ml 0,...... Efle..: :E1

byg ..n...
k." ""r kg" • rl~.ærter P'" FE pr. E pr. FE "'r

It.r. O O 1,28 191 1,24 253
Byg 216 O 1.31 144 1.21 254
B+Æ 178 62 1.25 156 1.21 261
B-Æ 181 60 1.26 152 1.21 255
B-Æ 169 57 1.25 149 UC 251

Omkring den 20. maj blev talt antal byg- og ærteplan
ter pr. 111 2• Det var i antal på næsten samme niveau, og
antal ærteplanler var kun lidt påvirket af k\ ælstof
godskningen. men deres storrelse har uden Ivivl været
ændre!.
Foderværdien var n<Q,ten ens i alle forsogsled b~de for
dæksæd og for efterafgroden. Indholdel af rAprotein
pr. foderenhed \'ar storsI i græsset. især i efterafgro-
den. Ligeledes var indholdet af træstof lavt. efteraf-
greden var et foder med en høj halilet. t lave
indhold af ",rstof på ca. 13 pet gør dog afgrooen mere
egnet til staldfodring og mindre egnet til at bjx:rge lil
\ tnterfoder som for\'ejret ensilage.
En beregnet kvælslofbalance viste. at der bor \træbes
efter at bruge ca. 100 kg N pr. ha i handelsgocmng til
byg· og æneblanding. hvor der ikke bruges gylle. Ved
ca. JO ton gylle pr. ha faldt det til ca. 50 kg f\. pr. ha.
medens der ved 50 ton gylle pr. ha ikke bruges N i
handelsgodning til byg- og æneblanding. Den.·oo blcv
opnåct el rimeligt udbytte og kvælstof-fors)'ningen
blev udnyttet optimalt.
Ved beregning af omko~tningerne ved produktionen
efter metoderne i de enkeIIe forsøgcled. er der i del
folgende altid regnet med de brulloudbytter. 'iom er
OH It i forsogene.
fra delte målte udbytte l fONogene i tabel 4S til det
udfodrcde nctloudbylle foran koerne sker der uundg.
ehgt en række lab.
Di~s.e tabs :-'1"rrc~lse af11ænger af vcjrforhold. 3rgrode
lype. lekmk "ed bjærgmng, :oiilotype. opbeva-ingsfor·
hold og mange andre forhold. Tabene kan \ ariere fra
l:J. S pet lil 0\ er 50 pcl af foderværdien.



Den enkelte må derfor udfra produktionsforholdene
på bedriften skønne over omfanget af egne tab ved
bjærgmng og opbevaring af grovfoder for at kunne
finde sin egen pris pr. foderenhed. sA de anførte om
kostninger her skal ændres i forhold til det forventede
netloudbytte.
Prisen på suppleringsprotein varierer efter prisrclatio
nen på korn og kraftfoder.
For tiden er prisen pr. kg suppleringsprotein meget lav,
så der regnes her kun på foderenhedernes pris.
Som basis er blevet brugt tallene for hel'læd og efteraf
grøde fra Landskalkuler 1985 for JB 3-7 eiler JB 1·2
med mllrkvanding. Omkostninger for udsæd og hæl·
slofgødning følger dagsprisen, medens de øvrige f"lger
Landskalkulen. Erterafgroden bjærget til vinlerfoder
oger omkostningerne med 1.200 kr. til kvælstofgod·
ning og I. 750 kr. for ensilering 2 gange eller iah med
2.950 kr. pr. ha.
Tallene I øre pr. foderenhed er Vist for grundbehandlin
gen. der var italiensk rajgræs uden dæhæd i forsegsled
a. De folgende tal fremkommer som omkostninger pr.
tillæg. idelogede olllkoslllinger fordeles på merudbyt
tet i forhold til italiensk rajgræs uden dæksæd.

Tabel 47. Omkoslninger i øre pr. brullofoderenhed
beregnel på grundudbYIlet og merudbyr·
terne.
GII< 2 dr. /984-85. /91<

Byg+ Samlelomk
+.dsæd o~ N øre pr. brulto-

ærter pr. fOrs0gs ed foderenhed-)
Hels, + Helsæd +
efterafg. eflerafgrooe

a. It. raj. ud. 100 "J 10.981 114
b. Byghel'i. 100 N 11.169 25
e.B+Æ 100 N 11.769 70
d.B+Æ 50 N 11469 4J
c. B-Æ O

, 11.169 26

Prisen pr. foderenhed i italiensk raJgræ~ uden dæks..'Cd
\ ar ret hej.
Prisen pr. tillagt foderenhed var lav og mA i pnncippet
pr. enhed \'ære så hOJ. <;om i forsegsled a med italiensk
rajgræs udlagt uden dæks.......-d. mden den må regnes for
at være for høj.
Byg ~()m helo;æd og byg og ærleblandingcn klarede sig
godl. og alte lcd VOlf "kOllorni~k at foretrække frem for
italiell'ik rajgnes uden d,ck...æd.
Det er ofte svær! al bjærge de sene efterll.rsslæt i god
kondition. mede"" de er ret \'eJegnede til ..laldfodring
eller afgræsnmg. Dcr kan regnes med, al det koster ca
12 cre pr. foderenhed at hente. tran"portere og fordele
... laldfoder. h\ls mand'lJ..ab ikke "nonne<;. og maski
nerne er ledige lil fonn let. DCI betyder. at slaldfod·
ring af eflerafgrodcn kan &ores med særdeles rimelige
omkO'ltnlllger pr. foderenhed.
Forsøgene fOrl~æ(lcr.
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Vinter- og vårbyg til helsæd,
1984-85.
Selvom det i et intensivt kvæghold kan være .,væn al

finde en egnet forfrugl lil vintcrbyg. så har denne
korna ri gode kvaliteter. blandt andet som dæksæd for
udlæg.
Til at belyse fordele og ulemper ved udlæg I efterår
eller forår i vimerbyg hoslel '\Om hcls..'ed sammenlignet
med udlæg i vll.rbyg anlægges forseg efter planen:

a. Vintcrbyg. udlæg såel cftcr~r.

b. Vmterbyg. udlæg s."I.et forår.
c. V~rbyg. udlæg s. et forår.

Sorh:rne Ign- og Idabyg ble... anvendl som dæksæd af
henholdsvis ,'inter· og '·årbyg.

dlægget b de efterår og forår "ar:
10 kg h)'bridraJgr~. Augusla. 10 kg almindelig raj·
græs. Sisu. IO kg almindlige rajgræs. Tonga, mit .ro kg
pr. ha.
Ved grundgodsknmg. ukrudtsbekæmpelse og pleje fol·
ge... de regler. der gælder for dyrkning af \'lluerbyg til
modenhed.
Dæksa.'(kn og efterafgrode blev pr. slæt &udet med
henholdwb 150 og 100 kg :"J pr. ha.
FritOuelarwr bekæmpes 8 dage efler slæt med et egnet
mIddel
Der ble .. gennemfon I forsog efter planen. medens
... mlerbygwnen Ign ud,inlre<1e i 6 forseg.
I tabel 48 ses sImpelt gennem'ltllt af 11 forsog fra de 2
sid 'ile år.

Tabel 48. Villlerbyg og vårbyg lil hel5æd.
GII5. IIlars"g. /984-85.

Byg- pet. hk. pr. ha o.,
helsæd lGI'Sl. grønt tDr$!. dp, pr ha

fielsæden
a. Vin.byg. u. eft. r 29.6 308 91.3 7.7 61,4
b. Vm.byg. u. for. r JJ,J 52 6.0 0.1 -4.5
e. Vårb)'g. u. for r JJ,2 76 -14.2 -0.9 JA

Efterajgmden
a. Vin.byg. u. eflår 19.2 252 48.4 7.0 35.6
b. Vm. byg. u. for r 16.8 7J 18.4 1.7 lU
c, Vårb) g. u. forår 15.J 68 20.J J.7 12.5

l \ Illterbyg ..ar der I IO forsog fra 1984 il..l..e nOlerel
vinler"lkadcr. ligc!)(l11l forsøget fra 1985 heller ikke var
'>Vækket af vitllcrskader. så udbyuct af hcl",æden m"
betmgles som ct normalt nive:tl"
Græo;blandingen vohede ved efterårsudlæg I..raftigt op
I \lIlterbyggen. Del har gnct ct forsprlllg I etablerin·
gen. "OITI det og...tl kan ses af efterafgroden .. udb}'lIc.
Her ga\ udlæg lefler rel i ,mterb) g det "Wr<>te ud
b)lte. meden.. der p. et noget la\ere ni\'eau hle' opnået
'1:J1nme udbytte efter \'l11terbyg og vårbyg.
H\ls \'Interby.g med udl:eg af hybridrajgræs og tidlig
a1l11l11delig rajgr:c ... havde :-t!l.ct til modenhed, s~ \'i:-er
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I indeværende år var udbyuet af de 3 forseg, der
overlevede i den strenge vintcr, middelhøjt. Sorten
Hasso gav ca. 7 a.c. pr. ha mere end de øvrige soner.
Hasso og Mammut klarede sig Slående, medens der var
en svag tendens til lejesæd i ISri og Gerbe!. De 2
førstnævnte klarede vinteren bedsI, medens Igri fik
den laveste karakter for overvintring. Det har nok
betydet, at græsset har fået bedre plads til at udvikJe
sig, da det ydede mest med Igri som dæksæd og mmdst
med Hasso som dæksæ(L
Foderværdien var ens i alle 4 sorter af vinterbyg, idet
der medgik ca. 1.57 kg tørstof til 1 foderenhed, hvilket
må betegnes som et tungt fordøjeligt grundmateriale til
heisædsensilage.
I samlet udbytte af helsæd og efterafgrøde ble\ mAlt
det samme ret høje udbytte, nemlig 106, 105, 105 og 109
afgrødeenheder pr. ha med henholdsvis Igri, Gerhel,
Mammut og Hasso som helsæd.
Forsøgene fortsætter.

Triticale, vinterhvede og vinterbyg
til helsæd, 1985.
Til al belyse overvintrende kornarters udbyueforhold,
dyrkningsegenskaber og foderkvalitet anlægges forsøg
efter følgende plan:

3. Vinterhvede, Kraka.
b. Vinterhvede, Longbow.
c. Triticale, elerca!.
d. Vinterbyg, Igri.

1 alle forsøgsled stræbes efter en udsæd på ca. 300
planter pr. m2 •

Efter kornsåningen udlægges på tværs af parcellerne
med følgende græsblanding: IO kg hybridrajgræs, Da
lita. IO kg hybrid rajgræs. Augusta. IO kg almmdelig
rajgræs. middehidig, Sisu og IO kg almindelig rajgræs,
tidlig, Tonga. iah 40 kg pr. ha.
Helsæden gødes med kvælstof. så der skal være ca. 150
kg N pr. ha til rådighed. Til efterafgrøden bruges 100
kg N pr. ha pr. slæt.

Grovfoderproduktion

erfaringer fra praksis, at disse græsarter kan nå at
modne frø. Det havde betydet et stort frøspild, og
vanskeligheder med høstning og lørring af dæksæden
iøvrigt. Vinterbyg udlagt med tidlige og hurtigt vok
sende græsarter skal derfor bjærges som helsæd.
Det største udbytte i helsæd plus græs blev høstet i
vinterbyg udlagt med græs i efterårel, nemlig 97 afgrø
deenheder pr. ha, medens udlæg af græs j foråret i
vinlerbyg og vårbyg gav 81 afgrødeenheder pr. ha i
begge afgrøder.
Forsøgene fortsætter.

Vinterbygsorter til helsæd med
græs som efterafgrøde, 1984·85.
Vinterbyg kan som helsæd have mange gode kvalite
ter, som f.eks.: Nedpløjning af husdyrgødning før
såning omkring den IO. september, så jorden er bevok
set hele efterår og vinter, lidlig vækst i forliret og tidlig
høst.
Af ulemper kan der bl.a. være tale om. at det på
kvægbrug kan være vanskeligt at finde en egnet for
frugt, al afgrøden kræver ekstra indsats med bekæm
pelse afsygdomsangreb, en risiko for udvintring og der
findes endnu rå erfaringer med fordøjeligheden af
helsædscnsilagcll.
Der er blevet anlagt forsøg med følgende sorter af
vinlerbyg som helsæd efter planen:

a. Igri.
b. Gerbel.
c. Mammut.
d. Hasso.

Samtidig med såning afsonerne afvinterbyg blev sået
følgende græsblanding: IO kg hybridrajgræs, Dalila, JO
kg hybridrajgræs. August.a, IO kg almindelig rajgræs.
Tonga, IO kg almindelig rajgræs. Sisu, iah 40 kg
græsudsæd pr. ha.
Forsøgets afgrøder gødes og plejes som den omgivende
mark. Snarest efter høsten af helsæden gødes med 100
kg N pr. ha pr. slæt til efterafgrøden.
I gennemsnit af IO forsøg i 2 år blev mAlt følgende
udbytter.

Tabel 49. Villterbygsorter ril helsæd med e/rem/grode.
GI/~ l år, 1984-85, JO forsøg (113)

Vinter- Karakter for hkg pr. ha u.

b kje- plante. grønt lørsl. råpr. træs!. pr. ha
yg sæd be:s1.•

Tabe/50.

Vinter
sæd

Tritica/e. vinterhvede og vinterbyg til helsæd.
GI/s. l/orsøg. 1985. (114)

leje- hkg pr. ha u.
sæd bdt.-) grønt tØI1it. rA.pr pr. ha

Helsæden
Igri 2 7,2 299 87,4 8,7 24,6 56,8
Gerbel 2 7,9 ~4 2,8 ° 0,1 1,8
Mammut I 8,0 "3 4,2 .0,1 0,4 2,4
Hasso I 8,2 IO 9,8 0,4 2,1 6,0

Græsejterslæt
Igri 8,7 322 56,0 9,0 14,3 42,1
Gerbel 8,7 5 1,0 ~0,1 0,3 "0,5
Mammut 8,7 ~14 2,0 ",0,3 0,5 0,3
Hasso 8,7 +20 +2,8 0,2 ~0,6 0,8

-) 0-10. IO = meget tPet bestand.
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Helsæden
Kraka 4 IO 330 92,1 8,0 58,8
Longbow 4 5 "88 ~32,S 2,6 "21,7
Triticale. elereal 4 8 II ~0,2 0,6 +0,1
Vinterbyg, Igri 5 I ~120 "45,2 ~2,7 29,9

Græsejterslær
Kraka IO 396 56,8 12,0 47,9
Longbow 10 180 34,9 5,8 26,3
Triticale, elercal - IO 16 3,2 ~O,O l,S
Vinterbyg, 19ri IO 240 46,3 6,0 30,5

-) 0-10. JO = meget læt besland.



For...ogsar~alel grundgode... og plejes som den o01gl
\'cnde mark.
Af året ... anlagte 6 for.."g skete s .. torc vlIlterskadcr af
be... tandcn l sonerne Ign \ iTlterbyg og Longbow vmter
hvede. al der kun blev re ... ultater af 2 forsog, som del
ses I label 50.
Kraka \ interh\ede og Clercallrilicale klarede \ ilHeren
rel godt. og meden... Longbcl\\ vmlerll\ooe blev skadet
nogel. blc\ Igri \Jnlcrbyg slærkt .. kade!.
Del gU\ udb)'t1clab I d..c\...sæden 1'3 22·30 afgrodeenhe
der pr. ha. Den åbne be<-land af dæk~ed gU\ nede
cfterafgroden. så der her blev hoslet tJl'i\arende mc
rudbytter p 26-.11 afgrodeenheder pr. ha.
I da::ksa:d og cftcrafgrode blcv ialt h""tct 107. III. 108
og 107 afgrodcenheder pr. ha i \inlcrh\cde Kraka og
Longbow. tritieah:. Clen:al og vinlcrbyg. (gfi.
Forsogene fon ...ælter.

Byg og semibladløse ærter i blan
ding til helsæd, 1985.
Dyg- og æncblanding lil hcl..æd kan for (It: normalt
anvendte -.;nnel' <lf :erlcr gne en megel llel dæksæd.
Del er i...ær til 'ikade for udlæg af klover. meden ...
rajgræ-....cr I rcnbe'l:land klarer 'iig noget bedre.
De scmlbladlose ærretyper har is..'Cr fom I \æk<,,(en en
meget ben besland. Til at belyse fordele og ulemper
ved de ~mibi:Jdh''iC æner som hd...æd og udlæg af
klo\-ergræs blev anlagt forsog efter planen

•. 75 kg Id.byg
b. 75 kg Id.byg + 25 kg Sv. U 50021 ærl.
c. 75 kg 1d.byg + 50 kg Sv. U 50021 ærl.
d. 75 kg 1d.byg + 100 kg ,. U 50021 ærl.
e. 75 kg Idabyg + 75 kg Oodilært.

Forsøgene placer~ pa alle jordt) per uden og med
marhandmg. Grundgodsknmgcn gellnemforc~ som
normalt på ey.:ndommcn, Hd\æC.lcn gndcs med 75·100

Tab('J 51. Byg ()g~emibfadl"se ærter i blanding li/
hel.wed. (l15)
GI/r. 6 forsog. 1985.

PI. pr. ml pet pct. af torst. hk! pc ha
8)'8 Æn~r IOI'5L dpI'. tNeSt. gronl tørst ripr

Grm'(oderproduktion

kg ro.: pr. ha efter forholdene. medens eftcrafgn)(jen
gives 100 kg N pr. ha pr. slæl.
I gennem.. nit blev grundgodct med 48 tOI1 gylle pr. ha.
I tabel 51 ses en OVCT\igt over udbyucl af gmnt n1.\. i
gennemsnit af 6 for..øg.
Anlal b)gplanler pr ml var på et rellavt llI\-cau o~ en
oget ud'iæd af de semlbladlo<;t: ærlcr reducerede antal
lel af bygplanter i nogen grad. lig~01 antal ærteplan
ter steg jæmt med oget udsæd
Torstofprocenteme var hOje og mer 25 pet I alle
forsogsled. Det storste udbytte af lorslof blc\' hostet i
renbestand af byg.
Karaktererne for efterafgrodens planlebestund ....ar
høje l alle forsogsled og højesl efter byg i renbesland
ellcr ved byg blandet med 25 eller 50 kg semibladløse
æncr pr. ha.
Udb)'llCI I cfterafgroden \3r en'" l alle forsogsled.

Fabel 52. Byg og semibladlose ærrer i blonding til
helsæd.
Gn~ 6 forsøg. 1985.

kg pr ha Argrodecnbeder pr. hil
ByS + øen hd=l efierafgrooe lait

6/8 11/9 18/tO

•. 75 O Sv. 69,2 7.0 16,9 93,1
b. 75 25 S,. U 0.8 1.1 lA
c. 75 I 50 Sv. 5.9 0.5 1.0 6.4
d.75·100S,. 0.2 0.1 l,S 1.2
c_ 75 . 75 Bo -2.8 0.1 0,4 3.1

Udb)'lIcrne var middelhoje, og der blcv ikke i år målt
nogen forskel i udbyllCI af efterafgroden efter for... ke!·
lige mængder ud"æd af scmibladloM: ærler h"sle! "om
hel ..æd -.ammen med samme mængde bygud'ia.x1
For~()genc fortsætlc=r.

Majssorter, 1974-85
I fors~'gene måles udbytte m. v. af sorter. som hur været
pruvet i mindsl I r ved Slatens Plantellvl...for\og.
Fonlogenc er i år delt l sorter \Il enSilering. lil kolbcmix
og lil modenhed.

Helsæd Majssorter til ensilering.. 122 O 32.2 8.5 27.0 289 93.1 7.9 Udb) lIel af gmnt. torstof og r protclO mål~. Siden
b. 124 13 30.7 ~,3 26.0 6 2,4 0.6 1983 heregnes foderværdien, Idet der tages hensyn lil
c. 123 23 28.3 ~.3 26.9 12 7.8 0.1 hele planlens lIldhold af tra.'Stof og organisk slof. JId. 118 40 27.5 10.1 27.5 41 2.5 1.3 Provcr til analy"ering og bercgning af foderværdien
e. 132 26 27.5 9.8 26.6 24 7.1 0.6 tages i den fin'inillede gronmasse efter majshøslcrcn.

EfleraJgrode
Det har gjort proveudtagningen mere nOjagllg. og del
Sikrer en ensartet gennemsnit"provc... 9·) - 15.7 19.3 21.8 184 28.8 5.6 L'dbytlet af kolber beregnes ved at afplukke kolberne I

b. 9 14.9 19.8 21.3 4 0.7 0.0 I parcelrække. og det beregnes senere som en procen-
c. 9 15.1 19.8 21.5 l 0.8 0.0 landel af det samlede udb) lle af torstof.
d. 8 15.1 19,4 21.5 4 0,4 0.1 Foruden en mAlmg af udbyttet noteres sortens kulde·
e. 8 15.3 19.6 20,8 3 0.2 0.1 folsomhed I foråret. slundfasthed. blomstringstid m.v.

.) 0-10. IO = megel la~l ht"lllnd På den m~de m!'l en vurdering af de enkelte !>OTler og
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deres egnelhed lil dyrknmg under de stærkt vanerede
forhold. som gælder i praksis.
Siden 1974 har målesortcn værel Fronica.
I forsogene 1985 blc\ provel de sorter. som er \iSI i den
følgende oversigt. avn og oprindelsessted er laget fra
EF-sortslislen 1985 eller fra afprovningsvirksomhcden
for majssorter her i lande!.

Godkendl
Sort. land H)bnd TKlIigh~ i anlal EF·

land~

Fronica. USA T 5 6
Boree. F S 8 4
Alize, F T ( )
LG 2080, F (8)
Anjou 18. F (8)
Buras. F D 7 4
Pumas. F T 6 I
Bast ilIe. NL T (6) 2
Derby, F T 6 2
Beaupre. F T 6 4
Clipper, F T (6)
Reus, F T 5 3
Tassilo. D l 5
Brubel, F T 4
Splenda. B T 4 2
PA 209, F T

Benævnelserne S. D og T Slammer fra samme kilder.
De belyder enkelt, dobbeh eller trevejs krydsede hybri
der. Langt de neste er blevellrihybrider. De har en lidi
mere uregelmæssigt vækst end f.eks. enkelthybrider.
Del belyder også. al de blomSIrer over en længere
periode. hvilket skulle belyde en god bestovning af alle
kolber. så en o;;ikker kemesætnmg kan opnå'! og
under \'eJrforhold, som var ugunsligc for besto\·ning.
Karakterer for tidlighed blev indfort her Ilandel I
1982. Dc er anedt af kolbernes indhold af larstof ved
normal ud for ensilering. Sorterne Fronica og LG II
blev placeret i middelklassen med karakteren 5. Det
svarer stan set til et torstofindhold I hele plulllen på 25
pet.
Klassernes bredde er plus/minus 2.5 pc!. 5.1 de øvrige
sorter bilver dereOer placerd efter kolbens indhold af
lonaof ved hø..t lil ensilering. Kolben er her kerner.
spindel og svøb.
Spircc\'nen må forventes al have svaret til årets nor
mal. da alle sorter har haf! normalt plamelul. men
spireevnen er ikke ble\'c:t undersogt i år.
En s(Qr del afforsogene er blevet sået aflandskolltorets
rejsehold. Der sås 10 kerner pr. ml på 75 em rækkeaf
stand. ligesom der ved såmngen placeres 150 kg P
11,23-0 pr. ha.
Forsøgenes pleje har oftest svaret til den omgi\'ende
mark, da et stort antal forsog har værel anlagt i
beslående majsmarker.
Såningen blev gennemført fra 25. april lil 20. maj med
den gennemsnitlige sådato beregnet lil den IO. maj.
hvilket var re( scor.
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Især sent sbel majs kan angribe1 hårdl affritjlut"! lan'f!r.
der dræber hovedskuddel. MOjsplanrerne søger Ol $ælte

sidakud og ~'Ok5er op uden al same kolber. Bekæm~ l-ed at
sd mOlS sidst i opn"l. og ved ar bekæmpefritjluers IOrw!r ca. 8
doge efter ~'onlingfor I. flyvning. der narmult sÅer omkring
den la I1/aJ. (Jorgen Simonsen)

Høsten foregik i tiden 15. oklober lill. noveR.ber med
21. oktober som den gennemsnitlige hostdato. Det gav
en \'ækslperiode på 164 dage. som er lidi under norma
len. Langt de neste forsog blev hostel af1ands~ontorets
rejsehold.
Hosltiden søges planlagt. så der er ca. 25 pet turstof i
målesonen. Det mA anses for et rimeligt hojt mdhold
under vore forhold. og det nås heller ikke h en år i
målesonen. som er middeltidlig.
De 25 pctlorslof er det laveste indhold. hvor saOanob
kan undgås ved ensilering i stak og lang<illo. Ved
ensilering i hojsilo kræves ca. 3S pcl torstof i majs for
at undgå s:lflanøb.
I label 53 ses resuhaler fra tidlige soner. F1lrfrugten
var majs i 55. græs i 18. byg i 18 og roer I 9 pet af
forsogene.

Tabel 53. Tidlige sorter af majs. (l/8)
Gn~ /I jorrog, /985.

Majs pct, pet _ar I"ntof hkg I" ha
torsl. rAprol. ltalar gronl lort "P'

Frolllca 22.7 8,8 23,9 523 118,9 10,5
Boree 26,3 8,9 21.5 110 +10,4 0,8
Alize 27,0 9,1 25,4 -126 11,9 0,7
LG 2080 29,4 8,7 23,9 + 107 ),2 0,2
Anjou 18 23,2 9,6 23,6 +1 :.4 1.1
Buras l-U 9.1 23,0 78 11,6 0,7
Pumas 27.2 9,4 24.6 129 -11,8 0,5
LSD 31 8,8 1,0

Boriset fra Fronica. AllJOU 18 og Buras med benholds
"is 23. 23 og 24 pcl tarstof nåede de ovrige ')('Iner alle
over 25 pcl tørstof. Fronica gav i gennemsnl1 1I,9 ton
tørstof pr. ha. Borcc. AliLe. Buras og Pumas gav alle Cl
sikken lavere udbytte end Fronica. medens LG 2080
og Anjoll 18 gU\ samme udbylIe som målc<.orten.
I tabel 54 ses en mersigl over plantelal. standfasthed
m.\'.



Tabel 54. Tidlige sorter af majs. (218)
GI/S. Il forsog. 1985.

Majs
pcl. hkg 1"l'St.

planter kj<' kolbe- pr. ha ..~
pr mJ ,.,., tOrsl kolbe st. + bl. pr. ha

Fronic:a 7.9 2.1 45 53.8 65.1 97.8
Borc..'c 7.5 1.1 53 4.~ + 14.5 2,9
Alizc 8.1 1,0 56 6.5 18,4 5.7
LG ~080 8,~ 0.5 51 8.4 5,2 3.0
Anjoll 18 8.1 0.7 45 1.1 l.J 2,8
Bums 8.3 1,5 49 l.J 10.4 7.8
Pumas 8.0 ~.9 51 0,9 12.7 11. I
LSD 9.4

Antal planter pr. ml var p 7.5 til 8.3. h\'ilket viser en
middel Olarkspiring. hvor der ikke var 1I0gen afgo
rende forskel på sorterne.
Standfasthed er cn meget vigtig dyrkningsegenskab i
majs. De bedste karakter n. ede LG 2080 og Anjou 18
læl fulgl af Alize og Borl.~. medens Fronica og især
Pumas fik så la\e karaktcrer. al del lan være en årsag
lil, al de g r ud af dyrkningen.
Sortcrne Borec, Ahze, LG 2080 og Pumas havde over
50 pet af udbyttel i kolbewrslOf. Da dette er den me~1

fordøjeligc del af majspl:lIl1cn. f3r det betydning for
sortens foderværdi.
I beregnet foderværdi var der kun sikker forskel mel
lem udb)'lIet af Fronica og Pumas. Af de 0\ rige sorter
g3\' LG 2080 og Anjou 18 lidI mere og Borre lidi
mindre end målesorten.
I tabel 55 ~cs en ovCrslgl over andre vigtige dyrknings
egenskaber.

rabel55. TidIJge soner af majs.
Andre dyrkningsegenskaber.

kulde- pcl. pI.
Majs på. m'" dalo pct. angreb af '"vtrkn. side ro' fusarium torSl.

forAr skud hanbl. kolbe tængl pr FE

Anlal fs 3 2 6 ~ ~ 11
Frolllca 9.0 l7 'I, O I 1.22
Boree 9.0 I 'I, 5 l 1,14
AiJze 8.7 41 'I, II O 1.16
LG 2080 9.0 14 1 1/ 1 l ~ 1.21
AnJou 18 8.7 11 11/, O l 1,21
Buras 9.0 40 10/

7 5 I 1,19
Pumas 9.5 53 'I, 15 4 1.24

AIlI:lI forsog ml"li nnl<1tcr om de ptiga:ldcnde cgcns~a·

ber nu' 111. I uogle :lf egenskaberlIc V:lr der dog sti
markanie ror!>~(·lIc. at Iallr:ne bn brll~CS som en forc
lobig oriClllCring.
0n<;kc'>(.lrlcn har IO t kuldcp:'h irkJllug i ror.!irel. ingcn
... ideskud. blom~lfer"IdsIl Juli måned. angrilx.... lkkc af
fusaflum og huj"l 1.15 kg IOfSlOr lil I fodcrenhed. Jo
storre af\ ige1~er rra dctte ideal. jn mindre 1IllerC'>!oe har
sorten.
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I label 56 -,es resultater afudbyttcr 01.\. i nuddchidligc
sorler. Forfruglen var majs i 89 og bederoer i Il pet af
forsogene.

Tabel 56. Middeltidlige soner af majs.. (219)
Gn~ 9 forsog, 1985.

Majs
pc'. pct. af 10r'Slol' hk. pr ha

lorsl. ripl"Ol. tl'lrStof vonl IOt'SI. ripr.

Fronica 23.7 9.1 ~2.1 526 124,7 11,3
LG Il 24.3 8,7 23.8 "35 5.~ -0.9
Bastille 2~,~ 8.9 25.4 37 15,9 1,6
De,by ~4.1 9.1 23.4 46 9,1 0,8
fkaupre ~4.5 8.7 24,7 78 15.1 -1.7
Chpper ~4.7 8.9 ~5,6 "61 9.8 J.J
LSD 11 8.1 0.8

Sorterne Ik.:wpre og C1ipper n ede ca. 25 pcl turstof.
meden .. de ovoge sorter ha\de 22-24 pcl ("noIOr.
Indholdel af træstof \ar huj I i C1ippcr og BastIIle. Del
er et ud(r~k for. at der kun kan fremstilles et ret tungl
fordoJeligl kvægfoder uf dette r, materiale.
Bortset rra LG 11 ydede de ovrige SOrler et luvere
udbyltc end Fronica. der gav 12.5 tOll tor<;lOf pr. ha.
I tabel 57 ses en OH'fSlgt ovcr planlct,:)l, lejcsædskarak
lerer 111. \.

Tabel 57. Middeltidlige soner af majs.
GflS. 9 forsog. 1985.

pc'. h~i tlnl
Majs planter leje:- kolbe· pr. ha L~

pr. ml ,.,., torsl. kolbe st.+bl. pr. ha

Fronica 8.0 2.~ 47 58,7 66.1 107.5
LG 11 8.3 1.9 5~ 3.9 9.1 10.3
Bas(ille 8,~ 1.6 44 11.3 4,7 23,3
Derby 7.5 0.9 5~ I.~ 10.4 11.4
Ileaupre 8.1 1.8 51 3.1 12,1 20,4
Clipper 7.6 2.2 48 4.1 5.8 18.6
LSD 8.9

Antal planlcr pr. m 2 var middelhøjt. med 7,5·8,3
planter pr. m~ lavesi for Derby og Clippcr og højcsl for
LG II og lJuslillc.
Karakterer for lejesæd \'ar bedSI med 0.9 for Derb).
medens Clipper og Franica fik karakterer p lidt ovcr
2.0 og de 0' rige fik karakterer derimellem.
Sorterne lG II. Derby og Beaupre huvdc lidt over 50
PCI af udbyllCI i kolbelOrstor og LG ll. og Derby gav
også et højere udbytte end froniea af kolbetørslor.
Alle de prøvede sorler gav sikre lavere tOlaludbytler
end Fronica. hvilket og!k'l gor dem usikre i frcmlidigc
sons\alg.
I label 58 't6 en oversigt over modstandsevne o\'erfor
kuldep.!ivlrlltlng I for, ret n1.\.
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De sildige sorter ha\de et lavt indhold af tONof fra
20.1 til 23.0 og mdholdet af (ræstof var ret la"t
Alle sorter ydede samme udb)ue af torstof SO" Fr<r
mca.
f label 60 se'i en oversigl o\cr antal planter pr m2 \'00
ho<;t m.v.

Fronica 7,1 1,1 44 48,4 60,4 90,0
Reus 7,0 2,4 47 2,4 ~2,0 4,1
Tassila 7, I 2,8 40 ~6,3 1,2 5,6
Brubel 7,1 1.1 40 ~4,9 3,7 +2,4
Splenda 7,0 0.6 40 6,0 4,4 2,5
PAU 209') 7,9 0,4 46 5,8 4,0 3,4
LSD
0) 3 forwg.

Antal planter pr. ml lå med under middel for alle
sorter med 7.()'7.9.
Sorterne Splenda og PA 209 fik gode karakre-rer for
standfaslhed.
Bortset fra Reus gav alle andre sorter med fuldl antal
forseg lavere udbytte af kolbetorstof og hojer~ udbyt
ler af stængeltorstof end Fronica, og de gav SIOn set
samme udbytte i beregnet foderværdi.
I tabel 61 ses en oversigt over sorternes kuldel Isom
hed i foråret m.v.

Tabel 60_ Sildige SOrler af majs.
Go< 9 forsøg. 1985.

hkg torsl
pr. ha a..t

kolbe SI, - bl pr ha

1"1.
planter leje- kolbe·
pr m J sao:d t"T'$L

Majs

Sorterne LG II og Bcaupre klaredc sig bedst og fik
hojeste karakter på 10 for tål..omhed overfor kulde i
foråret.
Der blev fundet for stor en procentdel af planterne med
sideskud i næsten alle sorter.
Der blev ikke fundet angreb af fusarium i nogen af
sorterne. selvom majs var forfrugt i næsten alle forso
gene.
De middeltidlige sorter havde stort set hanblomster i
blomstring i den I. uge af august.
Kun Fronica lå i nærheden af onskemåJet 1,15 kg
torstoflill foderenhed. Sorter som BastiIIe og Clipper
saml Beaupre må betragtes !>Om tungtfordojeligt r!ima
teriale til majsensilage.
I label 59 ses en oversiglover forsog med sildige sorter.
Forfrugten var majs i 67, roer i II, gnes i II og korn i II
pet af forsøgene.

Grovfoderproduktion

Tabel 58. )fiddellidlige SOrIer af majs.
Andre dyrkningsegenskaber.

kukk- pct. pI

Maj. "" "'''' da,o pcl_ angreb af k,
'in.n ,.... r... fusarium ,om
rad< ,kud ""nbl kolbe ,,,,,,gi pr Ft

Antal fs I I I 3 3 9
Fronica 9,0 23 'I, O O 1.16
LG II 10,0 19 'I, O O 1,23
Bastille 8.0 43 'I, O O 1,29
Derby 9,0 16 'I, O O 1,20
Beaupre 10,0 17 2el/., O O 1.26
Clipper 9,0 18 'I, O O 1,29

Tabel 59. Sildige majssorter. (110)
Go< 9 forsøg, 1985.

1'" pet af lantof hka pr ha
Majs la!"'it "pr lrtt:SL grønt tO!"'it rJpr

Fronica 21,9 9,9 23,6 518 108,7 10,8
Reus 23,0 9,1 15.1 -43 0,5 ~0,9

Tassilo 23.0 10,1 24,7 62 4,0 -0,2
Brubel 20.2 9,7 23,9 15 -1,1 0,3
Splenda 20,2 9,9 24,0 Il -1,4 0,1
PAU 209') (20,1 9.8 25.0 18 1.6 0,3)
LSD

0) 3 forsøg

Tabel 61. Sildige sarIer af majs.
Andre dyrkrfillgsegellskaber.

kulde- pct. pi

'\taj. p" "'''' dato pcl_ angreb .f k.
"Irlm \ide· ror fu~rium tørn,
forliir kud hanbl. kolbe st~n~J pr, FE

Antal fs 4 2 4 5 5 9
Fronica 6,5 25 'I, I O 1,21
Reus 6.3 42 'I, 2 2 1,27
Tassila 6.5 39 'I, I O 1,24
Brubel 6,5 37 'I, I O 1.23
Splenda 6.5 44 'I, I O 1.23
PAU 209·) 5,5 r'/., O O 1.27

0. 3 fo~

Når sildige sorter tages med i forsogene sk) Ides det
ikke så megel ønskelom at belyse forholdene for
udbyttet af torstof lil ensilering, som onsket om al
måle udbyttet af tør'ilof til staldfodring i efteråret. Til
sIa Id foder betyder del ikke s11 megct med en torMof
procent under 25. ellcr at en stor del af udbyttet Ikke
findes i kolbetorstof, for d) rene udnytter \ukker i
stænglerne lige så godt som stivel...en I kolberne.
Ved ensilenng omdannes den mod sukkeret i slæng
lerne til organiske syrer og kuldioxid (CO! ) ofte med
betydelige tab. medens stl\-elsen i kolberne n<eSten Ikke
tager del I omsætningen \ed ensileringen. Derfor op
SI r de Mørste ensilering'iitab I sukkerrige. men tOl3tof
fattige og stl\ielsesfattige soner.

Karaktererne for kuldepåvirkmng I foråret \-Iste. al
alle sorter blcv ~vækket megcl og lige meget og de
havde for stort et antal planter med side...kud. De
sildige sorter blomstrede med hanblomster I den forste
uge af august.
Angreb af fU"llrium var mc:get moderat i alle sorter.
Borbet fra Reu!> havde allc sorter en rimelig foder·
værdI med 1.21-1.24 kg torstoftiii foderenhed. hVIs de
skal bruges til laldfoder i frisk tilstand. Hvi.. det er
lale om råmateriale 111 ensilering, vil onskcMalel 1,15
kg tørstof pr. foderenhed Madigvæk gælde.
I tabel 62 findes I den overste halvdel e-n samlet
oversigt mer resultaterne fra forseg med sorUr af majs
lil ensilcring I 19 5. h\or de er opstillet I alfabetisk
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Lejesæd T01'$lOrpct.
kg tørstof Udb)'It~ og merudbytte: Udb. og mcrudb.

pr. FE hkg un-stof pr. ha a,e. pr. ha
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Majs- ~
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Tabel 62 Samlet ol'ersigf ow!r maj\'sorter 1975 85

Fronica . - 100 - 100 - 100

Forsøgs/ir /985
Alizc. 85 II 2,2 1,0 2J 27 1,22 lJ!! 5J.8 6,5 112 65, l -18,4 72 97,8 ·5,7 94

Anjou 18 85 II 2,2 0.7 2J 2J 1.22 1.21 5J.8 1,1 102 65,1 I,J 102 97,8 2.8 10J
Bastille . 85 9 2.2 1,6 24 22 1,16 1.29 58,7 11.3 81 66,1 .4,7 9J 107,5 .2J.J 78

Beaupre 85 9 2,2 1,8 24 25 1.16 1.2658.7 ,J.l 98 66,\·12,1 82 107.5 .20.4 81

Borec 85 11 2,2 1.1 23 26 1,22 1-1-4 5J.8 4.2 108 65,1-14,5 78 97,8 .2,9 97

Brubel , 85 9 2.1 1.1 22 20 1.21 1.2J 48.4 4.9 90 60.4 J,7 106 90,0 ·2.4 97

Buras 85 11 2.2 1,5 23 24 1.22 kl9 53,8 .1.3 98 65, l ,10.4 84 97.8 _7,8 92
Clippcr , 85 9 2,2 2.2 24 25 1,16 1,2958.7 .4,1 9J 66,1 .5,8 91 107,5 -18,6 8J
Derby, . 85 9 2.2 0.9 24 24 1.16 1,20 58,7 1,2 102 66,1-10,4 84 107.5 .11.4 89

LG ll. 85 9 2.2 1.9 24 24 1.16 1.2J 58,7 J,9 107 66, I .9.2 86 107.5 .10.3 90

lO 2080 . 85 II 2,2 0,5 2J 29 1.22 1.21 5J,8 8,411665,1 ·5,2 92 97.8 J,O 10J

PAU 209 85 J 2,1 0.4 22 20 1.21 1,2748.4 5,8 112 60.4 4,0 107 90,0 J,4 104
Puma<; . . 85 Il 2.2 2.9 2J 27 1.22 1.24 5J,8 0,9 102 65,4-12,7 80 97,8 .11,\ 89

Reus . 85 9 2,1 2.4 22 2J 1.21 1.27 48,4 2.4 105 60,4 .2,0 97 90.0 ,4.1 95

Splcnda ' 85 9 2,1 0.6 22 20 1.21 1.23 48.4 ,6.0 88 60,4 4,4 107 90,0 ..2,5 97

Tassilo . , . 85 9 2.1 2.8 22 2J 1.21 1,24 48.4 .6.J 87 60.4 2.2 104 90.0 -5.6 94

Forsogsår /975-85
Accord , 81-82 22 1,7 2,1 27 29 1.17 1.21 67.J 0.9 lal 60.8 8.1 87 109.1 ·9,7 91

Alizc. 84-85 25 1,8 1.2 22 27 1,23 1.175J.7 5.8 111 58,7 17.8 70 91,1 ·5.9 94

Anjoll , 75·)7 62 1.3 2.2 24 2J 1.18 1.19 J8,0 .J.6 91 55,7 ,0.7 99 78.5 .2,5 97

Anko 82-84 26 1.9 2.1 26 27 1.19 1.1656.1 0.9 102 5J.6 .8,7 84 87.5 .6,0 9J

Aria 82-84 18 1.9 1.5 24 24 1.17 1.2\ 50,8 1,0 102 56.9 0,1 100 86.3 .1,1 99

Ass . 80-82 36 1,3 1.9 25 25 1.19 1,26 62,4 1.3 102 62,4 .1.5 98 105,1 .6,1 94

Bastille .. 8J-85 24 2.2 1.5 25 24 1.19 1.3351,2 ·6.1 88 5J.2 ,2,5 95 87,9 .15.2 8J

Beauprc 84-85 18 1.8 1.7 24 26 1.20 1.30 56.J .1,0 98 58,9.12,2 79 96.4 .17,8 82

Beke . 80-81 24 2.4 2,4 2J 2J 1,22 1.19 58,6 ,J.O 95 61,2 ·8,2 87 98,6 ,7,6 92

Blizzard 81·82 22 1,7 2.J 27 27 1.17 1.1767.7 .0.6 99 60,0 ·9,J 85 109,1 ·8.5 92
Boree 80-85 55 1.7 1.0 25 28 1.21 1.16 SJ. l J.4 106 57.I-1J.1 )7 91,2 -4.J 95

Brubel . 8J-85 17 1.8 0.8 22 22 1,21 1,20 -10.0 -1,2 97 5J.5 .1,1 98 77.6 ,2.0 97

Buras, 78-81. 84-85 106 1.6 1,1 22 2J 1,2J 1.21 48.6 1,4 10J 61.0 .6,1 90 89,2 .2,5 97

Brulus. 79-81 SJ 1,4 1,6 22 22 1.21 1,25 52,7 4,2 108 64,8 1,0 102 97,1 1,1 101

Clipper . 84-85 2J 1,8 1,6 2J 25 1.21 1,26 55,7 0.3 101 58,5 ,5.6 90 94,4 .8.J 91

Edo. 75-81 201 1,4 2.4 2J 27 1.21 1,21 4J,0 2.4 106 59,4 -18,2 69 84,6 .1J,1 85

Eponu . 79-81 47 1.4 I,J 2J 24 1.21 1,25 52,8 1.1 102 62.1 ·5.6 91 95,0 .6,4 9J

Forla . . 79.81.82 62 1.0 2,1 2J 26 1,20 \,1851,9 1,2 102 64,1-12,8 80 97,0 .8,3 91

GLG IJ9 82-83 18 1.6 1.5 25 27 1,18 1.2047.7 O,J 101 56.0 ,4,1 9J 87.6 .4.1 95

Irla 82-8J 16 2.0 l,S 25 25 1,16 1.21 44.0 J,S 108 58,3 .4,7 92 88.3 .4,7 95

JIJoran 82-84 34 1.4 1.2 24 26 1,22 1.21 48,5 J.5 107 5J.8·ll,J 79 84,0 ,5,4 94

Julia 83-84 25 1,9 2.8 2J 25 1,2J 1.26 4J,8 ,5,J 88 49,3 15,1 69 75,5 ,17,8 76

Keo . . 82 Il 0.6 0.6 27 25 1.16 1.2269,6 .7,6 89 64,0 l,S 102 115,0·10.6 91

LG II. 80-85 56 1.9 1,7 24 25 1.19 1.20 54.J 4.7 109 59,1 .6,6 89 95,8 .2,7 97

Pumas, 8J-85 26 2.3 2,4 24 28 1,27 1.2J 49.9 0,9 102 5J,6 -9.8 82 85.J .8,3 90

Reus . 84-85 II 2,0 2.1 22 2J 1,22 1,2847,8 2,9 106 57.6 .2,1 96 86,4 .J,2 96

Silae. 79.80.82 46 1.1 0.8 2J 22 1.19 1,1850,6 0,4 lal 62,9 ·5.6 91 95,7 .J.6 96

Splenda . 83-85 17 2.6 1,2 24 2J 1.22 1.244J.7 .2,0 95 50,1 J,9 108 77.9 0.2 100

Tassilo. 8J-85 18 2.3 2.2 22 24 1,2J 1.22.l,J 0.1 100 51.9 1,4 IOJ 76.2 1,1 101

Tau 81 15 1,7 J.5 23 25 1.22 1.2J 6J.l .1.3 98 56,8 5.2 91 98,3 ,6,1 94
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rækkefølge. Afgrødeenheder pr. ha er blevet beregnet
efter de beregningsformler, der blev indført i 1983.
1 den nederste halvdel findes resultater af en parvis
sammenligning mellem ml\lesorten Fronica og de sor
ter, der siden 1975 har været med i mindst 10 forsog
eller iøvrigt findes på markedet her i landet.
For hver sort sker en parvis sammenligning med
målesorten Fronica. hvis udbytte er sat til 100 foroven i
tabellen. Længst til højre findes forholdstal for den
prøvede sorts udbytte i afgroot.ocnheder pr. ha, idet
Fronicas udbytte er sat til 100. Alizes udbytte i afgrø
deenheder pr. ha blev f.eks. i 1985 beregnet til 97,8 - 5.7
= 92.1 eller 6 pet mindre end Fronic.'l.
I årets forsøg blev målt middelhøje bruttoudbytter på
ca. 98 afgrooeenheder pr. ha. Det skyldes iS<t~r. at
ugunstigt vejr i forsommeren ikke blev opvejet af
gunstigt vejr i september og oktober måned.
t beregnet foderværdi ga\' Anjou J8 og LG 2080 slOrre
udbytter end Froniea, medens andre sorter som Ba·
stille, Beaupre og Clipper gav noget lavere udbytter
end målesorten.
Oversigten forneden i tabel 62 over flere års forsøg har
også fået tilført resultater fra 1985.
Kun Brutus. Splenda og Tassilo har ydet udbytter som
Fronica.
Egenskaber som en god standfasthed har også stor
betydning for valget af sort. Kravet til standfasthed er
det samme overalt i den majsdyrkende del af verden. så
næsten alle de sorter, som vi har med i afprøvningen.
har været meget standfaste.
En tørstofprocent på 25 eller hellere mere er et vigtigt
krav til en sort, der skal ensileres.
El stort udbyllc af kolbelørstof, der er den mest
energirige del af majsplanlen. er også en vigtig egen
skab i dyrkningen. Det kan også være en antydning af.
al sorten er egnet til kolbemi:c Et hØjl udbytte af
kolbetørstof har også indnydelse pli. hvor meget der
går till foderenhed. Her vill.15 kg ",rstof eller mindre
til I foderenhed være Cl sikkert tegn på. al sorten vil
være velegnet som råmateriale lil en koncentrerel
majsen5ilage.

Maj.fS()rrer med ringe .ftalld/asthed kom p6 en hård prøve i
QrkO/len den 6. sepJember. Sem're kan der i stadigt mksende
maj.f /Jok ske nogen genrejSIling o/lejesæden. men høsten vil
dog stadig være svær at gennemføre uden lab. Eli høj gmd af
standfasthed er el "igtigt krav i dyrkning af maj.f.
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Summen af rnajsvarmeenhcder har gennemgående 'læ·
rct lav i år, som det fremgår af lig. 2. Det har i Jylland
været el køligt majsår, bortsel fra Århus· og Esbjergeg·
nen saml den sydligste del af Sønderjylland.

1985; 2m
Normal: 2446

Fig. 2. Majslwmeenheder i /985

På Øerne var der med ca. 2.300 majsvarm~cnheder

slorl set nok til at nå ca. 25 pet lørstof i majs til
ensilering i næsten alle områder. Næsten overalt var
der under de ca. 2.500 majsvarmeenheder, som må
anses for nødvendige for al nå over ca. 50 pel tørstof i
kolbemix ved normal hosltid.

Majssorter lil kalbemix (CCM)
I de sidste 4 år har der i bestående majsmarker været
målt udbytter af kolber uden svøb. Ved håndarbejde er
kolberne blevet delt i kerne og spindel. som analyseres
hver for sig for at rn. bestemt foderværdien i kolbemix.
Som sidsle år blev der atter i år anlagt regulære forsøg
med tidlige majs~rter høstet som kolbcmix
I label 63 ses udbyttet i kerne og spindel m.v. i
gennemsnit af 5 forSfIR.
Forsøgene ble" i gennemsnit sået og høstet hf-nholdsvis
den 7. maj og den 29. oktober. Det var rn ret sen
såning, men normal høsllid.
De prøvede sorter var forskellige med hensyn lil at
af"ise angreb af fusariumsvampe., som findes overalt i
jorden og også angriber majsplantcr.
Angrebet sæller især ind i den periode, hvor stængler
nes sukkerindhold overføres som stivelse i kernerne i
de sidste faser af modningen. Angrebet mørner stæng
len forneden, så planterne kan væl1e i et lejcs."Cdskaos,
hvor stænglerne ligger i alle retninger og kolberne



Tabe/6J. Jfajssorrer til kolbemix (221).
Gns. j [orsog. /985.

Fus. pet af tørst. hkg pr. ha

MJljs pcl. a.~.

Slten· leje- pct. spin- Spmdel pr. ha
.01 sæd tørst (ræst del kerne

Borec I 2 51 7 17 49,5 10,4 65,1
Alizc 7 3 51 9 21 2.4 2.1 -1.3
LG 2080 7 2 48 IO 24 3.0 4,1 -0.8
Anjou 18 I 3 40 9 21 10.4 0.1 12,1
!luras 4 3 44 9 18 4.0 0.5 -5.0
Pumas 7 4 46 IO 23 6.4 2.6 -5.7

GI/s. 9 forsog. /984-85
Oor&- 2 2 50 8 18 45.1 9,8 59.6
Alizc 4 J 51 9 20 0.8 1.1 0.2
Buras J 3 44 9 18 1.8 0.5 2.5

"nækkC' af. En ,Jdan Icjc">a:J bil gl\"(' stOfe lab i
llli<;lcdc kolber ved hO">tlllllgCll.
Også kolberne kan allgribc~ uf fu~anulll\\:.lmpc. der
tommer kernerne ror '11\c1"c og dermed kan \ærc
meget tab\Oldende.
DI~"e ".dsle angreh når l""'e al ".elle lOd p3 maJ'"l..olbcr
ul ensilering. men de er meget frygtede i maJS Id
kolbemix.
Den eneste milde al holde angreb uf fUl;anllm nede er
vcd at dyrl..c rc..~I~lcnte sorter.
Bon~e og Anjoll I~ har vi.. , ~tor reslsten~ rnod fU3anll'
mangreb p5 stænglerne. medens de ..'ar lidt mC:fe
modtagelige for angreb på kolberne.
Boree og LG 2080 .. ar de me"'l str:lstne sorter.
Torstofprocenten i kolbcmix .,kal hejS! være over 50
En la ..'cre torstofprocent .. ti gl .. e et hncrc tempo I
formalingen. og det vil være mesten umuligt at rn det
formalede materiale op I en hOJsilo. s.1 det må en,lIerC'i
l en lang... ilo. Et lavere ton.lofindhold cnd de ca. 50 pet
vil også give for la .. en foderoptagclsc f.ek .. for hurtigt
voksende slaglcrs"lll.
Ved ell~ilering i en luf1læt hojsilo er der n.cppc cn ovre
grænse for tofStofpmcentcn. Ved elll;ilering i en lang
silo må torstofprocenten nedigl være ovcr ca. 60 pct.
da del gner c:I luf1igt materiale. h ..·or der kan 'ike en
stærk varmc- og s.. ampt:dannclsc. HVIS kolbemix ved
host ha .. de O" er 60 pet tøT\tof. skal der .. ed ensilering I

langsilo tilsælIes vand ...,Icdes al wrMofprocenlen kan
')ænkes 111 ca. 50 pct, for al produktct kan opbe.. ar~ og
bruges (II knlbcmlx under \lore forhold.
TorslOlTcls Indhold af Ira:~tofbor ikke være ovcr 6 pet
i kolbemix, hvis del ~kal bruges til slllgH.-svm. Ingen af
de provede sorter kom under delte indhold. men nere
I på IO pet træstor. Det kan reduceres ved al lade
mejetærskeren fjcrne mere af spmdlen. Det ..il dog
også gi... e et storre tab i \amle1 torstor.
Det er en fordel. at :.pindlen udgor lille en andel af
det hos1ede udbytte som muligt. Det .. ar la.. est I Borec
og Buras. hvor det var 17·18 pet.
I beregnet foder .. ærdi gu .. Bon..~, LG 2080 og Allze
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~mm(' udb~ Ile p ca. 65 afgrodcenheder pr. ha. me
dens Anjou 18 ga" 11 afgrodcenheder pr. ha mllldre.
Af dl' p"wcde sortc:r Vilr BOTt~e og Alizc for lidcn de
bed"l egnede SOrter tli kolbemix under .. ore forhold.

.l1ajssorler lil model/hed
I for~"gcne 24067 og 24066 blev IJdhge ..orter hostet
med meJetæro;ker den 21. no..'cmber
ForsogeIle "ar placeret p humul;ng la ...bund'1ord.
I tabel 64 ses del genncmsnitllge udbyue In .....

rabel 64. Majssoner (i/ modenhed.
GIIS. 2 forsog. /985.

Majs leje- plan ler PC' hkg tørstof ..~.... pr. m~ 10m. ,rønl tonl. P' ha

Borc:e l 8.5 57 90 51.0 60.0
Alize 3 9.6 56 17 10.2 12.1
LG 2080 3 9.3 53 6 6.4 7,5
Anjou 18 5 8.7 50 4 8.4 9.8
Uura.. b 8.4 51 IO 10,6 12,4
Puma' 6 8.9 53 22 10.0 11.8

Sorten Borte fik en meget fin karakter for Siand fast
hed. medens lJuras og Pumas m~ betragles som næsten
uegnede.
Arllal planter pr. m! var nok rigeligt hojt i majs til
modenhed. og det var rcl ens; alle sorter.
Kernernc~ indhold af t"rstof var lavt. men beds! i
Boree og Alize.
Dct storste udbyuc p. 60 afgrodeenhcder pr. ha blev
målt I Boree. der for tiden må betragtes som den bedst
egnede ..mt lil delte form I under vore forhold

Høstlider i majs efter frost, 1980-85,
ormah .. il der de fleste sleder her i det indre af landet

optræde nattefrost oml.nng den 1. oktober eller tldli·
gere.
Da maJ'! Ikke kan fOrl~lIe ....æksten efter fm...!. blco, der
planlagt forsag med hOStIlder I efteråret for al bcly~

nogle af de virknmger, som fro.. t har på maJS- Den
fM~le gUllg hostes der inden 8 dag efter en wær
frostskade eller stlle.. t den I. oklOber. Dercflcr hostes
endnu 3 gange hver 14. dJg. så der ialt gM 6 uger fra
forste lil ... id-.tc hasmd.
I inde.. ærendc ~r kom nattefrO\ten sent i rets for"0g.
"iid.,l I oklobcr næ.. Ile<> 'iQm I. gang fulgt af Oere nælter
med nattefrost i nO\ cmbcr
Udby Ilet i arets forsog nr 59162 ... ar o\."cr middel med
l2A 1011 tørstof pr ha den l. nktobcr.
I tabel 65 er \"1st gcnlll'lmnil af 5 års udbytter af grunl
m.\.
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Tabel 65. Høstlider i majs efler frosl.
GIlS. 56,. 13/0".g. 198O-<J5.

Majs P''- p" hkg pr. ha
bøstdato tørst. "'P' grønt tørst. r.lpr.

2. okt. 23,0 8.5 560 128,8 11,0
16. okt. 26.0 8,6 ~54 2.6 0,1
30. akt. 26,3 8,6 -83 3,4 ~0,2

II. nov. 31,9 8.6 164 2,6 -0.1

ar udbyttet af kolbetørstof blev oget. medens 'Idbyuel
af lorslOf i stænglerne faldl.

ar det beregnede udbytte i afgrødeenheder pr ha ~'ar

SfOrH omkring den /6. oktober.
at forsøgenes resullater I'(!d sene slæltider på grund af

øgellendens til lejesæd må antages at væle bedre,
end de kan opnds i praksis.

at forsøgenes resulraler har derfor bedømr sene hostti
der for gunsligt.

2. okt. 1 9 30 60,0 46,4 22,4 114.8
16. okt. 2 7 36 4.6 0,7 ~1,3 3.0
30. okt. 3 5 38 5.3 6.6 2.1 1.8
11. nov. 4 2 42 4,8 ~6,9 0,5 1,4

En udsættelse afhøsttiden fra 2. oktober lillI. novem
ber hævede indholdet af tørstof fra 23 til 32 pet.
Indholdet af råprotein var uændret.
Udbyttet af grønt vur jævnt fl,l.ldende på grund af
bladfald m.v. Den stigende tarstofprocent kunne ikke
helt udligne tabel, så efter et toppunkt ved høsl den 16.
oktober faldt udbyttet af tørslof noget ujævnt til den
sidste høsttid. UdbyIlet af råprotein \'ar ens ved alle
slæt.
I label 66 ses karakterer for lejesæd m.v.

Tabel 66. Høsuider i majs eJter frosl.
GIlS. 56" 13/0".g. 198O-<J5.

Majs·
høstdato

frost- hkg tONi!. pr ha
leje> ska- pct. IS
sæd de-) i kolbe kolbe sta:ngd blad

a.e.
pr. ha

Del kan derfor anbefales at høste majs til e!1')i1ering
omkring midten af oktober. I standfasle Si)rter vil
udbyttetabene i normale år ved senere høshd dog
oftest være beskedne.

Plasticdækning ved såning af majs
til ensilering, kolbemix og
modenhed, 1984-85.
Der blev anlagt forsøg uden og med dækning ...f plastic
folie ved såning for at belyse. hvordan majs reagerede
under vore forhold.
Plasticfoliet, der var fra firmaet Prosyns afdeling i
Belgien, var blevet gjort mere modstandsdygtigt over
for nedbrydning ved sollysets påvirkning fra !.idste år
til i år. Nedbrydningen var i år også kun halV' afslullet
ved host.
løvrigt var fremgangsmåden ved ~ning m \' som i
1984.
I tabel 67 ses en oversigt over resultaterne af årets
forsøg.

Tabel 67. PIaslicdækning af majs lil ensileriflf(. kolbe
mix og modenhed, (2/6)

Kolbemix, / forsøg kerne spmJc:I
Udækket 8,5 61,3 59,7 13,3 79,1
Plasticdækket 9,0 64.4 12,2 1,4 15,3

Majs lil modenhed,
3 sorler. I forsøg kerne

Udækket 5.8 J 61, I 43,4 51,1
Plasticdækket 5,4 2 63.8 12,1 14,2

Blomstringsdato for hanblomsterne blev rykket ca. I
uge frem i lid. og standfastheden blev øget ligesom
tørstofprocenten steg lidt ved dækning med plasticfo
lie!.
Der blev i beregneI foderværdi høstet nresten samme
merudbylte i silomajs, kolbemix og majs til modenhed.
nemlig ca. 15 afgrødeenheder pr. ha for dæl...ning med
plasticfolie.

127,5 102,9
13.2 14,7

IU~.

P'
h.

plan-
ter pct. hkg torsl(,f
pr. leje- I(tr·
m~ sæd lItof

Majs

Silomajs. gns. 5 sorler, 2 forsøg
Udækket 9,5 4 21,0
Plasticdækkel 9,2 2 24,4

-) 0-10, 10 = ingen frostskade.

al indholdet afrorslOfsregfra den 2. oktober ril den l/.
no)'ember fra 23 til 32 pct.

al 25 pet rørslaf blev passeret medio oktober.
al indholdet af råprolei" I'or uændrel 8.6 PCI ved alle

hOSllider.

Tendensen til at gå i leje blev øget ved udsat høstlid.
Karakterer for frostskade viste, al bladene var næsten
helt nedvisnede ved den sidste høsltid den 11. novem
ber.
Indholdet af tørstof i kolberne var lavt, og del steg i
løbel af 6 uger fra 30 til 42 pet.
Udbyttel af kolbetørstof var ret uændret med et svagl
toppunkt sidsl i oktober.
Den jævne nedgang i udbyttet af stængeltørstof skyl
des især, al stænglernes reserve under modningen
omlejres til kolberne.
Udbyttet af beregnede afgrødeenheder var Slorst ved
høst den 16. oktober, men det faldt kun lidt derefter.
Karaktererne for lejesæd ved de seneste høsttider visle,
at der i praksis ville være øgede lab ved høslen. Disse
tab blev ikke synlige i forsøgsresultaterne. hvor alle
majsplamer bjærges ved høsten. Udbytterne fra de
sene høsttider i forsøgene var derfor bedre, end de kan
forventes at blive i praksis ved sen høst.
De nu afsluttede forsag med slæuider i majs efter frosl
visle:
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Ved dækning med plosltc/olie W!d .sOning o/majs (kolben til højre) ble" blomslrlngen/remmel ca. 8 dage, slandfaslheden blev
lidt bedre. DR m(}(/ningen blev fremme/. Det øgede udbytte. der blel' mdlt i/orsøgene. kunne dog i gennemsnit ikke dække de
øgede omk.ostnmger til dækning med plastre/olie.

Der \ur nogen forskel på <;orternes merudbytte for
dækningen med plasticfolie ved såning. Til ensilering
og kolbemix. det ud lil, at middeltidlige sorter gav de
!llørste merudbytter, medens der ikke var nogen for
skel på l>Oflerne ved maJs III modcnhed.
Der arbejdcs cndnu med ma<;kincr, som er under
stadige ændringer, ligesom plasticfoliets nedbryd
ningslid endnu ikke er blcvet tilpassel vore forhold.
Selvom resultaterne hidtil Ikke har været for lovende.
fortsælIer forsøgene.

Udbringningstid for kvælstof til
majs, 1983-85.
I udlandet er der for tiden en sugende interesse for en
sen udbringning af kvælstof til majs for at fremme
ud\iklingen af kolberne. Der arbejdes med en teknik.
der lader kvælstof falde på jorden uden at rere bladene,
selvom piallIerne er 40 cm høje.
For at la belyst disse forhold anlægges forsag efter
følgende plan:

a. 150 kg :o.: pr. ha \ed rJ.nmg. 25/4.
b. 150 kg N pr. ha vcd 4-6 blade, 15/6.
e. 150 kg N pr. ha ,cd 8-10 blade. 1517.
d. 150 kg N pr. ha efter afblomslrlng. 15/8.

Sortsvalg. grundgods"lIlTlg og pleje gennemfores som
normalt for ejendommen.
Årets forsog nr. 60166 gav el middelhoJt udbytie, h... or
der ble... målt det Storste udbytte \ed k\æ\stof udbragl
den 4. Juni ved 4-6 blade.
Forsøgene fortsætter.

Udbyttemåling i silomajs og
kolbemix, 1981-85.
Der blev i 5r bestemt udbytte i 24 marker med mtlj'i til
ensilering og i 4 marker med majs lil kolbemix.
Vejning af grønt til silomajs blev foretaget på 5 repræ
~entative steder, der fordeles lilfældigt ad en diagonal.
På hvert prøvcsted blev alle kolber brækket af og vejct
fra 2 rækker a5 m. Stængel og blade høstes og vejes
derefter.
Kolber og stængler kan findeles samlet eller hver for
sig. I beregninger af foderværdien bruges det samlt'CIe
udbytte af tørstof og dets mdhold af træstof og aske.
Udbytterne er fordeh på Nord·, Vest- og Østjylland
samt Fyn, og der deltog nogle rn soner. hvis navne har
været skjult for offentligheden mdtil nu.
I tabel 68 o;cs en o\ersigt over nogle af sorternes
udbytte samt det gennemsnitlige udbytte af alle 24
udbyttemlUinger.

Tabel 68. Udbyuebeslemmelser j si/omajs, 1985. (115) JIMojs An- pct. pc1 a!1ømof hq pr. ha l.
lal tørst. rfpr træst. torst. rfpr. pr h.

Fronica. 6 24.9 ,7 22.0 116,7 10.2 95.8
LG II. 3 25.6 8.8 21.8 136.4 12.0 118.0
Bon~e 3 25,3 9.7 19.7 105.3 10.3 96.2
Brutus. 2 25.0 IO. l 20.8 144.1 14.6 128.4
Splenda 2 25.1 8.7 22,2 104.1 9.1 90.2
Gns. 24 sted. 26.5 9.0 21,9 125,2 11.2 107.9
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Der ma ikke lægges nogen vægt på sorternes udbyue
variationer ved udbyttemaJinger fra hele marker.
l gennemsnit blev malt et ret hojt udbytte på 12.5 ton
torstof pr. ha med ea. 27 pel torstof.
I marker med majs til kolbemix hostes på 5 repræsen
tative steder fordelt efter en diagonal. På alle måleste
der brækkes kolberne af majsplaOlcme i 2 rækker Il 5
m. Svøbet tages af kolberne, som tælles og vejes.
Efter vejning udtages 40 repræsentative kolber. hvoref·
ter kerne og spmdel skilles. De 2 fraktioner vejes hver
for sig og sendes til analysering for indhold af lorstof,
råprotein og træstor.
Stængler. blade og svob bjærges og vejes ikke. da
rest planten normalt bliver findelt og nedpløjes eller
den afgræsses I løsdrift.
I gennemsnit af 4 målinger blev hostet 82 afgrødeenhe
der pr. ha. Der \ar 54 pet tør.i1of i kerner + spindel.
Udbyttebestcmmelserne fortsættes efter behov.

Andre forsøg med græs, grønt m.v.
I forseg nr. 55145 med mellemafgrøder, et efter hosl
af vinterbyg og gennemført efter fællesplan ga\ gul
sennep det storste ud bylte. nemlig 14 a.e. pr. ha.
medens Westerwold rajgræs gav 9 a.e. pr. ha.
l forsøg nr. 63040 blev målt eftervlrknmger l I. slæt
den 5. juni efter o;;ligende mængder kvælstof pr. ha i
1984. Der blev hOMet 32, 25 og 15 a,e pr. ha efter
henholdsvis O. 300 og 600 kg N pr. ha året før.
Sligende mængder kvælstof pr. ha til majs i forsøg nr.
49047 gav el negaliv( merudbyue p,§ 4 a.e. pr. ha for 60
kg N pr. ha.

Forenklet grovfoderproduktion.
De planlagte flcrll.rige forsog og undersøgelser for
blandI andet at belyse 4 hovedafgrøders udbyuefor
hold på forskelJigejorde og under forskellige klimafor·
hold er blevet fortsat på ca. 20 forsøgssIeder fordelt
over hele landet. De prøvede afgrøder er: bederoer.
maJ, helsæd og klo\'ergræs.
Planteavlskonsulenter forestår denne del af forsogsar
bejdet i marken i deres områder.
Forsogene har fortrinsvis værel placeret på landbrug
med en udvldel kvægbrugsregistrering (UK-brug).
Her fores i forvejen kontrol med forbruget af gro\ foder
m.v. Der er her også mulighed for at veje et antal læs
på elektronisk vægt og ved stikprover f1. et mAI for
udbyttet fra arealet med grovfoder.
I efteråret opmåles udbyttet i stakke. siloer. på lofter
og i lader samt i roekuler. Det går over foderbudget og
foderplan til fodringen. hvor nettoudbyttel af de for·
skellige grovfoderafgroder kan beregnes gennem den
udvidede fodringskontrol.
K vægbrugskonsulcnlen forestår dette arbejde I områ
derne.
Gennem delte samarbejde vil del på den sammen
ejendom være muligt at få et udtryk for:

254

l. BrulIoudbyllcr i forsøg.
2. Bruttoudbytter i mark.
3. Opmålte udbytter på lager.
4. ettoudbytter i krybbe.

Det vil ikke være muligt at fa en grundig belYSning af
årsagerne lil tab fra mark til stald.
Sidelobende med forseg, udby11emAling i mark og p
lager er der blevet mdh arbejdsforbrug ved hosl af de
forskellige grovfooerafgroder. Dette målearbcjde er
blevet gennemfort af medarbejderne fra Staten, Jord
brugstekniske Instilut, Horsens. Det vil fors blive
afsluttet i 1986. Til den tid vil der blive oplllgel et
sammendrag i beretningen.

Bruttoudbyttet i forsøg:
For""gene gennemferes som rækkeforsog efter ii anen:

A. Bederoer. Kyras
D. Majs. Fronica
C. Helsæd med efterafgrode, Idabyg + Ilal!ell\k raJ

græs. Nina\..
D. Stætgræs. f",blandmg nr. IO eller nuværenC.e I. åf'IJ

græs

Nyanlagte forsag placeres i en 1. åf1l græ:smar~ \'ed al
fra.-se eller pleje A, B og C. Afdelingerne B og C
opdeles l a. b og e til 3 kvælstofmængder.
Denne fremgangsmåde blev brugt på 4 forsog~tedcr i
indeværende år. dels på grund af nye forscgsværter og
dclo;; p& grund af. al græs udvintrede på det pIanIagie
forsogsareal.
Forsøg, der har \,a:ret gennemført i en §rrække pli
samme ejendom, forberedes efter planen ved al udsA
blanding 10 i dæksæd årel før, så den del kali bruges
som afdeling D med l. års græs. Den ovrige del ar
arealet plejes og afdeling A. B og C sås i foråret efter
planen.
Godskning. s.lI.ning, pleje og pasning af afgnJc.lerne i
fo ....ogene suges gennemfart efter de mest avancerede
principper. DCI er blandt andet bekæmpelse ar ukrudt.
skaded) r og sygdomme i tide med de bedSl egnede
midler.
Delte kræver \ mdstille \'ejr. da f.eks. nere af de bedst
egnede ukrudtsmidler til en afgrøde kan g:ve store
skader p en anden
H",t skal ske på det bedste udviklingstrin af afgroden.
Der udgik 1 forsogssted og der kom I nyl med. så der
iah blev gennemfart for-.cg på 19 ejendommE' i 1985.
Deraf var de 15 i 1)lIand, l på Fyn, 2 på Sjælland og I
på Bornholm.
Af de 15 fon.og l Jylland var 6 placeret på JB 1-2. 7 P
JB 3-4 og 2 på lB 5-6. For.;oget på Fyn var på lB 3. på
Sjælland på 18 6 og på Bornholm på J8 5.
I J)'l1and blev IO forsog marhandet 2-4 gange. fo~o

get p f)'n blev marhandet I gang. medens b forsøg
ikke blev markvandet.
På arealerne med 7 forseg \'ar RI under 6.5. S(.m ~ alle
jordtyper må betragtes som del lavest onskel:ge. hvis
skader fra angreb af rodbrand skal holdes 1'1 et lavt
Ill\'cau. Fra 2 forsogsstcder forlA ingenjordprl,}veanaly-



Halm bjærgel 111('(1 el højt l'u1/di/ldholtJ wm J.~/..s. I Clr s/..al
rildeles jlydel/d(' ammonia1., sl/aresr efiu ho.w for ar hil/dre
('II fo"il/gdse (If kmlilNell ullder opbel'arillg. lvleLOdeJl ('f

/llIderordl/i'l. blol ammoniakken 5Iruksfo"ll>lesjæ~llri !I('/e
!IalmpflruC't.

ser, medcns de resterendc IO arealer med forsøg havde
RI rå 6.5-7.1, hvilket 015 :lilSe:. for nt værc hejt nok lil
alle ,Hier af grovfoder.
Fosforsyrclal var p:i 2.9-15.3 mcd 15 forsogssteder på
over 8. Disse meget pænc fosforsyrctal medfører, at Rt
kan være omkring og lidt under 6.5. uden der kommer
alvorlige angreb af rod brand i bederoer af den grund.
Kaliumlal var på 7 forsøgssteder under 10. på 7 sleder
mellem IO og 20. på 3 steder over 20 og ikke m:'ill på 2
steder.
På forsøgssteder mcd kalium tal under IO vil der på højt
udbyllcniveau let opstå mangel på kalium i slælgræs.
der er storforbruger af delle næringsstof. Kaliumlal på
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over 20 kan give et højt indhold af kalium j roer. roetop
og græs, der alle har luksusoptagelse af kalium. Delle
overskud af kalium kan igen i fodringen give mangel
på magnesium. Desuden kan det give nedsat udbytte i
marken ved kaliumindllceret magnesiummangel.
Dette kunne i /logen grad være forebygget ved at hæve
magnc:siuOltaUene op på et rimeligt niveau ved at bruge
Dolomitkalk eller ved al gøde med magnesium. Det
har ikke været tilfældet her. selvom ret mange forsøgs
steder havde magnesiumlal på under 5.
Nogle rn jordprover viste lave tal for kobber og man
gan, der begge er vigtige minera!slofTer både for plan·
ter og dyr.
Grundgødskning med husdyrgødning var 88 kg N pr.
ha i IJ forsøg. medens 6 forsøg fik 114 kg N pr. ha. I
gennemsnit fik de 19 forsøg 96 kg N pr. ha. hvilket må
betegnes som ct passende startgrundlag på el kvæg
brug.

Bederoemes udvikling:
Bederoerne blev såel i liden fra 15. april til 14. maj med
cn gennemsnitlig sådalo den 27. april. Del må betegnes
som en ret sen såning. Roerne blcv tuget op i tiden IO.
oktober til I. november med den 19. oktober som
gennemsnit. II\'ilket gaven vækstperiode pli. 175 dage
dier en rel kan vækstperiode.
Bekæmpelsen uf ukrudt lykkedes ret godt i lallgt de
fleste forsøg. Ogs.~ i lI.r blev kvik og græsser bekæmpet
med Fusilade i nogle få forsøg.
Angreb af thrips og lus blev bekæmpet encr forskrif*
teruc.
Gennemgående havde bederoer et g<xh år i for~"gene
med lidt over middelhøje udbytter.

Roekulen kan mNI fordel dæJ..kes helt m'N loppen med elI/delt slykJ..(· plastic. Ilul/l' perioder lJbm's med possel/de snil med
meler lange mellemrum/or ol "ge '·('lIlilorwnell. medell~ der i kolde p('riodC'rdækk('~med !Ialm eller lignendeo Di'lIlIe melode
for dækning a/ roekulen kali h,tre OpMl'llrtflgelt I1U!Rc'l. da wntilaliOJl dier II/kil/ug er let al sælle ; ,·ærk. (I)elcr Knudsen)
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Foderværdien beregnes efter formler, der sætter alle
grovfoderarterne pA lige fod.
Helsæd havde med 26 pet det højeste indhold af
torstof. Derefter fulgte majs med 21, græs med 18 pet.,
medens roelop og efierårsgræs havde det laves·.e ind·
hold på henholdsvis II og 14 pet.
I de sidstna:\'nte afgrøder vil der \'ed ensilering ske et
Stort tab ved saftanob. Delte saftanob kan begnenses
ved samensilering med f.eks. ammoniakbehndlet
halm, eller ved samensilenng af majs og græs eller
roetop. Stedvis sker der ensilering af roetop O'\'enpå
helsæd, der opsuger saftanobet.
Endnu er der dog mange ukendte forhold, som INlenger
lil forsogsmæssig afprovning, og del er svært at finde
tekniske og okonomiske metoder til at begræn safta
nob fra afgroder med under 25 pet torstof.
Delle vil dog rn. endnu storre interesse i frerrtiden •
også af hensyn til det omgivende miljo.
Roetop og efterllrsgræs var de mest proteinrige på
17·21 pet. Roer. majs og helsæd lA i den anden ende af
skalaen med henholdsvis 7, IO og 10 pet rAprotein i
torstatTet Græs til slæt indtog en mellemstilling.
I tabel 70 ses et sammendrag af de 19 forsøgs udbytter
\'ed den storste mængde kvælstof pr. ha.

Grovfoderproduktion

Majse1ls udvik/i1lg.
Majs blev sået rra 26. april lil 14. maj med 4. maj som
den gennemsnitlige sådato. HOSlen ar majs ble\ gen
nemfart i tiden 14. oktober til I. november med 20.
oktober som gennemsnitlig hostdato. Det gaven
vækstperiode ~ 169 dage. hvilket er næsten en normal
længde. Frost forst i oktober slandsede væksten i nere
omrAder i Jylland. medens forsogene i Sydjylland og pJ.
Øerne fortsatte væksten uhindret til host og derfor ga\
maJs mest her
Svigtende bestøvning blev også set i år og dermed
svigtende kemes.oclning. Årsagen var ret ustadigt \ejr i
blomstringsperioden, men der \ar og nok lale om
mangel ~ pollen til en sikker bestovning i ensomt
beliggende forseg.
Der var mgen angreb af fntnuer. da de var meget sent
fremme.
l gennemsnll ha\de majs et mlddelgodl Ar i forsogene.

He/sæde1ls og e/tera/grøde1ls udvikli1lg.
Byg og italiensk rajgra:s til efterafgrode blevet fra
15. april til 14. maj med 26. april som gennemsnitlig
sådato. Helsæd blev hostet i tiden fra 24. juli til 9.
august med 3L juli som gennemsnitlig hosrdalO. Det
gaven vækstperiode på 96 dage. hvilket er normalt.
Efierafgrooen ble\ behandlet efter planen mod angreb
af fritnuer. Den blev høstet den 8. september og 17.
oktober.
Helsæd og efterafgrøde gav midde1hoje udbytter.

Tabel 70. Bnmoudbyuet i forsøg med f'lNmklet
grovfoderproduktion.
G". /9 farsag. /985.

I gennemsnit 14 udbyttet af roer lidt over normalen.
græsset under normalen. medens majs og helMed gav
middeludbytter.
I label 71 ses en oversigt over forsøgenes udbytte 1 de
sidste 4 år fordelt på 3 JordlYper.

Ved anlæg af h\ert forsog udtages en JOTCprO\'e til
bestemmelse af tekstur m.\'. Jordtyperne er her place
ret efter denne jordprO\·e. NAr antal forsog på de
enkelte jordtyper ændrer sig fra lir til år skyldes det. al
forsogene nytter hvert Ar og de enkelte ejendomme har
ikke samme jordtyper på hele deres areal.
Der blev i gennemsnit tildelt 123. 81 og 19 mm vand til
jordlypem, JO 1·2. JO 3-4 og JB 5-6.
De enkelte år \'ar ret forskellige rent klimamæssige
Det var tsær i 1983. al der ble\ hostet de lavesle
udbytter 1 roer. majs og helsæd, medens gr~ klarede
..ig godt efter en mild \ in ter. Omvendt var det i 1985.
hvor en streng vinter svækkede græsmarkerne meget.
og de forårssAede afgrøder klarede sig godt

kg
pet pcl I"rsl. hkg pr. h l

1{,l'5t. rAprol_ FE gr,,"1 tONI. a,c.!S/ætgræssets udvikling.
I 12 forsøg blev taget slæt i l. års græs. Den strenge
vinter havde dog svækket bestanden noget. I 7 andre
forsøg blcv brugt 2. års græs blandt andet fordi der var
sket en udvintring af det planlagte udlæg.
De 4 slæl blev i gennemsnit hostet 5. juni. 9. juli, 19.
august og 16. oktober.
Den L slæt var villterskadet og ikke særlig stor og de
gennemsnitlige udbylter I græs var under middel.
En oversigt over de enkelte afgrøders udbytte i gen
nemsnit af t9 forsøg findes i tabel 69.

T.be/69. Udbyttet afgrovfoder til.,i11lerfodring. (2)
Gn. )9 f.rsag. )985.

Gro\fockrart og 1'" "" hk. pr. ha Le
~-gød kning tørst cll"" tønlof rlprot rr ha

Roer, rod 16,6 6.7 118.5 8,0 114.7
Roer, lap 10,8 17.0 52.9 9.0 39.1
Majs 21.4 9.5 102.5 9.7 84,1
Helsæd 25,5 10.4 81.3 8.4 61.0
Efterafgrode ON 15,8 15.5 21.0 3.3 16.2

looN 14.2 18.1 33.8 6.\ 27.9
200N 13.6 20,6 40,5 8.4 34,7

Græs Or-; 18.2 15.3 76.4 11.7 59.8
150N 17,5 16.0 109.6 17.6 85.3
300 16.7 18.2 125.9 22.9 99.0
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Afgr0dc

Roer 150 N
Majs 150 N
Hets-tcft. 250 N
Græ; 300 N

14,2 9.9
21.4 9,5
19.7 13,8
16,7 18.2

1.11 1205171
1,22 478103
1.27 6\8121
1,27 752126

154
84
96
99



Tabel 71. Bruftolldbyuer i forsøg pli forskellige jordly-
per, /982-85.

JB 1·2 Afgrooeenhcder pr. ha
82 SJ 8' 85 Gn$.

AntHI 5 4 3 6
Vand. mm 119 128 153 92 123
Rod + lOp 141 85 136 140 126
Maj1'> 127 59 63 66 79
Beb. -efl. 105 88 105 100 100
G ræs. )00 N I IO 129 100 101 110

JB 3-4 82 SJ 84 85 Gns.

Antal 2 9 I I 8
Vand, mm 125 97 6b .16 81
Rod' top 158 101 Ib3 158 145
Majs 118 7I 7b 89 89
Hcls. +t::fl. 92 77 92 94 89
Græs, .100 N 98 102 I 15 99 104

JB 5-6 82 SJ B4 85 Gns.

Arllal 3 4 5 5
Vand, mm 47 IS O 14 19
Rod -+ (OP 120 123 194 164 ISO
Maj" 87 59 80 98 81
Hel ... +crt. 96 75 99 9.1 91
Græs. 300 N 101 1m 114 96 103

Roerne har ydel pæne ud b) Iler på de bedre jorde. I
enkelte rors~-lg har der vært'! lave RI og angreb af
rodbraml. isrcr i ,>e111 ..åede roer på JB 1-2. Jenkelle
forsøg har roerne værel s.icl i ('Il fra....ct græsmark.
hvor del har \ ær<.'l Sva:rt at eIahiere CIl cn'larlcl be
stand. Roerne har ..led vis han del svært i forsogent::.
Majs har gennemgnende ydel lave ud) Iler i forsogenc.
og afgrøden har ikke level op lil sil pOlcllIiale.
Od kan skyld(~. at fors"gcnc ofte har været placeret i
områder. hvor der ikke var andre rnajsmarl..er i nærhe·
den.
Det kan være år~agcn til en mangelfuldt kerncsælning,
fordi der har værel for lidt blomsterstøv lil at sikre en
eITekliv bestm'ning og kerncsætning. s...~ udbyttel af
kolbetørstof har ofte va~rct lavt.
Helsæd og eftcrafgmdc har p!l \'andet jord ydet pæne
udbylIer. is..-er i efterafgrodell.
På de bedre jorde hlcv hO~lel en SIMre del af udbyttet i
helsæd. l1ledell~ eftcrafgmden ... udbyHc i lørre periode
var bv!.
Slælgræs har i gellnem~nil klarel sig pænt især ved
godskning med 300 kg N pr. ha, For~ogene har også
værel plat.:erct efter græs i ~æd .. kiftet . ~Ii græs er
blevel behandlet Ix'<.!re end de øvrige afgrøder.
Bederoer og majs gav i gennemsnit de ... t"rste udbyller
på de bedre jorde, rnedt::n~ lendensen var 1110dsa[ for
hels....ed og efterafgrode ....lml "væl~lofg()del græs.
Marhandingen udlignede 11:c~ten helt jordtypernes
indnydelse på udbyIIeruc.
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Bruttoudbyttet målt i marken, 1984.

På del enkelte UK·brug er hver mark Illed grovfoder
blevel opmålt. Ved de forskellige grovfoderarters hØSI
vejes som slikprøve 5 la:s i Iræk pil elektronisk vægt.
idel der søges at veje læs, som bjærges midt i arbejds
processen.
I ensileringsafgroder lages 1-2 håndfulde afdel hostede
muteriale afhvcrllæs. Prøvcrne lægges i elllæ[ plaslic
pose. som opbevares på skyggefuldl sted. H\'cr aflen
tages en gennemsnilsprøve. der holdes i dybfrost. indtil
ensileringen er blevel afslultet.
Derefter sendes en samlet prove til analyse for indhold
uf torswf, r:'lprotein. Iræstof og aske.
Foderværdien beregnes i foderenheder pr. ha for de
enkelte marker efter de formler. som bruges ved bereg
ning af udbyttel i forsøgene. De enkelte marken areal
bruges som vægt. når gennemsnil~udbyllct pr. ha
beregnes for den enkelte grovfoderan.
l undersøgelsen dclc~ i høslår og produktioll'lår. Me
dens bruttoudbyttel fru forsøgene ligger fast fm høstå·
re!. så er alle de 3 øvrige m:'ll for udbytter ud'>.:lt for en
løbende reVision. Det kan skyldes. at de sidsle unul)'M:r
ikke forelå. inden redaktionen af beretningen vur slut.
,,,vrigl har der i nogle tilfælde været ull\'endt en
skønnd labsprocent. som Mi senere er blevet endelig
faslsul, og udby Ilet derefter revideret.
Forholdstal for reviderel brulloudbyttc i mark m.v.
findes for 1984 I tabel 72.
, 1984 var brulloudbyttct l mar" for roernes vedkom·
mcnde fra 58 lil 136 pCI. nllr brultoudbylle i forsøg blcv
sat til 100. Delle er den største varialion. der hidlil er
blevet 111:'111. I gennemsnit var brulloudbytlel i rod
f.eks. llllarl.. 5 l>Ct mindre end bruttoudbYltel i forsøg.
og det var oftest del mindste af de 2 målinger.

Opmålt udbytte, 1984.
Udfra mllling af rumfang i stuk, ..iloer. rochus og
roekule fashælteS de opmålte udhyllcr. DCI er grund
laget for planlægningen af vinlcrfoclerpluncn, og her
mode~ fællesvirkel mcllem pIanieavl og kvægbrugel.
Del Sh'fste lab i foderværdi blev målt i ensileringsaf
groder som roetop. helsæd og eftemfgrodt:. medens
tabel var mindre ved cnsilering af majs.
Tabet i roernes foderværdi var rc! lavt fra forsøg lil
opmå1t udbytle.
N r Labene i græ.<- var betydelige skyldtcs del if-ær. at
afgræsning. der er et neuoudbylle. blev regnd med
under opmåll udbytte. I-I vor del har været muligl. blev
ungdyrgræ~ning på :-.Iørre og lavlproducerende enge
søgl lukket ude af beregningernc. men oflc~t er hele
arealet regnet med uanset udnYllelse~formcn.Det ten
derer som næVlll til al stille græsmarkerne fingere i
opmålt udbytte sammenlignet med brulloudbylter i
for~øg.

I gennell1~nil blev del opmålte udbyllc i 198.... når
bruttoudbyttet i li)rsøg sætles lil 100: 93, 52.61. 79. 75
og 102 i henholdsvis roer, metop. gra..~. helsæd, efteraf·
grøde og majs. hvilke! for roer. hcl<;æd og majs må
bclraglt:... som finI.
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Tabel 72. Forenklet gro'lfoderproduktion, reviderede og endelige tal for høst(Jret 1984 og produktionsårct 1984-85.
(213 og 224./)
Forholdstol for udbytter i 1984 forsøg i 1984 = 100

Bed~rocr

G"",
Rod Top --N,. Bruuo Brutto Drollo IOpm!1t IOpmllt Netto Opmlh Netto 'ctto

Forsøg I Mark
udb. udb.

FO"Øg l Mark
udb. udb. Forsøg l Mark l udb. ,db

l 100 88 81 71 100 45 21 18 100 82 73 75
2 100 70 59 100 34 100
3 100 87 46 100 36 SI 100 44
4 100 ISO 119 100 48 35 100 62
S 100 125 126 110 100 129 92 63 100 39 35 38
6 100 58 54 50 100 16 100 SS SO Sl
7 100 83 87 81 100 100 56 46 49
8 100 136 13J III 100 79 49 25 100 80 64 60
9 100 90 92 100 52 43 100 76 76 71

10 100 107 87 93 100 63 JJ JO 100 59 SJ 51
II 100 115 IIJ 97 100 96 88 100 70 J2 71
12 100 89 J2 100 44 SS 100 70 55
13 100 88 84 67 100 61 J5 100 66 60 SO
14 100 100 100 46 46
IS 100 87 76 8J 100 8J 65 46 100 79 85 68
16 100 67 66 54 100 28 26 100 120 66 76

Gns. 100 95 9J 80 100 80 52 40 100 71 61 58

Helsæd
MaJS

Byg·helsæd Eftenlrgrod~

N•. Bruno Brutto BrulloOpmål! Neno Opmlh Netto Opmå1t Neno

Forsøg I Mark
udb. udb. Forsøg I Mark udb. udb. Fon;øg I Mark udb. udb.

l 100 95 80 8J 100 126 99 99 100 65 SS J2
2 100 100 100
J 100 100 100
4 100 100 100 75 56
S 100 104 67 8J 100 95 95 95 100
6 100 79 60 68 100 101 101 101 100
7 100 96 95 95 100 118 102 107 100
8 100 80 59 71 100 J9 32 J2 100
9 100 111 94 117 100 100 120 IIJ 110

10 100 88 69 68 100 135 1.JS 1JS 100 159 178 114
11 100 102 90 98 100 67 67 67 100 IJl 207 176
12 100 100 100 58 SI
13 100 91 94 Jl 100 J8 47 J1 100
14 100 100 100 75 74 61
15 100 92 86 86 100 O O O 100 99 81 90
16 100 100 100 ISO 80 78

Gns. 100 94 79 85 100 80 75 74 100 121 102 90

Nettoudbyttet i 1984/85.
I løbet af produktionsåret 19&4-85 blev foderforbruget
m.v. kOlltrolleret og beregnet som nettoudbytte for de
enkelte grovfoderarter.
I gennemsnit var nClIoudbyuet i 1984-85, når brut
toudbyllet i forsog i 1984 sætles lil 100: 80. 40, 58. 85,
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74 og 90 for henholdsvis mer. roclop. gra..~. helsæd.
eflerafgrøde og majs.
Det var for roer, helsæd og maj meget finI. meden!:' der
nok blev målt lab. som var rigeligl store 1 roetop og
cflcrafgrode. ~mt i gnes.



Bruttoudbytte i mark og på lager
m.v., 1985.
I label 73 ..e- en O\~P,igl o'er udb)'ltcrne målt I

marken og på lager <;arnmcnholdl med brullOudb}IICr I
forsøg.

Tabel 73. Fon'lIlo../et grovjoderproduklioll /985. (l14)
UdbYlI(!/ af grovjoderarter i forsøg. i mark
og opmalt eller afgræsser.

Metode: og ~eroer helsæd g"'"
....1 sI. +

"xl lop "", maJs dæks tftCT .rg,

hkg WNllr pr ha

FOf',og 116 45 161 10'l 87 41 130
Mar\.- 128 58 186 97 82 25 95
Opmåh 124 44 168 83 76 22 85

ilrgrooecnhcJ...r pr. ha

Fon;og 112 33 145 94 65 34 101
Mark 124 43 167 77 64 20 74
Opmål! 119 32 151 65 50 18 65
Anlal sleder 5 1 2 7 6 7
Areal. ha iah 51 22 32 83 75 111

Som l de foreg ende år ble\ der målt tab fra el

for')kelligt anlal steder I forsøg. mark og lager. Ocr
blev fundet en tendens lil, al disse lab, ar slorst \<ed
efterafgrodc. græs og hcls..-ed saml roctop med ru
deh.tgcrc. der klarede sig godt i 1985, og at tabene
optrådte med rcl SlOf regehnæ!:l,ighed fra år lil år på de
Samme ejendomme.
Fon.ogcne forhætlcr.

Specielle undersøgelser

Fritfluers forekomst i græsmarker
Under~ogchcrncover fritnuen. forckomst i gra.'l- blc\
fortsat i 1985 med fangbakker udsat i græsmarker i
for ..kclligc egne af landet sidelobendl: mc...d blåfarvede
limplader og klækkefælder på ellkelte lokaliteter.
Desuden blt=\ undcrsogelserne ud\ idet 111 og at om
fatle t=n n;cnnerc bel)sning af. hvor 1. gener'Hinn af
fritOuer, der tils) neladendc \-older dl: ..tor-,te skader I

gr~marker. ~genthg klækkes og ud\ ikles. når de f.d.s
angnber J..orn ... ItallensJ.. rajgw..... beregnet til helsæd.
Undersogeben startede på initi.ul\ af Landskonlorel
for PluntC3\!1 1979 \'00 el s..'\m4lrbejde mellem Zoolo
gi .. ).; LJboratonurn på Århus Uni\crsilCl, Plante
\'xrnsafdelingen på Godthåb i Skanderborg og Land:\
kOl\tord for Planteav!' Od daglige arbejde planla:ggc'l
og gennemfores med ba..i~ i en arbejdsgruppc med
repn.l..'Scntanter fra de J im,liwtioner, henholdsvi .. Lise
Rrunbcrg Niel ..ell, SIlren Holm og B. R. Ilcnlholm.

Grol"foderprodukt ion

Baggrunden for lIHltall\el td undersogel-.cn \ar, at
græsmark ... konsulenlernc gennenl en arræJ...J..e ha\·de
bemærl.et, at gr.~<"et lpenoder hb svækket eller gik
ud, is.--cr 11M delle \ar mcgcl kon. mens klmcr og
bredbladede ukrudlsarter til gengæld bredte sig,
Dette ...J..adcblllcde kunnc forekomme meget udbredt.
is,t:r i april og l august. men ogs i andre efterån-mtlnc
da, og der blev ofte iagllagel fri,Ouclarver under
hjertcskud, som de havde gnuvet over.
Fritnuers forekomst i græ~marker i slorl omfang har
hidtil \,crel upåagtet. da frilnuerne, laner I oc-skrivc1
\erne hidtil kun har værel regnet for al \..crc en af
kornmarl..en'l skade<!} r.
Når fntOuer Ills)'ndadende forel..ommcr mere udbn..-dt
I græsmarJ..er end hidtil antaget, kan det dog også
hænge sammen med, at der dyrl.cs mere rajgræs end
tldligen:.
For nærmere al bdy~e fritnuerne:. forekomst og udvik
ling er der bl.a. hvert !Ir Siden 1979 opstillel cl antal
fangbul..l.l:r I ncre og Oere egne, ,om del er bC'Ikrcvet i
foregåcnde års beretninger.
Indholdet af funghakkerne og IlU og<;å 1'5 hm plader er
ble\'ct optalt og arts- og kon...lx·.. lcmt for m.... rmcre at
belyse fruOucrnl..'\ biologI.
Udfra det fnrc10blge J..end...kab til I..un·eme for Ildspe·
noderne for de \ol.sne lIl..cJ..lcrs Oy\ ning er der opb)g
gel planer for fon:b)"ggc1'-C cller for for-.og med bel.a:m
pel...e.
P5 side 154 er omtalt re-.ultater af for'\"8 med antal
sprojlJllnger og med for-kclhge I}pcr af pyrelhrOlder.
FrilOuerne lIldgal' IlU ...om el fa.st lcd i varsllllgsljcne
"lcn, og for Ilden lager undeN,geben Især MglC på at
forbedre og gnre \'arslillg...oplysningcrne mere præcise.
Der indgår i dIS\C: undersogeber ogs5 en nærmcre
I..ortlægning af. om var~ling"lld~punkterne..kul v:cre
forskellige eller cm. for hde landct.
De \-ær"'le ..k:tder affritl1uclaner 'i}n~ al forekomme i
de n~ e ~kud I græ"'l.et eftcr hdsa~d~ho...1. hvlll..et OflOI

er omkring l augu..!. Delle "urer også III de normale
I.ul"\-er for fntOuernes O~ \ ning. Iagttagelser fra pral..sls
har is..""t:r i 198.1 og 1984. In-ur der var \oo\'arende tort
og IIlgt'lI gCll\æk<;t I lang lid cfter helsa..'<hho... tcn, \ISt
al sprøjtningen da ~narcre burde ... ente til omkring l.
!>eplemhcr. 'Jye gfLl.-s~plrervol.sede da fOP.H frem, eflt=r
der faldl regn.
Både i disse n~e !>I..ud...amt ~cncre i efteråret, forekom
mcgct lydeligc og mcgel udbredle skader af fritOuer,
mcn det er ofrc wxrt at finde ud af, hvornår der cr !ale
om 2. eller .1. gcneration~lancr. 1 1985, hvor der var
gunslige \ækslbetmgel~rfor fntnuer allerectc, bcgyn·
dldsen af august. s)'nl~ angrebene !olraks at s..--ctte ind.
men dels \ ar ny\ ningerne senere end 1I0rmalt. dels
bic\' angrebene mindre !o>}nlige , den frcxhgc græ
s\æht.
laguagc1c;cr fra 1985 bcl..ræftede og...å de lidIigere n.

erfannger, der viste, at del i alle tilfælde har betydning
for at forebygge store skadevirkninger, at gr<e- is..'Cr fra
sidst ijull til september altid afhosles med en lang Slub.
Del gælder iMcr i rajgræ<;. BetYdningen afdisse forhold
<;øges også belysl i de kommende års undersøgelser.
ErfaringernI: fra 1984. der pegt.-de p5 betydningen uf I.
generatlon... udvIklmg, blc\ fulgt nærmere op i under-
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søgelserne i 1985. Det blev her bekræftet, al der fra l.
til 2. generation i larvernes udvikling foregAr et sam·
menspil f.eks. med kornafgrøderne. De kommende
undersøgelser skal yderligere belyse disse forhold og
specielt søge at vurdere betydningen af. en bekæmpele
af fritfluerne allerede i J. generation.
I 1985 var der i samarbejde med en række planteavl.
skonsulenter planlagt en undersøgelse til belysning af,
hvorvidt det er muligt at følge frit fluernes færden og
udvikling ved hjælp af specielle biA limplader til sam
menligning med de hidtil benynede fangbakker. Men
da det konstateredes, at limpladerne udviste vanskelig·
heder med fangstevnen specielt nAr de var fugtige. blev
undersøgelsen stillet i bero. Arbejdet vil blive søgt
gennemført i 1986.
Resultater og erfaringer iøvrigt af disse specielle uno
dersøgelser over fritOuers forekomst i forbindelse med
angreb i græsmarksplalllerne i 1985 vil fremgå af
f<1lgende rapporter fra deltagere i arbejdsgruppen.

Fritfluer i enårige græsmarker i /985
Af Søren !101m. Planteværnsafdelingen, GodthAb,
Skanderborg.

Det kølige for1lr medførte. at begyndende flyvning af I.
generation blev forsinket 8-10 dage i forhold til 1984.
Del gav sig bl.a. tilkende ved langt færre angreb i f.eks.
havre, der i de fleste marker nåede ud over 3-bladsta·
diet inden væsentlig nyvning. (Larven kan tlngribe
skuddene fra 1 1/2-3 bladstadiel).
Flyvning af 2. generation i juli blev ligeledes lidt
forsinket. Denne generation fik kun en moderat stør
relse, men dog stor nok til. al bekæmpelse i rajgræs
efter helsæd var aktuel.
Omslaget til køligt og fugtigt vejr sidst i juli og det
meste af august medførte. at 3. generation kun nåede
en beskeden størrelse. inden sensommerens forholds.
vise lave temperaturer yderligere forhalede udviklin
gen. Der blev da også set langl færre angreb i græsser i
september end i 1984.

Undersøgelser j 1985
Undersøgebcrne med blå fangbakker ble\' udvidet til
mange lokaliteter. Fly\'ningen blev således fulgt i 2
marker med majs. 3 med fmgræs. 5 med havre og 16
marker med rajgræs til slæl. Lokaliteterne er vist i fig.
J.
Fangbakkerne er betjent af de lokale plantcavlskonto
rer og forsøgs.·;aationer. der ugentligt har indsendt
fangsten til Plameværnsafdelingen på GodthAb. Resul·
taterne er i samme uge tilbagemeldt lil konsulenterne.
der har kunnet anvende resultaterne i r' dgi\'llingen.
Materialet har ligeledes dannet grundlag for 4 plante~

værnsmeddclelser.

Temperatursum
t enårige græsmarker - se fig. 4. - var den største
forskel i begyndende flyvning ca. 2 uger. Den forekom
fra del vestlige område af Ribe amt til Ålborg. Him-
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Fig. 3. Lokaliteter hvor der i /985 ~'ar opstiller b/d /angbokker.

merland og Thy. Den store forskel var noget overra
skende og bekræfter, at flere års undersøgelser er
nødvendige.
I havre var forskellen mellem lokaliteter dog hetydelig
mindre.
Udvikling af fritfluens 4 stadier - æg, larve, puppe og
nue . er i det væsentlige besteml af temperaturen.
Dette forhold kan benyttes til vurdering ar de 3 årlige
generationers fremkomst og varighed og dermed angi~

velse af risikopcrioder for angreb.
TemperawTSum rD) er beregnet ud fra døgnets mid
dellemperatur. Som udviklingsnulpunkt er benyttet
7°C. idet udviklingen rra larve til puppe begynder ved
denne temperatur.

D = TmUl + Tmax. _ 7

2

På de lokaliteter, hvor temperatursum er bercgnet (se
fig. 4). ligger "D = 80 tæt på begyndende flY'o'ning, og
altid før dcr blev fanget 10 flucr pr. dm2 fangbakke pr.
døgn. Flyvning af denne størrelse vil i havre og nyud~

lagt græs i renbestand udløse, at der tilråd~s en be
kæmpelse.
Ved opfolgning af temperatuTSumberegning -15 ligele~

des et pålideligt udi ryk for, hvornår fangudstyreL skal
placeres i marken. Det fremtidige og arbejdskrævende
regislreringsarbejde vil sikkert også kunne reduceres.

Havre
I 1985 var l. generation i havre - se fig. 5 - af samme
størrelse som i 1984. men da flyvningen i 1985 fandt
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Fig. 4. SammenhCl'nK mellem beg. jlYI·nillg. JO fim'rl dm'
bia fangbakke/dØ'.!,1I ~ tempe,atunum 080.
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Enårig slætgræs
I 1985 ble\ 2. generation i slælgra.."S - se fig. (). generel
forsinket l forhold lil 1984. DerlIl kommer, at nY"'llln
gen på nen: lokaliteter \ar \ [t:.'>el1llig mindre end Vl'it
pa figuren.

F/b- 5. Ilyw.'Å.ur..er fra] ti, aw, I og 2. f(i'lIerotU)1I i JllnTf!.
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IO/S
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fi:~. 6. F!JJH'I..Url·(·rIru 1 iJrow.', l. og J. gel/eratioll i sl{('tR'a'~

Del stJernemærkde område. 10-15 nuer pr dm! pr.
dogn. an\ende'i!>Om forelobig "bdel..'t:rskel for 2. gene·
ralion l ,,1:l:lgra_~'>Cr. D. v.s. al bekæmpelse tilrådes,
hvis nyvning når op I eller over dette olllr de, dog
forudsal at slæt har fundet Sted indcn for 2 uger.
I 1985 ble\ 3. generation lille I f()fhold III 1984. Den
\':.cselltllg~lc år~ag herlil var forsinkelsen af 2. genera
tion og ugullstigt vejr i augus!. Her vil temperalursum
beregninger fremover kunne være lil hjælp.
De fordoblgl anvcndte skadct:crskelomr:\der gælder
kun for h1:l fangbakker.

slcd ca. 10 dage 'entre. hovcd~agclig efler havrens
3-blad!.tadium. blcv der kun etableret angreb i :-.idc4

~kuddene. SidC'\kllddcne bli\er s)l1lige. når hO\-cd
o;kllddcne cr 1 færd med al ud\lkle 3. hlad.
Den omslændlghed. at I. gt'neralioll i 1985 kun "'par
somt lik sig etableret ...e:-. t}ddigl <Jf. at 2. general ion
ble\ meget lille. 1 1984 \ar forholdel næsten modsal.
Popul.t:rt ~gl >In) tlerH I. generatIon op I ak ..ct som 2.
general ion. oger havren lige I skndlllngsfasen angnbes
enkcllkerncrne.
Del stjernemærkede område. 5-10 nuer/dm:/dugn.
anvel1de~ som foreløbig ~kadelær...kcl. D.\ ..... al bc
kæOlpch.c lilr:1dc~, hvis nyvningel1 n~r op i eller over
dellc område. dog forudsal. at planIerne har cn lld\·ik4
ling. som Ouerne hel ... t angriber, nemltg l 1/2-.1 blad'ila
did.

10/6 2416 8/7 2211 ~/e 19/8 219 18/9 3019
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Flere års forsø9
Fig. 7 viser en sammenstilling af de bekæmpelsesfor·
søg. der er udførl i græsvækst (rajgr~) efter byghel·
sæd.

%

"'9"'"l 1981 1982 1984

~ll Jl J li
leV, Ult. 101, 'Ol. llV, 'Ol. ~ 'Of,

Be!læmpelsesdato ----+

ae. pr. ha
1981 1982 1984 1985

tlliÆdrldl
20/, 'Ol. "% 101. 2Of, '1lJ. 2OJ, 'Ol.

Bekæmpelsesdalo ----+

Fig. 7. Af/greb og merudbYflt! for bekæmpelsI! af fritj7uer
efter gem'rel ~·arsel.

Forsøgene er gennemført i de landøkonomiske forenin
ger ener planer fra planteværnsafdelingen på Godlhåb
og Institut for Pcsticider i Lyngby.
Tidspunktet for helsædshøst falder som regel sammen
med fritfluens 2. generation, der generelt flyver fra
midten af juli til en uge ind i august. Bekæmpelse er
foretaget med anerkendte pyrethroider, 1·2 uger efler
høst af helsæd, som det anbefales i praksis.
Den stiplede linie· 1,5 a.e. (150 foderenheder) pr. ha i
merudbytte - angiver omkostninger ved bekæmpelse,
d.v.s. kemikaliepris + udbringning udført aflandman
den selv.
Som det fremgår varierer neltomerudbyttet. I ca. hvert
6. forsøg har det været ufordelagtigt at foretage beo
kæmpelse. Delle viser, at bekæmpelse efter generelle
normer ikke er acceplabel under alle forhold. Men da
bekæmpelsesgrundlaget over for dette skadedyr kun
kan fastlægges ud fra antal aktive nuer, understreger
del, al regisIrering ideelt SCl i den enkelte mark er
nødvendig for en fuldstændig behovsbekæmpeIse.

Foreløbige skadetærskler for jritjlueallgreb
i græs- og kornafgrøder
Af Lise Brunberg Nielsen, Zoologisk Laboratorium,
Århus Universitet.

Som en fortsættelse af de foregående års frilnueunder·
søgeIser blev arbejdet i sommeren 1985 især koncentre·
ret om forsøg, der kunne udbygge og fastlægge skade
tærskler for fritflueangreb i græsmarker.
Projektet blev støttet af Statens Jordbrugs· og Veteri·
nærvidenskabelige Forskningsråd.
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Som nævnt i oversigten 1984 var de første forsoS med
fangsi <If fritfluer på blå limplader, anbragt pl jord
overfladen, lovende, især fordi de var lettere at an·
vende end fangb:lkker, men også fordi de \·iste sig mere
velegnede til registrcring af de stationære fritn earter.
der kan være meget talrige i flerårige græsmarker. Del
var derfor af inleresse at udvide forsøgel for at indho·
ste nere erfaringer om limpladers anvendelighed til
registrering affrilnueaktivilctell og dermed angrebsri
sikoen i græsafgroder. Omkring 400 limplader blev i
sommeren 1985 afprøvel i 3 forsøgsområder. Bill lim
plader blev fremstillel lil formålet af Nordisk Alkali
Biokemi.
Bortset fra nogle mindkcringsvanske1ighcder funge·
rede pladerne storl set tilfredsstillende. Opsælmngen
var let og optællingen rimeligt sikker. endvidere var
forsendelse problemfri. Der viste sig dog ogs:i nogle
ulemper ved pladerne: Efter regn var fangsleffektivite·
ten nedsat indtil \'undet var løbel af eller for ampet;
det belød. al limpladerne kunne undervurdere fritflue
aktivitelen belydeligt på dage med hyppige byger.
Endvidere kunne limplader, der var anbragt pu nyspi
rede marker. blive næsten dækket af jordpartikler i
stærkt blæsende vejr. Disse to ulemper kendes .kke for
fangbakker.
Fangsten på limplader og i fangbakker er ikke blot
udtryk for beslandsstørrelsen, men i høj grad afhængig
af aktiviteten, og derfor bl.a. afhængig af vejrliget. Da
ægte kvantitative registreringsmetoder imidlertid er
uanvendelige lil lokalt brug, har det interesse al under
søge, om limpladefangster alligevel kan anvendes lil at
anslå fritfluebestandens slørrelse.
I forsøgsomddcrne blev såvel i 1983-84 som i 1985
foretaget mange samtidige registreringer af frilfluebe
standen med forskellige indsamlingsmetoder for at
belyse disses effektivitet. Sammenligner man limplade·
fangster og fangbakkefangster med mere kvan1ltative
metoder (støvsugning, afketchning af et afgrænset
areal) tyder resultaterne på følgende sammf'nhæng:
Antallet af frilfluer fanget pr. dag pr. dm 2 l mplade
svarer nogenlunde til anl"lIet af fritfluer pr m2 i
marken. Fangbakkers effektivitet er ca. 60·65 pel
heraf. Limpladefangster synes således al kunne give et
rimeligt pålideligt indtryk af størrelsen af fntnuebe
standen i en mark og dermed af angrebsrisikocn.

På grundlag af vor nuværende viden om fritfluers
ægproduktion, æglægningsadfærd og ægdø<lelighed
(England) kan man beregne. at en enkel! æglægnings
cyklus på 16 æg vil resultere i 7,4 angrebne skud. På
baggrund heraf. er det derefter muligt at beregne
skadelærskler for fritnueangreb i nyslåede og nyan
lagte græsmarker. (tabel 74)

Forudsætningerne for disse skadetærskler er følgende:

l. At kønsfordelingen er ligelig. I de allerførste dage af
en frilfluegcncrations klækningsperiode hIl d d
være i betydeligt overtal. ellers synes kønsrordelin
gen at være nogenlunde ligelig.

2. AI genvækstens hastighed eflcr slæt tillader 2 æg
lægningscykler i ri~ikoperioden. I lune. fugtige pe.
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To/u.'! 74. Forslag til skadetærskler jor jriljlueangreb I

græs- og komajgrcJder.

le,læg-
mngs· Anlal nuer/dag/dm J

c)'L.Ie.r hmplade. (fangbaL.ke.)
25'"'0 angr. 15% angr.

af ~cg lagl i græsset I ri..ikoperioden btregm..'S. Med en
dødelighed p5 50 pcl kan den forventede klækning af
næSle generations Olier derna~ .. 1 beregncs (lubel 75).

Tabel75. ForW!lIte/ kJækltlllg baseret pli limpladejallg
s/er og jaktisk klæJ..lling registreret med
klækkejælder.
(Slætmark. jtal rajgræs).

Klækkel af næste
generalion (nuer/ml)
forventel regIStreret

Fon·e.llIcl anlal
æglægnings

c)·lde.r

ReflSlre.rel pi
hmploder

(nue.r/dag/
dmJ)30(20) IR(12)

100 (66)

150(100)2

2

N)1,15cl. læl græ.;;mark
(4500 skud/nc)

Nysl. et. 1)'lld gr:c..mark
(3000 :-.kud/m!)

N)"i:'et græs (eller korn)
(450 skud/m')

Til &1.111menligning er anfon den fakli ..ke klæk iling.
~om den hlc\ regislrerel I klæHefældcrne.

Del ses. al der er ell god O\crcn.... tenllneh.e mellem den
forventede kla:kning og den regll,trercde. h\ilkel be
kræfter <Inlageben, al antallel affnlOucr fangcl pr. dag
pr. dm·' lim plade er et rimeligt udtryk for besland\
..h)rrd ..cn pr. m!. Herrnl'{l ~kllllc de foresltiede skade
ta,:"klcr \ære lroncrdigc. Af fig 8 ses end\idere. al
den ansl.1Iede n ..ikopcriode hgger ca. 380-400 graddage
(0\ er 7"') fur I..lækmngens maxmlUm, h\ilkel netop er
\arighcden af en fmnuegenenltlOn.
Rt... uhalel af I,OllHneren .. undco.ogel ..er :-.)'IH........åledes
al bekra:fte. al det mit \ære muligt ud fra fældcfangslcr
:It forud"lgC allgreb~n~jko for frilnuer. Der er planer
om at afprO\t' O\t'IlTla.:vnte ..kadctærskler samt limpl;l·
der~ amt'nddighed III lokalt brug I ~IMre målcslok l
\Ommercll IQ8b: defefter må en okonomi'Sk .. kadelær
..kel fa ..tlæggC'> for de enkelte afgmdcr.

.) 30 pC I. 9 tr.
•• ) laner pr. m!.

noder bn gemæhlcn ut\ 1\ l:-.on1l være s hurtig. al

ocr næppe bn afvikle;. 2 komplellc æglægning..
cykler. f(lr del fol$omme "ladium er passere!.

3. AI varigheden af risikoperiodeu i nysåcl græs og
korn (1-3-bladsladlet) kun tillader en enkelt ..t:glæg·
ningscyklus.

4. At o\ennæ\llk "iammcnhæng mellem fangst med
Itmplader eller fangbakker og bc"'landstorrelsen er
almen gyldig.
Eli :Ifprc,vmng af denIle :-.ummcnhæng blev udført I

en slætmark med illllien .. k rajgræs:

Fra 2.JUlIIlill. oklOocr ble\ s\mgmngeme I bestanden
af \'ok ..ne fritnuer fulgt ved hjælp af kontinuerlige
fangster p lunpl:tder (fig. 8 o"er<.t). desuden blev
klæklllllgell :.In. og 3. gcneratlons nucr regisIreret Oled
klækkef,ddcr (fig. 8 nedeN). Risikoperioden blev an
lagel at oll1fauc ~rioden fra slæltidspunklct (sorie
tr('kanter) lil græ..sel \'ar ca 20 cm højt (fig. 8 sort
bjælke). Antage<- del gennemsnithge anlal [ntnuer
fanget pr. dag pr, dm~ limpladeat være del SllIlHne ..om
det gcnnemsllltllgc antal pr m! I marken. lan antallcl

I gen.
2 gen.
3. gen.

138
30')
53

2
1
2

1104
80

424

1139
69

ca.500"}

~O

'O

Fritflu~r

pr dg pr dm l

120

1.9

_______ nSlkOp'!fIOd~,

1965flg. H.
Frirjlut'rt'g/::;freriIlKer i .'11
s/ælmarl.. med irali(',al..
rajgm'\ /985.
S/æuld{punl..leT er
marÅI!T('1 med 5Or(('
Iri?Åanler. Oversi:
limp/u(hfangst (anlal
fritflu(·, pr. dag p'. dm>
Iimp/adeJ. / midw".
Ris/Åoper/ndn fur
æglel!gniflg. Vedef)/·
KlæÅlllflgifor/"bet afl.
og 3. !i:<'fI(.'rtJllon (if af
totale' antal}.
r('mpt'rtJlu~umm"1I

(graddage OI'!?r 7 {) er
mdnJt fomcden
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Fritnueangreb i hvedeaks
l sommeren 1985 konstateredes et angreb af fnlnuen
Oscinella frit i aks af v"rh\'cdesortell )) Wahher(.
Skadebilledet lignede for det blotte oje de aks der ofte
sås i vinterhvede i 1985. hvor de ovre smAaks var golde
og visnende. Men medens 5rsagen til dette fænomen j

de neste tilfælde sikkert ml1 søges i tørke eller andre
dyrkning~nuessige faktorer. var skadevolderen I den
pågældende mark klart fritfluer. hvis puparier befandt
sig mellem avnerne.
Hveden med kløver-udlæg blev sået omkring IO. maj
og passerede 3-bladsladiel ca. 22. maj. I perioden
5.-10. juni blev mange fritnuer af I. gencration regi
streret i marL.en; æglægnmg flmdt formentlig sted på
delle tidspunkt, h\or h\eden var 20-30 cm hoj.
Ca. 5 pet af aksene var Skadet således, at de O\erste
8-10 smAaks var ødelagtc, angrebet må derfor 'iL.onnes
at have forårsaget et udbyttet ab på henved I 1/2 pet.

Fritnucangreb i kornaks har herhjemme hidlil kun
haft betydning i havre, angreb i byg er dog ogs", kendt.
men tilsyneladendc betydningslosc. Linnes allerførste
opdagelse af fritfluen skyldes iøvrigt netop angreb i
bygaks. Der foreligger imidlertid kun ganske fil rap
porter om, at fritfluer kan angribe hvedeaks. 1uligvis
er ovennævnte angreb et enkeltståcnde tilfælde. men
man bør nok I fremtiden være opmærksom p fritfluer
også i hvedeaks. måske især i vårhvede.

Græsmarkssektionens virksomhed.
I. Besøg hos medlemmer blev gennemført af landskon·
sulen terne B. R. Bcntholm og Akscl Jacobsen i hen
holdsvis den nordlige og den sydlige halvdel af Jylland
samt Øerne.

2. Å~modet bic\' 11985 af\iklet den Il.jum I Brorup i
forbindelse med græsmarksudfluglen. der afholdt~

hos medlemmer på Ribe·. Bramminge og Holstedeg
nen den IO. og 11. Juni.
Ved årsmooet aflagde formanden Harry Nicolajsen en
kort beretning i forbindelse med mIddagsspisningen på
udflugtens 2. dag. Han omtalte blandt andet landbru
gets miljøforhold, kvotaordningen for mælk og det
øjeblikkelige og del fremtidige valg af grovfoder til
kvæg.
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Græsmark<;udnugten var besogt af 150 og 30CI delta
gcre henholds\'is I. og 2. dag. lovngt har græsmarks
udvalgel \'«haget at besogsværternes stalde af hens)n
til smlttcfaren skal spærres for adgang og desuden, at
deltagerne skal have plasticovertræk p~ fodtfjct ved
færdsel i foderlader og lignende.
Programmet var prægct af diskussioner om nktuelle
produklionsproblemer for grovfoder, og de seneste
resultater for græsror~0genc blev omtalt vcd samme
lejlighed.

3. Græsmooct i 1986 atboldes efter den foreløbige plan
i forbindelse med græsudflugten på Århusegnen den
17. og 18. jUni.

4. Græsmarkssektloncn'i organisationsforhold

Græsmarkssektionen ha\'de ca. 560 medlemmer pr. 1.
august.

Del tidlige udvalg~mcdlem Chr. Kaltoft Petersen har
øusket at træde tilbage. Som nyt medlem har å modet
valgt gdr. PClcr Lange. Lobbækgård. 6520 Tcfilund.

SektIonens arbejde ledC\ af Græsmarksudvalgel, der
har folgende sammensætning:
G rdejer Harry Nicolajscn. Sodborg. 7620 lem\'ig.
(formand)
G rdcjcr Johs. Michel'>en. Skllldclshoj. Mejlb~. 9570
Arden.
Gårdejer Pcter Lange. Engtoften. Lobbækg -d. 6520
Toftlund.

Græsmarkssektioncn ... ~krelær, chefkonsulent Frank
Bennelzen varetager sammen med kasserer Kent Som
mer M:kretariatsforretningernc.

Græsmark'i~ktionens konsulenter er:

Land,,\.:.onsulent Aksel jacobsen, Gernersvej 9. 8260
V,by J. ,If. (06) 149502.
Landskon'iulellt B. R. Benlholm. Casten~hi(,ldsvej8,
8210 HOJbJcrg. ,If. (06) 271964.

Græsmark~ktloncn.. kontoradrcsse er:

Kongsgård,vcj 28. 8260 Viby J. ,If, (06) 110888.
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Planteavlsopgaver i den lokale
rådgivningstjeneste
Af Mads Fr. Madsen

Indberetninger fra 119 konsulcIllansættende forenings
områder og cnkeltforcl1mger danner grundlag for cf·
h:rfolgcndc oversigter og for latlel 226 og 227 i labelbI
laget
Tallene udtrykker de lokale planten\ IskonlOrcrs akln+
Icler og viser. hvilke hjælpemidler planlcavlskonsulen
terne har taget i brug for at dække medlemskredsen o;

behO\ for -.en lee og ftidgl\ mng_ De Indhentede oplys
ninger giver Ikke baSIS for al "a..lle tallene l relation III
mcdlcmsunderlagel. '>Om \lanerer meget fra det elit:
konsulentomr' de til del andet. både i antal. i ejen
dom~~lruJdurog produktionsform Derfor gi\cr tabel
lerne heller lUC grundlag for at ,;ammenlignc arbeJds
inlcn~ilclen i de enkelte områder
Foreningerne er opfor! amt ..\j,. og ~ammelllælljngt:rne

er gengivet l label I og 2.

De enkelte opgaver
Erterfulgendc kommentarer peger t)\ en .....)cndc på væ
...enthgc afvigelser fra ~ilbte år... I:d i tabellerne.

Forsflgsarbejdet. label l, :lfsllIt a. er nærmere omtalt I
Ovcr\lgtens afsnil A. Uoven:ll ...... temmel..cr I antallct af
fo,"",og skyldes. at forsogclle i Sylhk.... \ Ig og p:\ Godthåb
IHc er med I næn ærende optælling. og al der jUe har
\ærd lagt nugcn fa ..t hnje for. h\ordan man rent
slati..lI..k tæller dobbeltforsog.

Jordbundsundersøgelser. De ...... mmcnligncllge antal af
udtagne jordprover (h) er for bndet som helhed om
~nllg I pet. IU'jere end l 1984 lal! IQ35 »)andre
all:.ll) ..er(. ">Om Ikke er anfon I tabellen. omfaller bl.:1
1028 Fmfort:l!' Pt. hvoraf 3 fmeilInger tegncr sig for
99i.
89 Ilona!. 1Jt.
793 tek .. turanalYl>er og
8 Ledningstal. LI.
I enkelte fmeninger foretages et væ..emhgt alllal analy
ser I eget laboratorium.

M:lrkkontroll('ll. I en dd fon~nillger varierer arealerne
med fro og 'kt.-xlekorn under marHontrolnoget fra de
til ... \arende lal l 1984. (c). For hele landet erde konlrol
lerede arealer med fro 17 pet. ..tørre og med korn ca 8
pet. mllldre end I fjor.

MARKSTYRING. Tabclafsntltene d og g "'I'Ser, 1 IlVII
ket omfang Markstynngs-materiulet finder am'en
delse. og j hvilket omfang det indgår i en eller anden
form for udvidet planteavlsrådgivning • med eller uden
tIIslutIlIng til EDB-programmet hos LEe.

Af...nil g giver et billede af. i hvilket omfang Markst)·
nngs-materialel finder am'endelse i udarbejdelsen af
godnmgs- og sprcjteplaller og I l\ærfagllg r dgl\ nlllg.
Der er endnu stor forskel p . hvordan de enkelte
furenmger ulbyder ordl1lnger eller Hpakkdosninger(,
omknng an\cndelsen af Mark'it)'ring i en ud\ldct
rådgivning mod særkollungenl. Derfor kan enkelte
kolonner i en tabel ikke give et nuanceret billede af den
rollc. dettc nye drifhlt."del<iCSværktoj spiller landet
over. Derimod vi"er tallene klar! et øget deltagerantal
sammenlignet mcd 1984.

Tabelafsnit e V!';er aniaIlet af rnt.-dlemmcr. som deltager
i cn ordning for udvldct rådgivning mod 'iærkOnlin
gen!, som ikke falder ind under begrebet Markslynng.
I tabelafsnit f er det totale anlal af udarbejdede skrift·
lige planer an fon. Kolonnen med vanding!lplaner er
udeladt. Idet der landel over kun var registreret 37
\andmgsplaner iall.
Ligeledes er kolonnen for. h\or mange af deltagerne I

l\xrfaglig r5dgl\'ning, der benyller Markslyring. ude
ladt. For landet som helhed er det omireni 25 pet.

Den kollektive rl1dgivning har haft et hdl mmdre
omfang end i 1984, hvor der imidlertid var lale om en
stor fremgang sammenlignet med 1983.
AniaIlet af erstatningssager. l 11\ Ilke plantea\ Iskon..u
len ten har medVirket. er ca. 70 pc!. større end i 1984.
mens antallet af diver..e officielle ansoJ,:ninger med
konsulentens medvir~en er faldel til samme IlIVe3U
som i 1983.

Grovfoderanalyser. De Ocsle af de ca. 30.(X)O grovfo
deranalyser, der årligt foretages. finder udelukkende
'In\'cndelse I fodnngsvejledningen. Derfor er del natur
ligt. al kvægbrugskonsulcnten fore... tår en stadig større
del af pro\'eudLagningen.
PlantC3vlsr:ldgi\ ilingen-. brug af gro..fodemnaly~r
gælder forst og fremmot bestemmelsen af det mest
henSigtsmæssige ...Iætlld"punkt for cnsileringsafgrooer
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Plantcavlsopgaver i dcn lokale rådgivningstjeneste

Tabel J. Lalldso~'er..,gt over

D. Anilll b. Anlal jordprøver, Dnnlyscrt:1 for e. Markkonlroir",..

Amt

r
~

~

" J!

j•
~ •

.~ r
Anlagl ~ Rt r, K, Milt C" MB' •~ ...

I. Nordjyllands arni 316 288 17779 15335 17149 O 4825 4857 5651 5739
2. Viborg amt 212 185 13332 12262 12269 O 2590 2492 3920 5415
3. Århus amt 263 237 14206 13522 14093 28 2504 3253 6527 5427
4. Vejle amt ............. 219 202 10763 8681 8680 17 722 1130 6154 7674
5. Ringkøbing arnt. 195 167 15760 14582 14649 O 2434 2937 3433 5105
6. Ribe amt 161 142 9695 9252 9253 18 986 1306 1249 3967
7. Søndcrjyllands amt 121 109 8021 7875 7932 16 752 944 lJ03 7848
8. Fyns amt .. 302 256 20132 9027 9030 29 176 1551 6099 3490
9. Vestsjællands amt 361 306 11100 9030 9124 34 173 1458 7834 3535

IO. Frb.. Roskilde og Kbhs.amter 165 158 .070 4001 4001 109 84 340 5458 1919
11. Storstrømsamtet .. 343 J07 9877 9819 9828 17 804 2479 8669 5850
12. Bornholms arni ............. . 116 113 1477 1477 1477 O 6 4 1875 921

Hele landet 1985 . ......... 2774 2470136212114863117485 268 16056 22751 59172 56890

Hele landet 1984 . ..... 2870 2778 135213 11.1073110388 569 14498 19107 50981 61777

Tabel 2. Lalld:>oversigr over planteavlsopga~'er m (227)

Ilt. Anlll roderanal)'Kf .r

henr Yed anv.•r "'Dr
E

I---
Am' ~ .~

n~~
~.

; ~ .l! ~i
tie ED@• ~ j '[l ~~

• 8~
D~ •• ~ ~-

.~ ~'i 'gi Æ • ] ~.
~ " = ~ " <. % ,,~ E';;;::;j

I. ordjyllands amt 22 3 3 9 31 15
2. Yiborg amt 97 97 97
3. Arhus amt 3 l 2 214 39 257 207
4. Vejle amt 13 2 II 368 48 4)0 382
5. Ringkøbing amt .. 14 14 387 8 409 406
6. Ribe arni . . . . . . . . . .
7. Sønderjyllands amt ........... 4 • 74 44 123 79
8. Fyns amt 13 9 30 43 11
9. Veslsjællands aml

IO. Frb., Roskilde. Købt:nhavllS nnllcr
Il. Storslromsamlct . . . . . . . . . . 9 9 9
12. Bornholms amt

Hele landet 1985 . 69 10 39 1188 3 139 1399 1206
Hele landet 1984 . 116 36 77 1793 22 404 lJ35 1941
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pIOllleOl'lsopgover. o lill (126)

PlanteavJsopgavcr i den JokaJe rådgivningstjeneste

•

b. Udnu,In'. i,MlIolkrm J Kuncr
d Marlsl)nnl f Udarbejlkt allW plaMr bednfl~

.~~. "'- , I
marlr..:alIdr ......... llnaful

j~ l .. Haafld
E medicnlll'ltl". ddug~~ I

'i
l,bJutld Mark <I nn - ~::
~

.~ ! ~
c·

il ~~ ~ ~'" 1 ~M Hi.t ~ ~ il = • ~t j E
e~~ ~

> c • ~ - --
,M ... '" :a

~ - - • o .,
11 [g .. ;:~

~ Q
t~ } ~ ~

,
" •• >5 ,

iii !'åi 1> ."E w <a :.' ~i -] I~"8 "'"" ~~~ i Æ ~
.~

~ • ~ ~ • ~~~j Q- ~i • ~ ~
c ~ c C ••:JE -::I: .> o , < < < n. <E ~., ~

1045 687 7J 4J9 JQ.l712~ 4J5 7~ I 97 641 161 8095 95 64J6 15 127 646 d84 l l,
1077 414 24 1062 28191010 150 611 68 247 86 33[2 63 4581 15 236 508 J96 1'1 2.
853 573 101 592 24411415 47 550 113 478 121 8578 82 507J 14 175 561 265 - 3.
524 423 4 8J 1242 386 129 373 62 161 51 J865 39 3629 14 86 507 ~45 ,1 4.

1107 424 25 633 21>86 942 4J1 564 101 .Db 1JO 5240 7J 4608 Jl1 175 1215 J65 - S.
674 J90 25 10 1885 492 147 395 2J 343 72 3970 51 3730 8 68 221 276 6,
558 J59 13J 92 21141 562 321 5JJ 5 516 149 7208 86 S081 15 138 nq 406 52 7,
922 698 151 401 2106141q 121 726 115 550 I·n 6151 76 4400 24 10J lOlO 258 9 8,
625 286 116 27 929 576 64 271 100 251 127 5848 49 BOl 18 117 626 143 5 9.
195 53 23 5J -135 187 9 85 21 60 50 1738 15 1.'.2-1 10 49 371 96 10.
586 lSS 223 O 690 J90 40 262 168 102 7\ };38 39 3202 10 9 3q-l I·n - II.
138 115 106 200 222 32 O 184 156 32 20 956 19 12-12 l 30 18 41 Il,

H3o.a 4710 1(X).l 3592 20543 li662 1894 5J16 1029 3717 1180 Sqlqq 687 46669 174 1393 Milo .1218 89

6790 2984 8J4 3466 21-1107829 2026 J577 709 2741 106264088 723 52051 187 1352 7524 1900 1333

/'

J

Tabel J, Læplolltlling

Antal Plantcl lun Udi pl. ro
Rellon kolld:IIYC J·nckkcl IIlsl Ipm

planet" læhegn 8J/84 læpl(IOOO1

Nordjylland J5 89.3 116.7
Viborg. 1 Jj 34
Århu .. l 56
VCJlc J 80
Ringkøbing .. 10 190 J05
Ribe 4 9S
Sonderjylland I 12

Hele landet 1985 56 557,J 455.7
lIc1c landet 1984 107 664.5 796

Andre undersogeiser. I landet ..om helhtd er der gen
nemfon 337 spinngsundersogd"er. 7 underl,(lgcber af
af,\ampnmgsbeho\' og ca. 550 dl\-er"ie. heraf ca 250
g)-lIeundersogelser De enkelte forenmgc,"" akti\llct p~

ol1lr~det kan anæ~ l tabdbilaget" lahel 227. h\or Cl
antal analyser pr. foremng pa under IO dog normalt er
udeladt af ~tati~tiUcn

Sprøjtevirksomhed
I 1985 har kun 4 forenmger ~reUet om en \æ'lCnthg
\Irksomhed med "pmJtning mod ukrudt og skaded)r.
ol1\rallcndc iah 11).100 ha. Heraf tegner de to <;ton.lc
foreninger ~ig for lll"alllmen 16....00 ha.

læplantning
L::cplantllingsakli\llcten cr o\-cr\('Jende Illdberellel for
en regIOn 'Om hclhed. samlel I label 3
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Forsøgenes sikkerhed, beregningsnormer,
bedømmelsesskalaer, forkortelser, m.v.

9 pet.
6 pet.

20 pet.

15 pet.
14 pet.
13 pet.
12 pet.

FOfsøgsseriernes sikkerhed er angivet nederst i tabel
lerne ved en LSD-værdi, som står for » laveste sikre
differens<(. Ved en statistisk sikker udbytieforskel for
slås en forskel, som med 95 pet. sandsynlighed er reel.
Hvis en udbyucforskel mellem de IO forsogsled er lig
med eller større end LSD-værdien, er forskellen stati·
stisk sikker. l modsat fald, hvis udbylIeforskellen er
mindre end LSD-værdien, er udbytleforskellclI usik
ker.
Hvis hele (orsøgsscrien er usikker, er der angivet en
streg efter LSD.
På enkeltforsøgene er der også beregnet en LSD-værdi.
som er anvendt til at udskyde forsøg med usikre
resuhater. De usikre forsog er mærket med u.

Beregningsnormer

Gødnings- og udsædsmængder er angivet i kg pr. ha.
Udbytte og merudbytte i hkg pr. ha, hvor intet andet er
anført.
Udbytter afkorn og fro er angivet med følgende vand
procenter:

Korn
Bælgsæd ...
Græsfrø
Kløverfrn, spinat og gulerod
Raps. sennep. radis. kommen,
rybs og hør
Valmue
Hørstrå

Udbyttet af korn-, frø- og industriafgrøder samt rod og
knolde er angivet med 100 per. renhed.
Udbyttet af sra"dardkvalitet i raps er beregnet på
grundlag af 9% vand.

Jordtypebetcgnelscr i den danske jordklassificering

Jordtyperne er bestemt på grundlag afteksturanalyser,
og klassificerel efter nedenstående skema rm Land
brugsministeriets Arealdatakontor.

Ved beregning afafgrødeenheder er der norma t regnet
med følgende mængder lil I a.e. (100 f.e.).

hk,
(ørstof

Vinterbyg lil helsæd. I,S
Vil.rbyg til helsæd 1,3
Græs og kløvergræs*) . . . . . . . . . . . . . . 1,2
Lucerne*), bladkål, lupin, foderært,
hestebønne*), rug·), og havre lil grønfoder 1,5

Majs, staldfoder og ensilering, hele planten*) 1,2
kolbe. . . . . . . . . . .. 1,0
stængel +blade 1.3

Majs, kalbcmix og modenhed, kerne. . . 0,85
kolbe uden svøb 1,0
svøb, spindel. stængel med blade. l,S

Roer, rod af bede- og kålroer 1.03
Raelop, bederoer 1,35
Ærter + byg lil helsæd·) 1,35
Hestebønner + byg til hels..-ed·) . 1,35

Hvor tørslofanalyser ikke foreligger er regnet med
følgende mængder til l a.e. (100 Le.).

Fodcrsukkerroer . . . . . . . . . . . . . . 7,0 hkg rod
Kålroer. . . . . . . . . . . . . 9,0 hkg rod
Bederoelop. . . . . . . . . . . . . 12,0 hkg top
Kålroelap 15.0 hkg top
Græs og Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . 6,0 hkg grønt

*) Hvor der er analyser af tørstof, råprot., lfæstof og
aske, beregnes a.e. efter spec. formel.

Vægtpro<:ent

Le, Silt Finsand Sand, iah Humus
under 2-20 20-200 20..200 58.7%

JO nr. Symbol TekslurdefinillOn for jordtype 2. .m '"" .m C

1 GR.S. Grovsandcl iord 0-50
2 F.S. Finsandet jord

0-5 0-20 50-100 75-100

3 GR.L.S. Grov lerb!. sandjord Q-4O

4 F.L.S. Fin lerbl. sandjord
5-10 0-25 40-95 65-95

5 GR.S.L. Grov sandbl. lerjord Q-4O

6 F.S.L. Fin sandbl. lerjord
10-15 0-30 40-90 55-90

7 L. Lerjord 15-25 0-35 40-85

8 SV.L. Svær lerjord 25-45 0-45 10-75
9 M.SV.L. Meget svær lerjord 45-100 0-50 0-55

IO SI. Siltiord 0-50 20-100 0-80

II HU. Humus Over 10

12 SPEC. Specie! jordtype

268



I forsøg med tørstolbes\cmmc1scr er a.e. beregnet p~

grundlag af torstofudbytlc, i forsøg med sandbcstem·
melse er a.t:. heregnct p§ grundlag af sandfrit wrstof.

Bedommelsesskalacr

Lejelilbojeliglsed er. hvor intet andet er anført, bedømt
efter skalaen: O = heil ~{ående. IO = heil i leje.

Meldug. rus' og andre bladsvampesygdomme er ved
anlæg af plantebeskytlel~t.'\forsogangivet i pet. planter
c1ler enkeltskud med angreb, uanset angrebets styrke.
Efter forsøg:..hehandlingen. samt i :..ort"- og godnings
forsøg er angrcb angivet som d:ckningsprocent. d.v.s.
efter :..kalacn 0-100. hvor Ohel yder intet angreb og [00
betydcr, at alle gmlllle blade er angrebet af !)ygdom
men.

l enkelte lilfælde er bedømmelscn foretaget p,i nær·
mere angivne plantt.·dcle f.eks. faneblade e1lcr aks.

Angreb al bladlus og andre J:kadedyr er. hvor inlct
andet er anført. bedømt som pet. planter med angreb.
uanset rlllgrebets styrke.

Kornets og rapsens udviklingsst:ldier gennem vækst
perioden er angivet mcd tal som vist på ()ver~igtcns

,idste side.

Forsøgencs nummercring.
Ved henvi~ning til et enkelt for!)og er anvendt et todclt
nr. f.eks. 38027. læs: 38. beretning. forsøg /ll". ll.
Ilcrctningens nr. er anført øverst på hver side l den
pågældende lokalbcrctning.

-,

25% 50%10%5%1%0.5%0.1%

Modelblade for bedømmelser al meldiJ9angreb på korn. Af Sien Stetter.

Følgende forkortelser er bcn)'ttct:
k 60pcl. kaligodn. (49 pct. K) omb. ombyt ni ngskapacitct

Kar. karakter p fosfor

a.e. afgrødeenheder a 100 fe. kas. kalkamm.salp. (26 pet. N) ppm. milliontedel

ani. anlagt ks kalksalpeter (15.5 pet. N) ppb milliardcdd

n. bor KI kaliul11lal P, fosfortal

bl. blasten I. [agt RI reaktionslal

Hl bortal L land:-forsøg s :..upcrfosfat (7.8 pet. P)
c chilesalpeter (16 pel. N) merudb merudbytte s s.ået den

Cal c~llciumtal Mg magnesium Se 'ielen

Cu. kobber lOgO. magnesiumoxyd skI skårlagt

Cut kobbeflal mg" magnesium'lulfat spr .. sprøjtet

ellO kobberoxychlorid Mgt magne~iumtal stg staldgødning

c ener Mn mangan Sv a svovls.ammon.(2l pct. N)
f. fællesparceller 01110 .. manganoxyd sv k svovlsur kaligooning

f. før mns .. manganslIIfat l. Ions

Le. foderenheder Mnt. mangantal l. tærsket

na nydende ammoniak MOl molybdæn Ial thsf thomasfosfat

fs. forsøg N. kvælstof udb.. udbytte

FI fosforsyrctal Na-kas natriumkalkammon- udstr udstroct

gns. gcnnemsnit salpeter VSI virksom l stof

gm gødet med Nat natrillmtal 2 n .. diploid

h høslet den nema- 4 n .. tetraploid

JB. Jordbunds nr. Io<ltal Antal æg og larver af 6 forsøget usikker. ikke

K. kalium havrcnematocl pr. kg jord mcd i gns.
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r.

cttomerudbytte for behandlingen er anfort i hkg IlI.'bl"J,luw""s·muJla

kerne eller kg fre pr. ha. c~ 31~ QS-l l 1fl.)..J25
Chlonne\jl,l:lt• .$()'\ !~ ,~, ~ lo 00

Del er beregnet ud fra det opnAede merudbytte minus C~cocd d,strJ " 2-4 l ~). 00

omkostninger til den behandling (middel + udbring-
Sublbn Eun. "" o..~"'USI , .. 'IS,,,,,,,, 1'2 I·jl " "O

ning), der har frembragt det. (.'ÅrloliIJnluJl.'r

Ved beregningerne er am"endl følgende priser: Afllkwo 120 l·l ~, 12).2-40
Alnnn• .4~"C JO l,S.] I .~.CI()

Produkter Arcløn fl E "O 2-J.S I 24)··420
Amll " .. .40

Alk komartn l~.OO kr. rr hL, A..ulo~ ,JO " .""\hrlun''l 240.00 kJ I'f hl, A'lIdI:, B" " 41 :2$
V'rnJ'lo. d~II1I'" ,l.50 h pi' l, A.enge " S.61 "':'\·'70
\mterrap50. mleltla.. HO h rr l, lbmon I'hls 210 li 'JO
Alm rllJ&J'1ICS., mtddchllJli1l Ol "ldl@. 8.00 lr pr l, IbSl,ran 480 ISO 1·31 IlI().~
llun<kgtr. ll,bO kr pI l, ll.a.'iagl:l.n MePA " 2~' 11\..2.30
EnlD I'lrz:!l 1b.!iO h pr l, IJASr DtcamblV'MCPA '" Ul "Rllds.mgd 9.20 II pr l, IkJgfllll " 4H l~O..a

lI~nosalo.. 440 U,7-1 kl n4<O
Gødskning lklllfam "" 2-31 HO·JOO
Ooonlnl\lld~ln,"if18 90.00 ~r pr h. IkllUlul 110 2·)1 l:().3lO

K'a::lslof G~..crtlt 0.00 kr pr k, N Iklll-una 90 2-\ 1 1~()'270

I n.a HXJ ~r pr k@. N U1lldn SOO SC ICll 0.4·11 ~O·2OO

i k.aI~ammMloa1ptl"f b,OO kr pr 11.1 ' Bronlllul MF 4 170 0.8·21 I \·\40

lllrC'".1 ~,OO kr pr kIt , Hromolon " II 19~

lNI'K 6,SU kr pr q N Cllrb.1Imex " H, 170
FO'Ifol 15,00 kr I" 11.1 P CIPC.4(Y-<. lO 1.21 'o(}. 100

Kahum Ull kr pr kJl, K rk'oonnul 2 E 'Io li Bll
Do-onnol Super T '" li '90

$pnIjlnml pr ,ang 120.00 LI pr ha o,l:MIlbf._ DPM bl IO~

(Om pm; (Ol" alk bp I'otbndhnJ':'1 der laJO 1l.Le brn!>~n ul e'l Dtcam~· MCPA-b1 .,
U~I .-

k~r:r \-ed ~ne Lltf'SIn) DlChlorprop (OPI ""!>mr"'Ct..4S<; " 1·1.5 I 4\-67

Plantebeskyttelsesmidler
DlG DrClm~ '-KPA " 1.3 q "O'lOC. SQ':; " " ''''DPD-b1 "lri.r pr olm Kr. pr DPM-.l:>1 "J.V1.. - ""l, Ilu Pronl lmlll,"," :IO '''' 1-2 k. Itn·lllO
[n'O) "" H, 'lO

~","'JrT
,. aneIon 50 WI' 125 2.'_1 LI ~I()'H~

I-\'Tun '" l-Uk, )t~ 525
Apron )' SD 655 100 yhk! " fWillad<: JI2 l-Ul ~1~-480
8a)·tan beJds.<' 1\1 '00 I~ "'hk! IO' Olean 20 DF "00 lO, 90
Fllnpztl IkJd'IC: " 100 rnllh~l: • Gohl\ ll~ 1-5 ~Jl, 1~J. 112'
fllnpzrl TDZ "' 100 mllh~g l' (irlmoAonc " ..,. )Q'\-12\
Noo-Voronn .\2 l~mllh~1 • Ilc-rbalon 610 " J.).~ 1 16\ 190
Ofl_nol tqd~ '90 10-40 !f\;g ,.,

Ilcrbaphrn 105 1.)1 2111315
Ofianol T lIO 20-401 kg ,.,

lloltOA r " Ul 81
OnhoCld 75 70 100-100 &flrkg 1·14 Ilormon-MlA 7(} Il 2,71 lO
P.nOChIK PlllO " I(XJ mllhkg .' Kamllon D ., 1-3,~ I n~I'O

KefTufam '0' 1-31 :Io-JB
Kr:rb ~l 211' Il, 28~

Kr pr Alm K. pr. ha Laj,.<,(J " ~,. ;l)1.250
kVIlI. d_ \iatTlg<ln 290 1-1.~ I : 9'l-4l~

\KPA. 7~% " 1.31 40

SWJmfW"I/J!e~
MCI'B. )0<;<- II " 140
MPD·hl """("pn .. 11 l7b Ma:hlof"prOf'. soq. " 3·5 I 70·12~

&)1<'1011 C\i Ul Il, 24\ Meclnl " 1-41 1'I~21O
1b.)IC'lon DF 1'0 Hr. ''''' \1ylMe '" 1.)-.11 '1<-210
Ba)kton l' \\1' ", 0.' kr. IB .... aT&tl(:AI 20 1·1 ~J ,<>40
&o1'lCal lO H, "', 'atnum"'Qnl 1().20 ~I 7'I"1l~
8tnlalc 110 O., kr. IO' N""~ '" 1·101 lll~ 1320
Calu.ln 1":'0 0.71 'IO (hltnl '" 0,'·21 j~.JOO

UhJ;ln M 16 H, 1" Prr>l'loalL'\ )~ " ,. ,I<C""", 200 " 200 1'1Of'l,,,-,,.\i ~ Il >l, »m
Daron,I 500 r '" 2.> I '" p)r:ullIn Fl 'lO 24' '''~OaocJn,I n I~~ o., I "

R".... " 1,51 ·~·37~
Drl...."" LF '" " '" RQ\lndup "" 241 , >20
M>n<b 20 1-1.5 k3 40-" """" l7~ 0.75_1 ~g !",,~nO
Ortho-Drfolalan " 11 17~

~htll Tnfi'kJ; " 1.4-61 .".)00
PlK,Vondoa-rb ulr. 40 2,~ li '00 Sronl." " 2,)·ll 11I~·130
R'dolnLl M7 ''O Ul 42~ SI<lmp 'O ,. 'lO
ROl"ullln '" I-U~I 3M-~"O S'IIl('\t 560 'O '" 2 (l..21l1\
RO\rll fIo 1'0 2·J ~r: J4t}.'IO T..-nJo, "'tlO rc DO 2.5·)1 l!5-)QIJ
Spor'a~ 4' CC' no " 2<' TolL",n l "' 2-J.~ I 2\\.410
Spor1"'~ "I- "O I.~ I FO 1rrllan 90 1.5-21 115-180
I i11 ,t. 240 1~2 Ul 288 Tnhutlll " )-4 ~J 1,,).)!JO
Tilt CC' 2~ 'lO 0,51 12~ Tnnub,l1 SO 3~1 HI.l-nO
Tilt lurbo '''' " lbll \cgnr;an 500 I-W lJ~ 1.'-21 !00-17(l
rOplolll Fl '" " II ~ \mlM '" 0,51 143

SÅ(J",'dl'rr""dlr~ Oli.. .I fpnd..-k.!æb.-m'dlu

Amhllsh 2~O 0.251 " AClIproll " li l,
(.")mh)~h " (j,4~,8 ~g '1I-1b ('Ilo,",elt " 0.11 ,
De<:,) IO' 0,11 .- Il ,",.nllc 17 J.~ l »11\

D,mclhoat, 20% " 1·11 )'70 [llrlll(\1I "" 0.11 •
Dmtcthotu, 1'0;- II 1·11 u·m I'ell/'I<>I rlll~ " " "KVK J)"nC'lhoal 400 " .11 " l,"'..... P<,1 '" " O,J·II 4-11

KVK Pcnnethrm '" 0.251 " llMo;lp..1 Pil" " 0.31 17
M.~lor ''O O,lS-Ø.~ I ,H.~~ -;anda'lt ~""" "' 0.11 "Perfeklbocm 20 EC " I-li J).'Ill ')ellen,,! SuprT Oht " 1,01 "Prnmor G 220 0.25 Lg 5~ 4nd~1

R...... ''O O.l~~.5 I .ll.8~ M-'n,anehd;al, 12~ " il, "Surrundm IO F'A '40 0,61 " \bnplKlllial.11.,. , J·H~ 18·1,(}
SlImlthlOll 20 F'A- " 1·21 "'" l'd'('I'''Jlnrn, I'r pn! 'lO
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STIKORDSREGISTER

53

S/delD! OI'er /{)()(J hl'n~iser Iii
Beretning over P/oflfeol'lsor!Jejdcl.
("Den store bere/lling")

BeJdslllngafkom,. 119.131
BejdsIlIng af vårraps 107
Bejdsning af ærter 147
Bejdsning mod skadedyr 156
Ikjdsning mod ærteskirnmcl 148
Ikke 249
lklgran 190.211
Belmda markæn 50. 51. 53. 55. 73,
Belinda virllerrap<; 103
Belinka 116
Bdmall trlarL~rt 50. 51, 53. 55
Bcnas;llox 109. lIR
BenedIcte J l, 35. ·n. 53. 54
Benlale 121. 127. 144, 155, 161. 168
Benomyl 121. 168
Bente 53
Benlrol HH. IB5.211
Berbel' hor 116
Berber kartoffel 21 7
Beregllin8'1lOrmer 268
Berl . 19. 20. 23. 53
Oetafam 200, 209. 211
Uelanal 199,209.211
lJelaron (CQ 519) 199.111
BetaSlJl1u 201,209,211
Tlclasana Combl 204,211
Relo.l.jp 2Ql}
Biell ....ellu 103
Dingo J l. 35. 43. 53. 54
Umtjt' 216
Birger Sejel vårbyg 44
Rirka 53
Rirle 53. 73
Bladex. 97. 110. 113. 193.211
Oladgød~kl1ing ril kartoner 219
Uladlu~ pol byg 141. 152, 164
Bladlus på h\'ede 151
Bladlus på ærter 153
Bbdlus. Ixdommelso~kal:l 269
Bladlus. skadctær<;kcl 153
Bbdlo<;c ærlelypcr 51. 245
Bladplct 35. J6. 120. ID. 139, 144
81adplcl I græsfm 97
Rladmndbillcr 153
Rladnbbesnudcbillen 114
B!adwllmpe i frogræs 97
l3Iadiovalllpt: i hvede 124
U1adiovampt: i vinrerb)'g 133
U1ad.\lvampe l vtirbyg 134
Bladsygdomme. bedommd~ 269
Blandmg. byg - ærter 235. 1847
Blanding. ,årbyg 31
BlHml<.æd. areal II
Dleg og Fe~k. pileurl 206
Uliuard 249
Uodil 50. 52, 55. n
I30dilært lil helsæd 235, 241
8okolo trilicaie 30. 48
BolulCl lupIIl 52
Bondi 53
Bonita 235
Uoree 246, 249, 2S I
Borvi 233
Brandbæger I majs 197
Brawny h'ede 1025.1844
Brcdsåskær 58
Brigade 151.168
Brilander 103
Brilla , . . . 225
Brock 1483

254
48

249
170.211
193,211

195
197, 211

243
211

45. 55
170. 211

140

119.168
174,211

179
179

132, 168
47,70

234
170, 211

96. 117. 181. 193.211
173.179.180.188
173. 179. 188. 194,

211
210.211. 220

246. 249
233

123, 136. 144. 16R
132. 168

97, 124. 1.'2, 168
21. 6J. b7. 1J1. 1J6.

14..;. 155. 168
Baylcloll CM 120. I";";, 168
Bayleloll DF 144. 168
Baylan bejd..e 1M . 120. 131, 168
Baylan beju~ SL 120. 131. 168
BaYlhroid lSI. 155, 168
Beaupre 246, 249
Bederoer 254
Bederoer. bek. ar skadedyr 156
Bederoer. goosknmg 82
Bederoer. kvlkhckæmpclse 197
Bederoer. midlers skånsomhed 205
Bederoer. pillering 156
Bederoer. stankdhen 156
Bederoer. ukrudl 197
Bederoesorter 225. 226
l3ed"mmel~skillaer 269
Behovet for om~anJng 1984/85 12
BejdsefofSog 107, 119. 1J1. 147,
Bejdsning af bcderocfm 156

Ba.sta .
Ba.... tille
Bastion
Bavieal
Baycor 300 ec
Oayfidan
Oaylelon 25 \VI'

B
BAS 3119-01 F
BASF DieambalMCPA .
BASF DP/D 670
BASF Ol)/MCPA 750
Baeitac 75 WP
Bageul1dersogd~er

Baraula
Barnon Plus
lJasagran 48U
Basagran OP
Basagr:m MCPA

Apron 35 SD 147. 168
Aquanus tnlleale )0,48.67. \JO
Ar - Arnblsche. meldugr~lskns 35
Arnmir 53
Arbo~rl Spceial 119. 168
Arbos:it1 U 1J I, 168
ArealanH:ndeh.en 1985 IO
AreIon Combl 190,211
Arclon n E 172, 190. 211
Ares 1484
Arelir 117. 181. 195.211
Ari,l 249
Ariane 116
Art('r og !>Orter af korn og
bælg~æd 17

Arter III helsæd 235. 240
Artsforsog med grovfoderafgroder

Artsfof<;øg med korn
Ass
As.s.erl
Asulox
Atral.in til ærter
Atral.in, 47%
Augusta
Avadex IJW
Ava13nce.
Avenge
Avlerregi<;lrerin8 Epldan

255
53

228
211

19. 20. 22. 53
246. 249. 251

44
249
5J

5
116

32. 35. 36. 43. 54

DS. 168
123. 168

269
26B

J5
44

IJRO
1380
249

96.117,173.180,20J.211
101

194. 211
14

268
220

A
A 7099 A
A 7283 A
A.e. beregning af
A.c.. afgrodccnhcdcr
Ab - Abcs....inian. mcldugrcsistcns
Abcd 9200 vårbyg
Abed llummer<;QrJcr
Abed Planleavlssl:tIIOIl
Accord
AClipron
Activ
Afalon
Afgrodebcdommclscr
Afgrodeenhcdcr (a.c.)
Afhugning M kanoll"cllop
Af"tamnillgcn for sorter af korn og

bælgsæd
Afsvampning, Se bejdsning
Afugan 134, 136, 144, 108
>.Agerkål,( 180. 196
Agcrrævchalc 189. 192
Agersennep 110. 111. 179. 206
Agersledmoder Il \, 180. 183, 192.

206
Agro MeJiorll\ion 61
Agrodan rulleskær 61
Aksncdknækning I vlnlcrbyg 28
Aksspild i vårbyg 34
Ak<;,sygdommc i hvede. 124. 127
Akstype i \'11l1crhyg 28
Akt" 31, 35, 42. 53. 54
A L - Aigcrian. rnddllgresi~len:. 35
Albert 31,)5,41.53.54
Alden SJ
Alfred hestebonn~ 52. SJ, 55
Alfred hestebonn(' 111 hel!>æd 240
Alls Abed \·lI.rbyg 44
Ahze 246, 249. 251
Alm. brandhæger 197
Alm. rajgræs 97
Alm. rajgræs som ukrudt 189
Alm. mjgnr;:~ lil grovfoder. 2.n. 243
Alva 53
AlzOOef 220
Ambush 9B
Arnelhysl 225
Amia 216
Amidholdige kvæl~lofgødllinger 86
Arnino rnarkært 50. 55
Ammoniak, se nydende ammoniak
Ammoniakbehandhng af halm
Andrea
Angela
Anilop
Anja
Anjou 18
Anker Sejet vll.rbyg
Anko
Annika
Antal forsøg
Antures
Ape,
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267
2M. 267

249
81

124
90

20,25,
28, 35

Egenskaber hos ærtcsortC'rne SI
EK 183. 1'17,211
EK l84h 1'S7,211
EK 18Sh 1~7,211

EK 283 189
EK384h hl,211
EK 480 175. 1:'9. 180
EK Chlormcqual I ~8. 168
Emil 103
Engrapgræs 97
En\oy 174.180.11)7,211
Enlng rapgræs. 189, 1"2.206
EpIdan - A\lerregislrenng 140
Epona 249
Enca 225
Enno 27, 2~. 53. 54
ErOSion 212
Escort vårbyg 44
Europa S3
EXP 4179 FlO 109
Exlravon 211

F
FabrikskatIoner 215
Fabrikskartoner, gødskmng 218
Fabriksrocr .. 59.83, 207, 22S
Fabriksrocr, kva-Istof 83
Fahriksroer. ukrudtsbekæmpcbe 207
Fabnkssukkerroesorter .... 225
Fakse·skær .. 61
FaJdtal i hvede 70
Falke 19. 20. 23. 53
Faneron SO wp 172, lro. 211
Faneta heslebonne 52, SS
F.ngbakkefangst. fntnuer 260
F.ny 116
Fastae. 108, 165. 168
FD·h\'edenummersorter 1(24. 1844
FDE·nummersorter IC26. 1845
FE i ærter 73
Fecu...a 216
Feekes Large Scale 281
Fennrolhion 1~ I. IS4
Fenox S 175, 179
Ferskenbladel og bleg pileurt 178
Ferskenbladlus 226
Ferskenlus, resistellle . 1176. IJ77
Fer\lin . 100,211
Fen'inal 100. liS, 197
Fevlllol Plus 211
Fmale markært SO, 53, SS. 73
Fix S3
AaddY5e 209
Aeel v1rbyg 44
Aydende ammolllak 86

Dyrkning af korn og bælgsa=<! 63
D}rk'llngsegenskaber i kornsorter 20.

26, 30. 34, 44, 47
Dyrknlllgsegenskaber I rapssort!1" 102
Dyrknlngsegcnskaber I

\årh\'edesorter 47
Dyrkningsegenskalx=r I ærtesort~· SO
Dyselyper 209
DtrkSlrd..... esleNold rajgræs 229

~

EOB-godlllngsplanhegnlllg
EDB.mark.slynng
Edo
Energødskning
Ener:lrssprøjlning mod fodsygc
Eflerårsudbringnillg af kvælstof
Egenskaber hos kornsorterne

157
157
93

108. 165. 168
63.98. 109.

158,168
154, 168Cymbush

D
Daconll SOl) F 125, 135. 144, 148, 168
Dagro tntlcale 30
Damn 125.134.168
DaiSY .. 32. 35, 43. 54
Dalila 233
Danko , . 25, 48, 53
llintnl 175, IW, 188
Dan\lu 216
OamlOr 103
Deborah . . . . . . .. 234
Decis. 108, 151. IS4. 168.206
Delsene SO 122. 168
Delt N til fabriksrocr 83
Delt N til kom 63, 87
Delt N til rug 90
DeJt N ul \'interbyg 89
Deh N ul vlnl~rh\ed~ 88
Delt N til \"Arbyg 87
Delt N ul drraps 106
Derby maJs . . . 246. 249
Derosal Combi .. 144
Dcrosal n 120, 144, 168
~nnol 2E 110
Devnnol Super T 112
DIamani - Ww 1395 101
Diana 27,29. 53, 54
Olander 103
Diane\\a 215
Diealon .. .. . .. . . .. . 175
Dicamba 180
Dicazin 197, 211
Diehlobutn12ol 135
Diehlorprop ISO
Dieo-Ban\lcl·M 75 17S
Dieuran 18. 211
Dieyandiamid .. "...... 92
Didin .. 92
Dimefuron 193.211
DimelhlOn 141
Dimethoat ISS. 168
Dinoscb 173,181. 190, 195,211
Diplom - Sv 2233 101
Direkle sAlling S9
Direkte sAmng af alm rajgræs 101
Disponenl.. 19.23, S3
DIthane LF 108. 149. 168
DLG D-propmix 67 . . . . . .. 179
DLG Dicamba-MCPA 174,211
DLG Dlmelhoat 28 . 168.206
Dominator .. 25. 26, 53
Donar 2S
Doral 103
Doscnng ved bek af bladsvampe 139
Doublel 174, 211
Dove)' 234
OP 199 226
OP S84 226
OPM-mldler 180
DPX T 6376 172,174,184,211
Drawlfol ..... 107, 149, 168
DSV-WRG 32 103
Du Poot lllluron SO 193.211
Dual 960 EC 113
Dula 45, 46. 53. SS
Durumh\ede 47

Curalerr H .
Curalerr S G
Cut.analyser
Cybolt .
Cycoocl ekstra (CCC)

219
161,168

149
ISO
103
100

SO. SI. S3. SS
24.53

211
44

30,48. lJO, 244
246, 249

220
219
140
235

SO. SI. SS
97, 122. 134, 144, 168

121. 168
126, I3S, 168

44
·H. 48. S3. SS

27.53, 54
1527

c
Ca 361671 v1rbyg 44
Caja 31.35,41.53.54
Calif ... 19.20.23,53
CahfornlSk hejre til grovfoder 234
CallJtin 135. 144. 168
Cahxm M 134.136.139.144.168
Callypso vArraps lot
Callan .... 147. 168
Calypso marluert SO, SS
Camir Ca vArbyg 44
Canor Ca vArbyg 44
Carbenduim 121. 145
Carbetamex II S
Carbofuran 156, 168
Cargo hestebønne. 52, 53, SS
Catmka .. 1487
Calola Ca vårbyg 44
Catnn Ca virbyg 44
CCC 88.98. 109. 168
CCM, kolbemu 2SO
Cerise 32. 35. 38. 53. 69
Cerone ... 25,65. 109, 158. 168.220
Chelatiserede mikronænngsstoffer

ChlormequBt 40 ...
Chlortosip M
Chokoladeplet
Chrysander ..
CIPC
Cilla markJrrt
Citadel
Citowell
Claro Sejel vArbyg
Clereal lrilicale
Clipper
Clopyrahd
CompiolIl
Computerbaseret varshn~ystem
Condcsa
Consort .
Carbel ..
Corbc1 Duo
Corbcl Star
Corgi vArbyg
Comette
Corona
Creso durumhvcde

Brokimmune kartoffelsorter 217
Brominal 117
Brominal ME 4 118.177.211
Bromolon 1'72. ISO, 211
Brubel 246, 249
Brunplet I tnucaJesoner 30
Brunplet I vinterhvede 20. 124. 127,

144
Brunplet i v1rhvede . 47. 144
Brunrust, 25. 124
Brulloudbyuet af grovfoderarter 254
Brutus 249
Brodvolumen i hvede 20,47
Duras .. 246, 249. 25 l
Burr~nerre . .. .. 191
Butisan S 109
ButYlox. 117.181
Byg og hestebønneblandinger 240
Byg og ilCrteblanding 235, 241. 1847
Byg, se vAr· eller vinterbyg
Bygrust i vinterbyg 28
Bygudsæd til helsæd 239
Bælgplantearter 52
BælgplallttsOrterncs opnndelsc 53
Bælgsædsorter og ·arter . 17. 49. 245
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255
218
106
86

61
85

169
261
151
266
268
222

148
111. 172. 179. [96
31.15.42.53.54

188. 192
20. 124

47
53,54

32. 35. 39. 53. 54
79
92
80
7J
11
'9
75

150
195
52

31.35.43.53.54
5J
45
25
27
23

31. 40

Grll"klmmel I lener
Gulobeoje
Gula
),Gule mldler«
Gulru"t I \ lIIterh\ede
Guiru"! I \årh\ede
Gunhild
Gunnar
Gylle og N-Illforsel
Gylle. nllrifibIIOI1\lutmm('re
Gylle-\ldning
GærS\3mpe i ll:rtcr
Goomng.:,forbruget 1985
Godnlllgsudslrlllllng
Godsknlllg og kalkning

11
11·~.\cdcIlUmll1crsoner 1024
Hagl~kade på \' rb)g IO
Halmm.engde. bjærget 74
Halmudbyllel 14.74
lIalo 25.26.5.1
Handcl"godl1ll1g, forbrug 1985 IO
Hanekro 111. 173. 179. 191. 196.206
Hanekro I ...år'i:cd 174
~Ianna 101
Hardl-d}'loC . 209
H3rem~ 1~1%

H3r11 32. .15.41.53,54
Haf\ade 25 F 220
Ha~so 27,29,48. 53. 54
1lasso tIl hcl..æd 144
Havila .. 32. 35. 38, 53. 138
HaHe, ffllflueangreb 260
Havrebladlus ISI
H3vl"e'nematodrace. resisten\ 35. 45
H3\Toorter 44
Ha\rOoOrtemcs

dyrknlllgsegen"kaber . 44
Havresorteme<; opfindelse. 53
Hedvig 45. 46. 53. 55
Hejrenæh I bederoer 203. 206
Hela 217
Helge 53
Hclka marlært 51, 55
Hclsa.-d 235. 254
HeI'læd, byg - hditeb<lIlne 240
HcI...'Cd. b)'g: • leneblandlllg 235, 24 1
Hel<;.:cd. gronbyg . 137
Hd"ed. !l('mlbladløsc æncr 245
He1!ked. ~llgende udsæd 239
HeI!ku!, tntlcale 244
Helsæd, Hnlerbyg 243
Helsæd. vintcrhvede 244
Herba·8anH~1 M 750 175
Herbalon 620. 100.183. 188.211
Herhaphen . 204. 209. 211
Herbatox COmbl 3 176. 179
Herblcldnrklllng og ukrudl~ner III.

180, 192, 1%.206
Hertz Fre)'a heslebonne 52. 55
Hesteb<lIlne III helsæd 240
Heslebonnebladplcl ISO
Hestebonner. bek. af

s\'ampcsygdomme
Ilcstcbonner. ukrudt!>bekæmpelse
Hestebonnesoner
Hocke)
Holger
Holl. \'3:gt I havre
Holl vægt i rllg~rter

Holl. vægl i \ llllerbyg
HolI \ægt i \lTllcrh\'cde
HolI \ægt I \-årbyg

26-1
15

264
264, 1900

264
113,189.197

237
:no

264

Fm\'ægt i luplIl 52
F'S 102 189,211
Fl. fosforsyretal 93
Fuglegræs. III. 119. 191. 196.206
Fungazil TBZ IJ I. 168
Fungaul·bcjdse 168
Furep3knmg 57
Fusarium l hedeah 125
Fusarium I maj'l 25 [
Fusilade 100. [13, 1~2. [97.203.211

G
Gaiani 32. _15. 42. 53. 54
Gallanl 100. 115. 170. 1'17. 2! I
Garv. 810 1483
Gelda 216
Gcnvæhl I fr"græsmarker 99
Georgie 53
Gerbel 27. 29. 53. 54, 71
Gerbcl III helsæd 244
Germander 103
GImpel 53
GLG 139 249
Glean 20 DF 100.117.174.180. 2[ I
Glean 20 DF. eflervirkning I terter

193
Ghmmer~r I \'årraps 108
Global - S\'. 2279 101
Glucosmolatmdhold l raps 102. 104
Godthåb, forsogsglrd 1880
GodthAb. klimatisle målinger 9
Goemar HM 86 219
Goldfodsyge 121
Goldfod~}ge og JOrdbehandling 60
Golf 3 I. 35. 38. 53. 54. 69. 138
GOltlX 199.211
Gorm 31. 35, 41, 53, 54
Grace tnllcale 30
Gramoxone 58, 210, 211
Grandur 47
Greta 225
Gril 32. 35. 42. 53. 138
Gro\foder I fON'Jg. mark og stald 258
GrO\foderanalY'loCr, omfang 265
GrO\'foderarter opdel! på jordtyper

257
Grovfoderproduktion 222. 254
Grovfoderudbyttc. mAlt i marken 257
Grovfoderudbyue.opm!lt 257
Grubber 61
Grrs, bck af fntnuer 154. 25Q
Gra:s. forsog med 228
Græs. gødskning efler

lempcf3tursum 231
Græ:s. hlkbekæmpelse før slæt 172
Græs. kva:lstofgooskl1lng 230
Græs, stJlnkelben 155
Græs, \andlllgsbchO\ 113
Græs· og gronlfoderarealel IS
Græsaner 233
Græsblandmg .. 230
Græsfrø 97
Gr:esfrø, genvækst 99
GræsmarkssektIOnens konsulenter

Gra=smarkssektionens ... irksomhed

Græsmarksudbytter
Græsmarksudnugten
Gr-.esmarksudvalget
GrlOudvalget
Græsukrudt
Grønbyg
Gråbynk~

53
52
53
91

"91
94

91.94
187, 211

53
171
216
264
246
259
154
261
262
246

1025. 1844
20
28
96

230.235
51
99
99

100
51

197
52
50

Flydende ammOniak til halm
Flydende ammoniak 111 kanofler
F1ydend~ ammoniak lil raps
Fl)'d~nde ammoniak 111 \'mtersæd
Flydende ammoniak.

ncdfældll1ng~l~kmk

Flydendt' k\'æl"lofgoonlllg
Fly... t'havre
Flyvekurver, frilfluer
FMC 54800
Fodcranal)'ser. omfang af
Foderenht'der, fe
Fodersukl..t'noer
Fodersukkerrocr. JOrdboendt'

skadcd} r 156
Foder!>ukkerroer, kVIk 197
Fodcr'lukkerroer. kvælstof 82
FlXlersukkerroer.oplagning'lllder 222
Fodersukkt'rroer. pill og bejdsn 156
Fodt'rsukkerroer. ukrudt I 197
Fodersukkerroewrter 226
Fodenærdl, beregmng af 268
Fod.'» ge l korn 120, 146
Forbruget af handdsgodnmger

1985 10
Fordarnptllng 1985 9
FOrenklet gro\foderprodul..tion 254
forglemnllgcj 179. 191. 196
Forkortelser m,,,, 269
Forla 249
Formænd. planleavlsud\alg 1891
Forskningsprojekt 78
Forspirede karlofler 2[9
Forsog med hælstofTormer 85
ForsogenC" nummerenng 268
Fo~'gene\ siUerhed 268
FOr'lllgsanlal. .... 5. 17
FONJgsarbc:jdeb omfang 5
Forwgsgllrden Godthåb 1880
Fon.øgwpgllverne. m'er'ligt over 5
Fonrolerafglft 52
Forædlerbcskyltede korn· og

bælgplantcsorter
Forædlerbesk) Itelse
Fonediere
FO!>for og kahumgoonlllger
Fosforgooning, forbrug uf
Fosforgoo'lkning
Fosfor'lyretul. FI
FOol;fortal. Ilt
FO),lril
Freya
Frigate
Fnla
Fntnueangrcb I h\'edetlb
Ffltnucns larve
Fntfluer l græsmarker
Fntfluer. hek. af
Fntfluer. fly\ekurver
Fntfluer. "kadetærskel
Fromca
Fronllnsm3n h\<ede
FrOSlresislens i hvede
FrOSlresistens i vinlerbyg
Fro og industnafgrøder
Froblandinger III slæt
Frofan'e hos marlca:ner
Frogræs
Frøgræs. genvækst
Fr0~nes, spildkorn
FrOSlørrelse for markærter
Frøukrudl I bederoer
Frovægl hos hestcOOnne
Fr<wql hos markæn

r

I
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83
79

07.81. 89
bl. SO, 88

75
84
Il
85
85
85

230
82

m
230
231
70

253
105

M. 81. 89

Kornafgnxler. \ækstbetingel...er 12
KornarC3let II
Kornarter lil hel~ 243
Kornarter. fOf"i0g med 48
Kornbladlus . 151
Korndyrknmg 63
Komets ~"ahtel 14
Korneis udviklingsstadier 281
Kornforædlere . 53
Kornhøsten 1985. 13
Kornsorter og -arter 17
Kornsorternes oprindelse 53
Kornsorternes udbredelse 49
Korsblomstret ukrudt IvArraps 110
Koru. 32.35.41.53.138
Kosack. 19.20.24, 53
Kraka. 19.20.22. 48. 5~, "70. 127
K raka ul hels.'Cd 244
K rake bederoer 226
Krumhals. ... 179. 180
K(, kaliumtal , 93
Kulturhar\'e . 59
Kurser for landmænd 267
KVK 823003. 72.211
KVK 843009 . 211
KVK Dlmethoat . 151
KVK Dlmethoat 400 168
KVK Permethnn 108. 168
K alLlet af spIsekartoner 216
K ailtelSanaJyscr i bageh\-etle 70
K k i bederoer 197
K lk. bel af , 170
K ·lk. bekæmpelse for host 171
K 'kfil... 171
Kvælstof ~fter temperatursum 231
K .... Irlstof i jord 77
K\telslof og vækstregulering 88
K ...·ælstof lil I·årige

hvidkl"...ergræs
Kvlelstof lil bederoer
K...ælstof Iii b)'g-ærlhelsæd
KHdstof ul græs .
K ælslof til klo\'crgfle5 .
K ælstof Iii kvalitetsh ... ede
Kvælstof til OlaJS.
K...ælstof lil raps
K"'æl'\loful rug.
K"'ælslof til staldgooedc

fodersuHerroer
K a:lstof lil slaldgooet b) g
K a::lstof III ...·lIIterblg
Kva:lstof ul vmterh....ede
K ... ælsloftil \olrblg
K""lrISlOf, okonoml
K\aelstolTorbruget
KvælstolTonner ,
K a::lstOfgodning. nydendt
K ælstofgodninger
K vælstofgodskning af vinterslcJ.

efterår 91
K vælstofkur....er 76
Kvælstofmængder . 76
Kvælstofmængder Iii spindhør 116
K ....ldstofmængder til ....lrbyg 75
Kvælstofpnser ., 270
KV1CI~lofprognoser 76
KVlc1slofprognoser I \'intcrh ... ede 78
K )'ros 226. 254
KørehaslIghed ved nedf afn a 6\
Kørespor 89
KAIroer 228

Kalium III kanoner. 218
Kahumlal. Kt 94
Kalk Iii ... intersa=d 93
Kalkammonsalpcler 86
Kalkhæ.lstof 219
KaJktrang 94
Kamille III. 179. 191. 196.206
Kamille I bederoer 198
Kamille I hvede. 187
Kamilon D J74, 211
KanzIer . 19.20, 24. 53
Kaplah, 215
Karale 151.168
KartoO'eld)"fkning 215
KartoITelskimmd 146.221
KartolTelsorter . 215
Kartoner, arl\'cndte lIlIdier 221
Kanoner, bejd~llIng uf 219
Kartoner. lIIdu'ilri 215
Kartoller. hælstof 218
Kartoner. ned....snlllg 220
Kartoner. plalltebokynelse 219
Kartoner. 'ipise 216
Kanoner. lidhge 217
Kartoner, ....andlllg.sbehov 213
Kas III ...·!rraps 106
K~kade. 27.29. 53. 54
Katnn SO. 55
Kemlfam 209. 211
Kemlkaliepnse-r 270
Kemiblier 118.168.21 L 221
Kw 249
KepaJog. plantctal 1203
Kerb50 112.115
Kernespild 13
Kerne:;pild I havre, 45
Kernespild I vlllterh ... edc . 20
Kem~pild I v:1rbygsorter , 35
Kernestorreise i b)'gsorl~r , 35
Kernestørrdse i havre!>Orler 45
Kerncstorrebe i vlllterbygsoner . 28
Kernestorreb(' I "'lIl1crrug!>Oner 25
KernC'\torrelse l v:1rbygororter 35
Kertl~t()rrelse I ~lrll\edesorter 47
Keti. 32.35.41,53
Kla:wn. 31. 35. 42. 53
Klimatiske m!lInger 8
Klæbemidler 211. 270
Klo\-er III frø 96
Klo ergra:s. hæhtof 230
Klo ergræsudlæg.
ukrudlsbekæmpe~ 181

Klo\-ernge froblandlllger 234
Knoldbaeg~rsvamp 107
KnoJd\-aegtI l.artoner 215.216
Knækkefodsyge I h\cde. blll~e. 123
Knækkefods)ge I rug 128
Knækkefodsyge i trilicaie . 130
Knækkefodsyge lVIIIlerbyg 132
Kmekkefodsyge og JOrdbehandling 60
Kmekkefoo'i)'ge. bek af. 121,130.144
Kobberlal, Cut 94
Kogefastlied i kartoner. 216
Kogeu:rter 52
Kolbemu\ 250
Kollektiv læplanlnmg 267
Kollekli .... rldgi .... nlllg 265
Konsulenter i foreningerne 1891
Konsulenter.landsud\algeb 1900
Koral .. , 31. 35, 43. 54
Konna 103
Korn og bælgsæddyrl.ning 17
Korn. fritnuer 154
Kornafgrooer. udbyue l_l

II
91. 218

218

215.216
32.35.41.53.69

33
32. 35. 38, 53. 69

103
32.35.41,53

249
93
94
57

156
268

93
77

212
268

60
182
57
93

268
257
249
103

197.211
172,176,211

22.
3 I. 35, 42. 53, S4

98
234
92

31.35.41.53.138
235. 240. 241

194.211
27.48.53.71

.. 243
19. 20, 22, 53. 127

225
101
215

32. 35, 41. 5]. 54
57

249
233
241
225

K
Kaligooning. forbrug af
Kallgodskning
Kallkalk

I
Id,
Jdabyg til hels:rd
Igran
tgri
ISri til helsæd
Imba ...
Impunty ...·alue
Industriafgrooer
InduSlnkartoner
Inga
1ngen pløjning
Irla
Illlliell~k rajgræs til grovfoder
Itlllien~k rajgræs uden dæksæd
IV-lal

Holto,- F.
Hormon-Mil. 70 .
HUgin
Hulda ..
Hundegræs
Hundegræs 111 gro\foder
Husdyrgodning
H ...ede. se vinterhHde
H\'eded)'rkning 63
H\idkID\-er til frø 96
I-Ividk10vergrø::s 230
Hvidmelet gåsefod 179. 196. 198,206
H)'bridkorn LP ..... 145. 1485
Hybndmajs 245
Hybridrlljgræs lil gro ...foder 233, 243
Hyrdetaske III. 191
Ilyspray 171
Høj svingel til grovfoder 234
Hør. kvll:)Stof 116
Horrusker 116
Horsorter liS
H')slprognOSt:n 14
Høsnider for byg til helsæd 237
Høsuider I maJs 251
I-Iosludbyue. det samlede 16
HArd h ... ede 47

J
Jacova
Jarl
J8 nr.
Jenny
Jel Neuf
Jonna
Joran .....
lordanal)'Sfi 1985
Jordanalyseresullater
Jordbehandling
lordboende skadedyr. bek. af
Jordbund. se jordlYpe
Jordbundsunderscgelser
Jordens indhold af kvaelstof
Jordf)gnlOg
Jordkla~sificering

JordlosnlOg
JordmIdler til vintersæd
Jordpnkmng
Jordprøver. omfang
Jordtypebetegnelser
Jordtype. grovfoderaner opdelt
Julia
Jupiter
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1204. 147.'
ns
36

45. 4.6. 53. 55
1483

187

MO!l\l\:llflll.
MOllll\'1
~IOlllc Cn... to
\lorangc
\loulln
MIlD·bl
Mu - MuhlIn
Muld,arpc. bek, af
Mou.. 80-021
\Iylouc 100,183.211
M)lollc Jlo .... t"r 185.111
.. /l.-b.. ldell III. I~O. 198. 1'19
Morlfa.... mng I kartoner 216
Måling af hjærget halmmængdc, 74

o
OAC·Wintr~ mlicale 30
Qb<.c-r\a//on"parrxllcr 17
Odin 32. JS. 42. 53
OffiCiel ....c(klomsordlllllg 48
OfTicld HcrJmfpro'lllllg III
Oftanol bejd-.e IS4
Oftanol.T 107
OkapI 14114
Ohelhor 116
Olie I rap... 101. 1m
Ohchl'lr 115

"N·2~ 85
""I·fn c\1 1.ener i_'
""I-gl)c.hllllng.!>t' \":\æhtof
"'oi-..en(' Ql
......u~J3 116
""lcdbor jqK5 R
"cdhor og 'alldbalance Il. 21.'
.....edf.c1dning afn a 61.1l6.106.118
'\cdf;dJning og placenlllt

afglxlnlllg 91. 21~

't"dkn.t'lnlllg h~ hC"'le~lIln~ ~2

'edl..n.t'lnlllg I lurm 52
Nedlml:llllng I \3rb)'g;.orler 35
Ned"rnlJllllng af kaTloffdlOP 211)
Ncd~pTiljllllng af ærter 197
Ned~ I.... mng af ~Iælgr:t:\ 172
'1ed\t<.llll1p. fl1r ....'i1l1l1g 210
'-Jt"TIl.l!odre'""'tt"ns I korn 35. 4~

'-JCl1laloJre"'l!>lent 35. 4~

Neo-Vnronll 119.154. 1M
Nery .'IL 35. 41. SJ. 54. 69
;-.JCllorncrlldh~ tic, 6, 6J. 169. 170
"etloudh~Ile af grm fnder 2~7

'\iC.... 101l tTlI1t:ille 'O
Nico];1 216
Nd' 45.46. 55
Nlnal 241
Nllrapyrlll 92
Ntlmlll:cl'lOfI jOTd 71l
Nllrallc,t 82
'1,tnfik,llLOIl,hæmmcre 92
""Iord'll 53
'lorman 19.20.24, SJ
"urlroll 199.211
NI'.glldlllllg 246
~PK.goolllng 91. 218. 232
SPK-godnlllg III fabnkslartoner 2111
!"PK-godlllng. forbrug af II
l"ummcrenng af forsog 269
.~ 'dnlerbygsort 29

l'\ye haHe<>mtcr , 46
N.... e \Inlerh,edesorter, 24
N)c nnlerrug'oOrtcr. 26
Nye \ rbyg'>Orter 44
Nogenbrond I ,·årbn~!>Orter 35. 37

Mal..sunal behandling 63
\laltbyg. egnede sorter JH
\hmmul 27.29. 5.'1. 54. 244
\hlle07eb 149
\1andohll 32. 35..H, 5J
\1aneb Q7. 121. 1J9. 148. 168
Maneb n 40 '1- 168
~1anganchel.11 121. 127. 168
~'lllrchal 35 157
\b.rimono (DK) 225
\bonla ... inlerhyg 30. 53
\brll..onlrol1en. omfang 165
\1arbplnllg af bederoer 127
Mark!>projtlllllg. h)drauh,l..c dy-.cr 209
Marksprojlmng,>pn!>t'r 270
MARKSTYRI:"'G.omf.lOg 2M
Markudb\-t1er af gro'-foder 1~7

\1arhandlOg lil
Markært. .-.c ærter
Mar<.l Slig-land 61
Mas·to 27, 19. ~.l. 54
Md:-.tOT 152.154. 1M
Malador 225
Malrigon 109.112. 117. 1€J7. 210
MC - Monle Cnslo 36
MCPA 96. 117. 177. 193.211
~1CPB.30l':"(' 181.194.111
~1echlorprop 100. IR5. 211
~1cclTll. 174. IR5. 211
Meldug i hederocr 150
Meldug l t1urumh\ltdl" 47
Meldug l fmgr::~ 97
Mddug I ha' re 45
Mcldug I korn 146
Meldug I rug 2S
Meldug l ..ukkerroer ISO
Mddug I \lIltcrbY'g 27. 1.'.3. 138
Mttldug I \'lIIlt'rhvede . 20,47. 125
r.,·1eldug I vårhyg J I.•~5. 611. 134. l J8
Meldug. bcd()mmel"~5kala for 269
~·lcldug. beJd..nmg mod . . Ul
~1c1dugr~i""lcll.....'6.6Q. 1,~8

Mcldugrc.-.i'-"t'II'-' 1I10d fungicider 145
Melioratol' ol
Mdlelllilfgmder 254
Meludb)'t1t" I h\l'(k 10.47
lI.'krkalor 25. 26. 48. SJ
Me:'>urol 157
MClala:n1 147
MG 277' 71:1 marlært 50. 55
MG 47 76 50. SS
r-,·lgt, magnc...1Un1l31 93
\hdler mod "ladedyr . liS. IbS. 270
\lidlcr mod ....)gdommc ll. 16S. 221.

270
\1idler mod ulrurll 118,211. 221. 2iO
\1Idlt'r III \æblregulenng I HL IbS. 270
Mikkel 3I. 35. 43. 53
MIlan Il), :20. H. SJ
Milka 96
Minea 217
MlPC Ol 102
~In-chelal 121.127. IoS
Modnlng...ud for marl.t'rtt:r 51
Modnmg!>t1d l ha\ re "-5
~1odnl1lgstld l hotc~)llne 52
~1odnlngslld I lupIn 52
~1odnmg5l1d I ,mlcroyg"ClTlcr JO
~lodlllng.""lLd I nnlcrhHdewTlcr 10. 24
~1odlllng.,,"d l \ mtcrrug"Clrtcr 26
\Iodlllng..... ud I d.rhyg'>Ortcr .15
\1odnlllg<;ud I ,~rh\t.Ylc 47
Mona 53
Monct"rc:n 25 WI' 219

211
225. n'"

IJJ
26

1485
211R

52
10

49. ~2

141. 131
153
2HI
15.'1

1176. 1377
.'IS
53

212
167

1136

••.n. 35. 41. 53. 54
254

1:"<1. 252
252
253
151
153
,'7
213
1M
156
245
250
251
250

\I
\1·an~lal. ~~ ...
~lagnamono

Magn~lum III ral'"
Magne;,iumlal. Mgl
Magnum
Maj" I 3rt"fo,,~)~

1Jj"l>Om lOn~II11'

r..bt~. hO\tlld('r
M;tj!i. klæl!>wf
M:lj'-'. plasldælnmg
M:lj'-'. udbyuem:ahng
Maj'-'. ukrudt"'bcLcmpclse
/lobj'" \:lnding",bchm
Maj.... \æl"'lregulerllllt
Miij'.cn.. ud\ll..llllg
Mdj"'<,('IrI('r 111 t'1l"llcnng
Maj~;"orh:r III 1..1I1bf;TlII:>.
M:ljssorter III mooc:nhcd
Maj~...'armccnhcdcr

I.
La - L3C\igaullll 36
1.<1.1111 .n. .15. 42. SJ
I....:mdbrug'<u<all'h hl'll} llel~ IO, 11
Utlldwd\'llgC:l for I'bnt<,I\1 IS99
1.•,i1"ko trlllC<llC;' JO. olS, 1.'0
1...1.'»0 110
I..egumex \-1 Hil
lejesæd l durumh'cdc 47
lc~Td l ha\ re 45
I cJe''t:d i maj'> IbS. 247. 250
I eJe<.æd i trJlicalc _~O. 162
l C;'Jc.;l:d i \lI1lerb)g 27. _~O. 163
Lejo<\.-d i \lnlcrh\cde 20.23.158
LeJC'!>a.-d 1 \Inlerrug 15. 160
Lc.JC"'3-'d I d.rhyg 31. 35. 40.164
LCJ~ i drh\ooc 47
I G long CilulIlC' 'b
IO 11 l·N
I G 2080 1.J6. 2ol\). 251
lidt"" t',ddc ,Q4.206
LImpIadeT III frltnuer 260
lina 31. 35..lll. 53. 54
Lmdall 156
Lmdora 103
lllluron '93
Ilr;)ma IO]
11\Sapol 97. 114, 210
I I....arof Plu' 211
I oclll trille.tll' 10.67
Lang Glume<, J6
Longbow 11).20.13, SJ. 127
Longbo~ III hclo.:cd 244
I ClIl1ranil IQ7.111
I (ll1lrd OP 179. lRR
I (mIT)'.' Un,211
I m' om bc:k af "Y1;dollll1lC I

\'llllcrbyg
LP 83/104 \Interrug
I Il H5 hybnd
I SD'''ocrdl .
I ublanc lupin
I UC'I ... lrltu:ak
I upm!>oTlcT
Lu... l kurn. be" at
Lu" I maj ...
Lu~. 5"ala
Lu~. .-.projteud
Lu\Cvarshng 1 filer
Ly - Lyallpur
L'· ... lma
I.;chegn.-. virklllrl):
I æpl.... nlnlllg, (\IIl[l1Ig
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218
1891

211
101
48

12.58,210
257
216

61
60
51
23
25
35
24

115
144
97

96
96
97

235
98

234
74

107

219

265
135
73

116
229. 256
235.256

52
20. 70. 89

116
52

246,256
SO.7J

102. IOJ
256

35
146

;;46.249
249
217

36
48. 168

168
45. ~. 53. 55

IH, 134. 131. 144. 168
2:9.1473

45. '"-t, S3. 55
31. J5....l, 5J. 54

219
15
14

222
255

Reslslenskllder mod meldug I
vårbygsorter .

R~lstelll s\'ampetypc
Reu!>
Reus
Re\'ehno
RI - Ricardo
Ridomil MZ.
Ripcord
Ri~

RI\'al
RlZolex
Roa,
Robert
Rexifilts\·amp .
Rodfrugtarealet
Rodfrugtudbyuer
Roedyrknlng . _.
Roelule. plastdæL.kcl
Roer. se bederoer og sukkerroer
Roer. vandmgsbeho\ 213
Roeslmaskine !l8. 1361
RobIId. 32.35,41,53.54
Romelnn . 200.211
Romi 32.35.41. 5:'. 54. 55
Romlan 107. 148. 168
ROIorharve S7.59
Roundup 58,99.170.197.210.211
Rovral SO WP. 156.168
Rovral 1-'0, 107, 148 168.219
RSW 0411. 98. 109, 112 161, 168
Rt. reaktionstal 93
Ru-Rupee.. J6,69
R ubigan . 1203
Rubina. 234
Rug, se \'mterrug
Rulleskll:r
Rulleskærsåmaskine
Rumvægt for mnrka:ner .
Rumvægt i vinlerh\'edesorter
Runl\'ægt i vintcrrug.'>Orter .
Rumvægt I vårbygsortcr .
RUrik
Rusknmg af hør
Rust.
Rust I græsfrø
RygIlIng og sprOjtlllng af

forspirede kartoner
Rækkeafstand 08 udsædsmængde I

hvidklover
Rud- og hvidld,,"er, froovl
Rødkl"\'er
Rødklø\'er td grovfoder
Rodsvmgel ..
Rodsvingel til grovfoder.
RodsvingeJ. halmmængde
RJdgl\'nmgstjenesten I de lokale

foreninger.
RAds\-ampe
RAfedl i ærter
R!hor
Råproleln l g~

R!prolCIn l helsæd
RåprOlem I hestebønne
R5prol(~m I h\'ede .
R!prolem i hor
RAprotem i lupin
RAprolem i majs
R.åprotcm I markæn
R!prolt'm i raps .
RAprolem i roer

J5,45 S
14S S3cru.'itbejdsnmg

71
72

228
212.267

255
217. 1203

252
60

25. 26. 53
235

50. 53. 55
216
96

113
225
217
270
270
270
270

17~, 211
216

R
Racer 189.211
Radsprojlnmg i h...-idkl(l\-cr 96
Rajgn~!>Om ukrudt. 189. 192
Rajgr:'=S lil fro 97
Rajgræs. alm til gro\ foder. 233. 243
Ralle 22.47
Rally (LO 781169) 101
Rapcol 49 107
Raps som ukrudl 179, 196. 206
Raps. se \llrraps eller vllllcrraps
Rapsens udvIklmgsstadier 271
Raltlc\lrus 217
RauV 116
Reaktion'l;tal. RI 94
Reducerede ...-ædskemængder 110. 209
Reduceret JOrdbehandling 60
Redu~ret kemlkahem:engde 170. 177
Regaua \årbyg 44
Regem 225
Regina 116
Reglone 97. 197.210,211. 220
Reltor. 19. 20. 24. 5J. 70
Renhed og vandindhold 268
Res1sten!> mod fungIcider 1~5

ResISlens mod meldug I \-inlcrbyg 28
ResisIens mod ne-malodcr

i kornsorter
Resistens. ålYg

Plantelal I hvede og rug
Plantelal I markært ..
Plantmng ar fabriksroer
Plantnmgsarbejdet.
Plastdækmng af roekule
Plasticdækning af kanoner,
Plasticdækmng af maJS
Pløjefri dyrkning.
Pollux ,.
Pall)
Pontus markært
Posmo
ppm
Pradone Combl
Primahlll
Primula
Priser på marksprojtnmg
Pnser, på godning
Pnser, på kemikalier.
Priser, på produkter
Probalox 3SO
Procura
ProduklJonssystemer \ed d)'rkning

af korn. 6J
Produklprio;er 270
Prognose for kvælstof 78
Programmeret h\ededyrknmg 6J
Progrela markært . SO. 51. 53, 5S
Prokamlx DPD 667 179
Promesse 215
Promel 800 131. 147. 154, 168
Prominenl 215
Propimix n 179
Propinox-M 50 211
Protcll1 i h\'cdc 70
Protein i markæner 51
Protein I vmlerhvede . 20
Protein I vårbygsoner 35
Protein I vIlrhvedesoner 47
Pt·analyser 91. 93
Pumas 246. 249. 251
P)ramm A . 203,211
Pyrethroider 151

Olier og sprede- llæbemldler
Omega
Omsætning af sa:dekom
Omsåning 1985
Opm!11 grm-roderudbytle
OptagningslIder af kartoner
Oplagningsuder for

fodersukkerroer . 122
Oplagningstlder for sukkerroer 224
Opllma (OP 19-29) . 101
Opllmale hælslofmængder 76
Orbl\tt.r)'gmng 1203
Onho-D1folalan 125, 135. 144. 148. 168
Orthocid 75 147. 168
Oscinella. fnt 264
Oslara 217
~~Io 53
Chenilgt o\'cr fors.ogsopga\-er 5
(h'ervlntnng af kom 19.27. 59
O\'crvintnngSoC\ne I g~ 233
OXlnol (KVK 843010) 185,211
O.\lIril . 100. ISO. 184. 210, 211

p
P 4509 44
Pam Ina. J I. 35. 4J. 53
Panda 27.29. 53
Panoctme Ekstra 168
Paraplov 61
ParcelsAma.'ikine 17
PAU 209. 246,249
Penelreringsoher 211
Perfeklion 20. 141, 168
Perlo 1485
Penml 225
Perme-thnn 108
Pctkus 11 25. 48. 53
Phenmedipham-mldler 209
Pika markært Sl, 55
PileurT. III. 178. 119, 192. 196,206
Pdlerd roefrø ... ,..... 15b
Plrimor G . 151. 168
PK-godmng. forbrug af II
PK·slam . 91
PLK-Chlorloslp M 168
PLK-DPD 667 179
PLK-DPM 750 179
PLK-Gahpur 184, 211
PLK-Terb<llln EC 211
PLK-Terbutryn 189
PLK-Tnfocld 50 190
PLK-TnmangoJ SO n 148, 168
PLK·Vondocarb ekstra 144
Placenng af fosfor 91
Placering af Nf'K-godmng III

fabnkskartoner
Plantea\lskonsulenter
PlanlC8\'lsopga\er I den lokale

rAdgivningstJCneste 265
Planteavlsud\'algenes formænd 1891
Plantea\'lsud\'algsformænd 1891
Plantebesk)'ltel~ 106. 119. 219
Plantebeskytle~mldler liS. 168.211.

221. 270
228

52
168

51
104.112
102. 109

224

Plantebesland I fabnksroer
PlanlehDjde af hcsletxmne
PlantchDjde af majs.
Plantehojde af markærter
Plantehojde- af vlnlerrap<; .
Plantchojde af vårraps
Planteroer
Plantesygdomme.

bek. af 63, 106, 119,219
Plantetal af 5ukkerroer 228
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l'

147
224
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224
19

22.$
207
125
\11

154. 168.205
151,168.206

202.211
10l
101
101
44

.'0, ~8

32. 42. 55
44

1024. 1844
IO. Il
SO. 55

241
1026. 1845

1027
46

32. '5, .\9. 5J. 55. b9. 1]8
147. 156, 16S

IIb
27. 29, 53. 54

246. 2~9

249
100. 112

Diplom
Global

~uHerrocr. :..~~klftefor",g

SuUerroer. loåbcd..til~rednlllg
SuUerrocr. -.Allder
SuHerrocr. uk rudI
Sukl..erroc-.tlrter
SumlCldm \O
Sumlc.:idlll IO FW
SumllhlOn
Sun-Ol] IlE.
Sv 0212
Sv 2233
$\' 2279
S~ 77ISS
S\ 8005 If1tlcalc
Sv 80294
S\ 80512
S\- h\-cdenUllllll~l"'>Oner

Sv L 5<XX)4 marl..a~rt

Sv U 50021 milr"æn.
S\' U 50021 ært III helsæd
S... \'llIterbygnummersoner
Sv \·årbygnulllmcT'I.Orter
S\ Å 77232 havre
Svampe- og ..kauedyrsbekæmpel~e

efter var<;llng 144
Svampebekl~mpcl'IC i roer 150
Svampebekæmpclsc i rug 65, 127
S\:lmpcbekr.cmpel'le i vlIllcrbyg 67. 163
Svampt'belr:æmpt'l"C i nnterh~ede 21.

61. 119
37.68.

\34, 164
S\ampebck.cmpdo;e og \æl..\rrcg 158
S\ampcbel..æmpcl<,e<;nlldler 118. 168.

221

T
Ta:lm
rnchlgnren.

Tadorna
Tapir
Ta:.:.ilo
Tau.
rCA-m.dler

S\ampt'bekæmpel:.c;::.mldler;
vlrkmng I-W

S\'ompcmidlerno egenskaber 145
S\'ampc~ygdl)rnme I frogr:t..... Q7
Svampc'lygdornme I hC'ile!x'lnncr 150
Svampc..yg(jmnlllc læner. 147

79 S",ipe560 176.186.211
81 Sygdollllne I græsfro . . 97

Sygdomme I \lrrap'l 107
S,ede~orn af drhyg 4.'
Saedekom. om\ælnlnE' i1f .1~

Sædsl..lft(for..og 70
Sædsl..lftefor.og med

fabnl..~ul..kerrocr

Sæd'il..lft~ygdomme

bed for fabnk ..rclCr
bed\har\'e

S:1bethrllberedning
SlIdybdc for lllarkærl
S!tmasklllel)per
Sfimclodcr
SAlling af IIIMk,erl
Såning direktc
SAning med bred ..kær
Sål1lng uden jordbehandhng

ræl..J..caf"l.lIId
tid af ærl

Såtider for fabnbsukl..erroer
Sållder for h\cde
Såtlder for nnterbyg<;orler

rt.loforædlert'
Specielle IIl1der!oOgd..er
Spt'rber
Spergel.
Splldfr"
Spild korn I frogr:~,>

Spild korn i \inlerrap<.
Spindhør
SplTce\'nt' I nnlcrhys og ;erter
Spi'i.CkilrlOnCr .
Splenda.
Sponlan
Sport:!k 45 ~c.:

Il
259

1483
ISO. 196

189
100
\Il
III
71

216
246. 249
177. lil

63.97. 107, 121. 144.
IbI. IbR

Sporlak PI- 124. 127. 144. 168
Spredemldlcr og oli~r 211
Sprltlg~r·Agro-Me!lofiltlon 61
Spnnghalcr 156
SprojlCml<;;te l marka'nt'r 196
Spnljles...ml 150
Sprojlelcl..llIk 209
SpTQjlctid~punkler. Fceke'i ..kaia 269
Sprojte\·lrksomhed.omfilng 267
Stabllan 159
Stabllan E.\tra 158.168
St31dgoolllllg 92
Staldgoolllng og N-tllfol1>el 79
Sl3ndardkvahtel 101
St:ml..dben. bel.. af 155
Slarnne 250 186.211
Starane Kombl 174. 186. 211
~lar3ne M 174. 187.111
Stalen" Plantea\h,forsog 17
Stal..frokontrollcn 48
Sled moder 179.191. 196.206
Stehgoll SO. 51. 53. 55. 7)
SlIgende mængder N III bederoer 82. 83
SlIgende mængder ~ III græs . 2JO
Sligende mængder N III raps 105
Stigende mængder N ul rug. lU
Stigende mængder N lil s!aldgodcl

byg.
Sugende- Itluengder 'I,j 111 vlfllerbyg
Sligende mængder ,- r,l

\ IIllerhHxle RO
Stigende mængder til ...' rbyg iS
Sull. haHe 1526
StI\'bladel <,\ inge!. halmmængdr 74
StI\d'ie i hel~ 238. 240
5th el<.e i kartoner . 215
StOl..rocr 227
SlOmp 183.211
Slor~enæb 20 l. 206
Slorknoldel knoldll:.e~crs\·amp 107
Stormskade 13
Str~længdc i durumhvcde . 47
Slril:cngde l haHe 45
Slrilællgde l IntlcaleMlrter 30
SITAlængd~ l \,",erb)g 27.30
Slrålængde I \'lIIterh\ede 20. 23
SlrAkengde l vlIlterrug 25
Strålængde l vArbyg<;oner. c.:m 31. 35.

36.40
41
41

120
238. 24(1

225
llb
110
RJ

224
224
228

Slr:ltængd( I \å.rh\ede. cm
Strånedknækmng i hane
Stængels\ampe
Sukker i hel'l.:t.'d
Sukker I ~ukkerroer
Sukkerroer. bel.. uf skadedyr
Sukkerroer. bek af ~\ampesygd
Sukkerroer. kvæl"lof .
Sukkerroer. nplagning'>tld
Sukkerroer, planlerocr
Sukkerroer. planletal

17
JI,36.37

12
III
211

17.244
241
49

\01
225

50.51. 5]. 55
Il

10C1. 114. PI. 211
III
215
IIb

"b
211

131. \33.,
B. 1.$8
lR. 133

25
II

135. \J9. 144
10R
107
bl
9\
24

230, 235
224. 254

172
"b

127. I-W, 146. 155
50. 51. 55

7
47
Il

120.

Salomc mark.~n

Salu!
S:lIIdO\ II kone
S<lprof)(J,\'ampcc'
S..,.
Sa!tkl3
Satuma
SchenTlg Super Ollt"
Sed imental iOll'l'":crd I

l vintcrh ...cdc 20. 70
SejCI 7R 1031 24
SCjCI 79.1280 2.$
Selma 45. 46. 51. 5~

$t:lIllbladlD';C :Crlcr 245
Sen sanlng af II\t'doorlC'r . 21
&nator llh

ncgræ." 170
\lo:!. Jl.'~. J6. 43. 5.1. 55

Shcll Cerlrol Ox 17.1. 175
Shdl Tnfolc\ 181. 19.$,211
Shellprox Supcr F 179
Sibutol II<J, 1611
Sigurd 5]
S.kcllI 2.1'
Slkhrhed. fo ....ogcllt", 2M
SIlae. NlJ
SLlomaj" . 245. 154
SI'IU 233. 24l
Skaded) r I fmgr:t..... 9S
Sk.ldt'dyr I gra:" 154
S~aded)r I ~orn 151
Skadcd) r I r.tP' 10i
Skaded)' r i roer 156
Sladed)r lærler 15]
Skadedyr. angreb 1985 11
Skadedyr. be~ af 98. 107. 150
S~;lded)-r. jordhoemk 150
S~lIded)rsbek:Clllpd'tCSmldler . lIR, 168,

270
206
l2J

S~:ldl'd\'rsmidk.... ~I..ansomhcd
Skadc!~nkd
~kadetær<;.~It'11 for

kTlæUefod~)ge

Sbhndhold I ha\ re
Sllmmd l ærter
Sl..oldplel i \ IlIlerb) g
Skoldplel i \ Illterrug
S~oldplel i \arbyg'>Oner
SJ..oldp1elbt'l:~mpchc .
S~ulpegillmyg

I..ul~\amp

Sl.crtypcr ... ed nedr;ddn af Il 3
Slam
Slclpner
SI1Clblandinger
Slxlgræs ..
Slælgr:c... kvilbckæmpd<.c
Smag i karIOn~'r

Sneskimmd
Solaril markærl
SoI.. l..mSllmer 1985
Sommerlnticalc .
Sonja
Sorter og arter af I..orn og bælgsæd

Sor~blandlng~r

SorlsfoNlg i h~lebønner
Somforsog i hor
Sor!~forsog ikartoller ..
Sorl.lofon;os I korn
Sortsfor'WJg i maJ:'
SorlsfoNlg i markært
Sorlsfon;og 1 raps
Sort)fon;og i roer
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UCEC-I. 158, 168 Vandbalance 19S5 8
Udbnngnmgsm~der af hælslof 61, 85 Vandfordampning 1985 9
Udbrmsmngstlder for Vandmg og gfO\-foderubYlle 257

hlrlslofgooning 87 Vanding. N-forwg opdelt 87
L:db)·tte afsmnfodeafgrooer IS Vandingsbeho\o 1985 211
Udbyue af kornafgrooer 1QS5 13 Vandmængder H:d ukrudtspr 2QIJ

86
102-', 18~

21

20
51

47.11
74

106
10J
II]
112
112
48

127
74

128
RI. 90

71
127
182
65
24

27
SJ
JO

28.30
20. 24

26
48

2-14
II.
119
91

61.86
80
74

121
78.88

86
71

18J
86

88. 157
6J
19

VarmC"Cnhedcr. majS 250
Va~1 for skaded)'rsbek:rm~L'i( 143
Va~1 for svampebekæmpelse 142
Vega 31.35.36,42.53. SS
Vesoran 173.179,18 194.211
Vejrforhold 1985 . 1
Veksrlh .... ede 46
Venur 193, 1~,211

Vigil 112. 16S
Vlndak<; lI9, 191
VlIldforhold 1985 IO
Vinlerbys <;Iigende N SI
Vintcrb}g i \lTlterraps . 113
Vll1terbyg med unormale splrel 71
Vinlcrb)'g hl helsæd 243
VlIllerbyg. bek. af ~ygdomme . 131
Vinterbyg. efttT1\rsgodskmng 91
Vinterbyg. halmmængdc.. 74
Vinlcrbyg, hælstor. ~ I. 84. 89
Vintcrbyg, trådkolle )1, 144
Vinlerbyg, ukrudt 182
Vinlerb)g. \,lrkstregulenng. 89, 163
Vinlerbygdyrknins 67
Vinlerbyg."Onu 26
Vinterb}gM)ner ul helsæd 244
Vllllcrb)g'JOneme:;

d)rlllln~gen...laber
Vintcrh)'gsonemes opnndehe
\'1Il1erfa~lhed 1 trillcalesoner
VlIllerfa'>lhed I ......n1crbyg
Vinlerfaslhed i '·inlerh .... ede.
Vinlcrfaslhed i .....mlerrug
VinlerhH~de I artsforsog
Vinlerh\ede til hcsæd
Vinlerb\t:de. bcj<hnillg
Vinlerh,ede, bek. af ,>ygdomnle
Vinlcrh ede, encrarsgedskl1in~

Virllerh ede. flydende amm
Vinlerhvede. gyllewidmng
VlIllerhvedc. halmmrengdc
Vinlerhvede, knækkcfodsyge
Vinterh ede, hæll>lof
Vinlcrh cde, N-28
Vllllerh\t:de, planletal
Vinlerh\'ede. ukrudlsbel..a::mp:l.-.e
Villlcrlnwe, urea
Vinlerh .... ede. ,'æhlrcgult'nng
\'lIIlerh\-eded) rlning
Vlnlt'rh,cdcsorler
VlIllerh,edesoneT,

"....ampebekæmpebe i
Vinlerh .... edesonemes

dyfrknlllgsq,enskaber
\lnlcrh ....,cdesorternes opnndd\l:
Vlnlerh,ooesorter;

baga-genskaber
Vmlerraps.. halmmængde
Vlnlerraps" hælslOf
VlIllerra~, 'iOrter
Vl11lcrrap~. spild~orn

VlIllerraps. ukrudt ..
VinlerTllps. væk<;trcgulering
Vil1lerrug i l1rt,>for~"g ..
Vllllerrug. blndsvampc
Vllllcrrug. halm mængde
VlIlterrug, knækkefod"yge
\ llllcrfllg. hælstuf
VlIllerrug. planlelal
\'llllerrug. "ncskimmel
Vin,erru~. ukrudt
Vinterrugdyrl..ning
Vinterrug!oOrter.
\" IIlterrugsonemcs

dyrkmngsegcn<;k3bcr

205
127

no. 61

71
2JJ

18
12,59

233
119
254

85
217
210
210
197
207
100
195
117
97

197
109

182. 185
182
112
182
182

180. 181
109
172
192

lIlS. 211. 270
16.
206

179. 191, 192.
206

UL.rudl~ner I ,årrap'" III
L:krudl\3rler l ',lr.<t:d ISO
Ukrudtl>beL.æmpel~ 100. læ. 169
Uhudbmidler. 118,211.221
Ulrudl"'mldkr i b)g, dO\Cringer 177
lJkrudlsmldler~ effekt pukrudisarterne

IlID. 192. 196.206
Ul.rudt<;nlldlel"> .,k:\Il'OOmhed

I roer
Ul..rudl'-.rocr
lJndergrund~105mng
Unorm}lle "pIrer I '1l1lcrbyg og I

ærler
Urban:-
Urea og l..alkammon<;;lIpcler til

\llltt'r"-,l.'C!
CSA h",cucllummerwrlcr.

Udb)lte af rodfrugl- og
gr.e"marksafgrodrr 14

Udb) urmlhng I majs 253
UdOugter. bednf(sbrs.. marh 261
Udlæg uden dæl.~ed 239
C"dlæg ,-ed dlTd:le flJnmg 101
Udlæg. ul.rudt"brkæmpelsr 181
Udplanlnlng af ~ukkerroer 224
Udsædsbåmr ~}gdomme 119, 147
Udsædsbåroe sygdomme lærler 147
Udsædsmiensde af byg lil hd~ 239
Udsædsmængde af h ....ede og rug 71
Uds.-edsmængde af marl.lert 72
Udl>ædsmængdc i hVldklo\oer 96
Ud ....·ll.ling....~ladll=r 280
Udvmlring 1985 12
Udvmtnllg af vmtcrbyg 27
UdvinlT1l1g af vtnt.... rh ...edc· og

.... intcrbygsorter
Ud\-'lIItring og omdlllng ..
UdvlIIlring. alm, rajgræs
Ud .... llIIT1ng"!i ....am~
UK-brug
UKS·)4 (ureakalbalpctcr)
Ukama
Ul.rudl for fr~msplnng

t:l.rudl for ~lllng

Ukrudl I bederoer 111 foder .
Ukrudt i f3bn~,>r()('r

U~rudt I frogr:~

Ckrudt I he.-.teOOnncr
C~rudt I hor
U~rudt I kloH"r
Ul.rudt I maj'>
Ukrudl l rap<;
C"lrudl I \- inlcrbyg
Ulrudt I \-interh\'l-de
Ukrudt I 'lIIh:rr.tps
Ukrudt l vJnlcrrllg
UkTlldl I vmlcNed
Ukrudt i vll.rbyg lIll'CI udlæg
Ukrudt i \3rrap,>
Ukrudl i \'år~:cd

Ukrudl I .eTler
Ukrudl. an\-endte midler
C"l.rudt. bel. af
U~rudt)WTler 1 rocr
U~ rudtsarter l \ i'<.c år

TeclO L 219
Teclo L-rygning 1203
Teejet-d)'St: . 200
Temik 224
Temperaturer 1985 7
TemperalUrsum 231.260
Tendox . 110, 113
Terpal ... 28.89.98.109.158.168
Terpal C 109. 158. 168
Thiophanal-melhyl 12-'
Thiram . 156
Tidlige splsekarlofler 217
Tilox 185. 211
Tlh 250 te 97,1)4.144, 150, 158. 168
Tilt Cl) 240. 121. 127, 144. 168
Tilt lurbo 21.36,63,97. IH, 134. 168
Tilvækst l :)ukkerr~r 224
TiRUllO. 53
TImoIhe 99
TKV, se lusmdkorll" ....ægt
TokImbladet ukrudl 182
Tolkun L. 189.211
Tonga 2-'3
Topas. 101. 1~9. 168
Topsm 144
Topo;in n 122. 168
-larL.el_ 53
Tornado - W\\' 1402 10 I
TOrTS lTilicale 30
Traditionel jordbehandling 57
Trenan 112, 193. 211
Trensn Plus. 109. 211
Tre<>tel 227
Tnban 650. 175. 179
Tnbunil 188. 190.211
Tritluralln. 45 % . 211
Trinulan 18J, 190. 19~. 211
Triplcsuperfosfat 218
TTips . 107. 15J
Tnpsskade pli rug 153
Trilicaie til helsæd 244
Tntlcale, bek. af sygdomme 130
Trillcale, vækstregulering 162
Tnucalw)rkning 67
Tnucslesorter 30
Triumph 32, 35, 41. 53, 69, I3S
Tron. 31. 35, 42, B, 55
Troy hcslebonne . 52.55
T .....eslof i græs. 229
Tm:sl of i helsæd 235
Tra:slof i maJs N6
Tneslof i rener 73
TrAdk"lIe .. 131, 144
TusmdL.oms ægt l he:;leoonner 51
Tusmdkorns ægl i lupmer 52
Tusindlr:orns ·ægt I vårbyg 165
Tu'Omdkornsvægl i rener 50
T etand. 111.119, 191. 196, 206
T ærfaghge

dnfL'OOml:rgnllJg..planer 267
Ty Tyrkisk 36
I"yhil 216
l ynd..kallcthcd for marl...crtcr 51
Tynl .Il. J5. ~2. ".l 55
rC'lNofinJhold I bOOt'Tl."",,·r 22tJ
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66

63

68
8'

"'.6
101

"105
106
101
108
10'l
10'l
101

67

121
3.

125. Ib8

\':\rdurumhH'<k
Vlrh\edesorter
Vllrh\edlSJrters

dy rk II lIIg'iCgenskaht:r
\'årraps som ulrudt
V rraps. bej<hning
VArrars. halmrnængde
VArrap<;. kvlcblOf
V.§rrap~. plmltebcsk}ttclcc
Vllrraps. sacruStbcJd..ning
Vllrrap1>. skadedyr.
Vårraps. ukrudl
\'!rrap~. \æk,)lreg.ulenng
V1I.rrar..~rter

\\
Walter. 47. 53. SS
WE - Welh~lI')lephan 3S
Wdam 53
\\'c:.lt':l"\\old rSjgræ<> <;;()m dæksæd 228
William. -H. 4R. S3. 55
WW !395 - Oram:mt 101
\VW 1402 Tornado 101
\VW 1406 102
\VW 1410 102
\VW 1742S havre 46
WW 7109 44

X
XN3.

Z
Zllleb
711a

Æ
Ærenpns 111,179. 191. 192, IQ6. 206
Ærte· bygblandlllg ul hel~ed 235
Ænt:dyrknlrlg 72
Ærtehalltcl. 73
Ærter lIled unormale spirer 71
Æner lit hdsæd. ns. 241
Ærter. bejdsning af 147
Ærter. bek. af ~ygdomme . 147
Ærter. nC'(hi~ning 197
A..ncr. plantel,,1 72
Ærter. semlbladlosc: tIl heb.ed 245
Æner. sladed}f ISJ
Ærter....1d}txk 71
Ærter. ulrudl IQ2
Æner. \.el.slhæmnlllg 193
Æne..lllllmel 147. 148. 149
Ænooner 49
Ænes}g~ 148
Ærl~viklt:r 153

o
øl.onoml \ ed forskellig

h\edcd}rlmng
Okononu \ed forskellig

rugd) rl.mng
OJ...onoml ..ed fOI"il.dhg

..;nlerbygdyrllllng
Ol.onoml \'cd fo~kdhg

\Arbygd~ rklllng
Okonomi ~ed l.vælstof.ul\t:ndelsc

.15 Okonoml."lopllmal
kvæl~loflll<l'ngde 76

.13 Ol.ollonmk vurdering lIf forsogent' 6
53 11 E olic . 172. 211

2.4-D .... dichlnrprop 180
35 J·l:md~grupper 61

75. !l7
13'
13'
111
21'

'''''-lO
6

"31
31

158
118. 16R

281
1

10
'8

245
235. 241

23S
U4
151
81

110

•IO

Vinl~rrug<;()rlcmc, oprindelse 53
Vintero.I.ader Iq8~ 12
Vmtersa~L nydende ammOlllal. bl. 86
Vlllter<-ætl. bll.lIIng 93
Vll1teNedarter 48
Vinter:>ædcns o\en mlnng 12
Yint~rtnllcalc. od.. ,If ')ygdomme 130
Virl.nmg af IlOg.le ~\ampcmldlcr. 144
VIrkstotTer I kt'llIll.al1cr .. 118. 168.211.

221
Vlrusgul<oot 226. 1176. 1.'77
Vital 45. 46. 5]. SS
Vita\ax 75 37
Vlta\'ax RS 107
Vitu') n. 41. 4~, 53. 55
VLP S04S\l, haHt' 46
VladImir lupin 49. 52
Volalon bejdS(' IS4
VOmllOJlIII l ærter 7J
Yondoc:arb 127
Vondorurb Extra 121. 168
VSD 2546/12 \ IIItcrrug 26
Vuka . 19. 20. 2]. 53
Væk~tregulcflng . 157
Væk~trt'gulcnng af h"t"d~ 157
VækMregulenng af lnaJ~ 16M
V:'l:k~lregulcrjng lIf rug 160
Væblregukring df tnllcale . 162
Væk'ilreglllenng I fmg~ . 98
Væblregulenng I h\ede b3
Vælslregulenng I h\idllll\er 96
Vækstregulenng I maj~ 168
Væl."lreglllenng I raJ)'i 109
Væk!>lregulcrmg I rugSOrler 25. 65
Væ~lregulerillg I \lnterbyg 28.67.163
Vækslrcgulcnng I \mlerll\ede 88. IS7
Væl...tregulenng I \llrbyg 68. UH. 167
Væl\trt':gulenng og cl')tr<I ;-.: 166
Væhlregulcnng og

,)\llmpcbckærnpelS('
Vækstregu!cnng')mldlcr
Væk..tstadu;:r. Feckc.. ~I.,II;t

Væk..t\ill.år. 1985
Våd gluten l h\ooc
Vårbyg I art..fo .....ng
Vårbyg og ~Imbladlosc :t:rter 111

helsa.-rl
VArb~g og ..eri ul hcl~æt1

V rbyg III hd...ed
VArbyg. bt:l af blad~\all1pe

Vårb)g. hlildlus
VIrbyg. cftcrgo<hklung
V1lrbyg. n)\ehaHe
Vårhyg. gylk .
Vllrhyg. hagl..knd~'
Vårhyg. k\'II.bcl.'l:lllpt:hl'
V;\rbn:. knd~tof.

Vårbyg. meldug
V3rbyg. ~koldpll;'l

V3rbyg. uhudl
\Arb~l!!. \andlllg
Varhyg. \.d.;'trcgulering
V3rh)g_ og hestchonll~r III helsa.x1
\'1lrbygdyrl.nmg
Vllrbyghalm
Vårbyg')()ncr
Vårb)g~orter iblandlllger .
Vårb) g<,Qrtcrn~s

d} rJ..nlng'>Cgen..kabcr
Vårhyg"orlern~kcrncudb på

fo!")k. Jordtyper .
v, rb}g'o;orterl1c~ opnl1dd~c.

V:\rb)'gsorlcr.. re:<ii .. tt:n.') mod
blad\\ampe

279



'.

Udviklingsstadier lor kartolier

,O I "f-
~ I 2 _' _

o Lægning. Begyndende spiring
1 Fremspmng
2 Blad- og slængeludvikling. Mmdst 1 løvblad

med småblade udviklet
3 Længdevækst. Planteh0Jde l cm noteres

Begyndende knolddannelse
4 Aækkerne lukker

Udviklingsstadier for bederoer

5 Blomsterknopper dannes
6 Blomstring (hYIS sorten blomstrer)
7 Frugter (kartoflelæbler) dannes (hvIS sorten

har blomstret)
8 Naturlig nedvisning. NOler evt. pct

nedvIsning
9 Toppen nedvIsnet. Knolde afmodnet

6 • •
1 Såning
2 Begyndende spiring. Aodsplte slerre end 1

cm
3 Umiddelbart før lremsplring
4 Kimblade udviklet

Udviklingsstadier al ærter

5 Første par løvblade ærtestore
6 Andel par løvblade ærtestore
7 4-6 løvbtade
8 Rækkerne lukker (midt i jUni)
9 Optagning
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J 6 - 11

o Før fremsplnng
1 Begyndende fremsplnng
2 Første blad ikke udfoldet
3 Første blad helt udViklet
4 To nodler (- bladfæster) udvlklel
5 Flere nodler udViklet. Antal nodler angives

ved decImal, teks. 5,6 - se tegmng
6 Første knopper synhge
7 Første blomst udsprungel
8 Bælgsætning. Antal nodier med bælge 

større 10 mm lange - angives ved declma
9 Ærleudvikling. Antal nodler med fuldt

udViklede bælge. angives ved decimal
10 Modnmg. Antal noeller med gule bælge

(hårde ærter). angives ved deCimal
11 Høslmoden



2' 3l

KlITlpl Roser <""p Blomst

5,5 Alle Ir. brune
planterne VIsnende

MOCIf1ingsstadll,lf"l

5.1 De I.,sle If. /'Iar 'l,Ild
st."rø1$8
gennemsllmnehge

5,2 De I."te .... gr~

5,3 De I.,ste tr."."""",,,
5,4 De IØI'ste Ir. brune

GAAVAUD Deskrrvel5e1 eM8f FAQFoguret eller A

BlQmstnngntadllJm

4 \ En blom!>l~t

4 2 Mange blomSler
uttsoruoget ()e I",s'e
slo.ulpet oegynoer at

""'..
4,3 Faldende blomSl. de

hlrste skulpet'
begyf'lder Ilt fyldes

Knoøstat'um

31 TlIlt knopsaJTIIll'lg tnldt
I Dladr05ellen

3.2 M,ndst 1 knop heil tr'
tJa k"00S4ml.ngen.
!tør er synlig 0II'E!"1 101'
Dladrosetten

3.3 II ndSI en
blomsterknop VIser
gull

F., lTemsotf.ng

K'mQI.a"lestaQrlUl'f\

RO$E!tstlKl.um2

21 F.,Sla t:*Yeode blad

2.2 Ardet blfyeroe blad
(. O 1 lor n....e<T blad'

o

4 4 Blomstnl'lgef'l alslullel.
treeoe I de tl(!hgsl
udv1kle<k! skulper
vollser

Rap.en. udvIkllng••I.ctler ~nnem en ....ækstpenode kan angves ....ed et la mellem l og 5 ()lsse talværdter er Denyttet I FAQ·sl<.aJ8efl
og del' opnås rtermed sterre ne",glIQMd I angIVelsen al de enkelte ud....'k..ngsstadler

FMk•••_

l El slIud (antallel .r blade kan evt ant.,es)
2 Begyndende UdII"k.llng al DllI/ende 1«Idet"
3 De bIM!nØe redOer er damet Olaøene otte

sp...IclrØJØØØ
"' Begyndende relS/'l.ng og strækmng al bladskedef
5 Bradsked9f stæfkt slIakt
6 Første knæ synl.gt ved skudb85IS
7 Andet knæ dannet næstSl(!ste blad lige synl'Ql
8 $lct81e blad synl'Qt men wmmenrullet

Aksel begyn6Øt" al s.... l.I.me
9 SIdste Dlaos sJteoentntte loge netop synllQ

10 SIdste Dlaa UdVlkle1 A...set mært<baft men
Ikke synligt

2 3 , • • 9 'O 'O, 'O, "
Slfæk/'ll"9

10 l F.ste aks nelop sy1lllge (sta~ netop sV"log byg
akset ved Il oryøe getW"lem blaoskede
l'lOs nv80e og naVlS)

102 Akset ". geme~tedet
103 Akset haM gennemskredet
104 Akset "'* gennemskredel
105 Alle aks luldl gflnnomskrednø

105 l Begyndende blomstnng (hos h....ede)

1052 A_sell blomSlnog I'l8lt! topot!n
1053 AkselS neoetste 08l4lfblomstrel
1054 BlOmstnng helt alsluttet

l I 1 Kefl'lel't'l8S oOdhOld mæ!lo.et
Il 2 KefnØl'nes lf'ldtlOId blødt men tørt
11 3 Kem8ffle hirde (vanskelogc at dtolc med negl)
11 4 Meletærskormodon\

KorMt. uctvlkllngNt.ct1M

Komets u<tv1k1lng gennem en ....æksU>enOde kan angrves ved et ta; mehem 1 og l'
DIsse tal....ødIer et" bet'lytlel Fee«es Large sAIJIMNI og det oønb Sl""le l'"I&Iag1oghed I ang.....elsen al de e ellE' udv!kl sstadler end ....ed

tidligere anvendte slo.aJaer
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