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A

Forsøgsarbejde og vækstvilkår
Af Kaj Skriver

Forsøgsarbejdets omfang
For.."g...arbejdct i de landøkonomiske foreninger ind
S. r som et naturligt led l plantcavlskonsulenlcrnes
rådgivlllllg!<arbcJde og i den samlede landokonomiske
for..og... \ Irksomhed.
For..øg·~,arbeJdet omr~Hler pnmært markforsøg på
l:llldbrug",cJcndomme. men \ed siden heraf gennemfo
res der og forskellige undcrsogelser med aktuelle
sporg..m I. Den stor,le del af arbejdet udfores rundt I

de lokale landbo- og husmandsforenmger. mens plan.
lægnmg af arbejdet og samling og bearbeJdnmg af
n..... ul!alcrne ..ker på Land..kunlorct for 1'1311(Ca\ I un
der ledd~ af Landsud\algel for PIaIHea,!.
For.."g..planlægnlllgcn foretages del, sammen med
planre.n hkon.. ulenlcrne pli et fOf".ogsledermodc og
dels af co række tekl1lsl-c= forsogsud\ alg. der også
\'<lret<Jgcr koordineringen med andre for\ogsvlrksom
heder. bl a Staten" Plantea\I<;l'or,ug. LandbohoJ'c,ko·
lcn, Hcdc:-.eJ:..kabct O.a.
I tabel l er vist en oveNgt over for"og<;arbcjdcls
omfang I 1986 I "iammenligning med de nærmest fore·
g,'h:ndc år. Der er i 1986 genllemført 2428 for~ug,

hvilket cr knap 100 forsøg færre end året l forvejen.
Munge af forsøgsserierne er fortsællelsesopgaver, idel
de ncste forsag med planteavlssporgsmAI må gennem·

Fabel I 4nfal/orsøg.

LoU· Bom·
Jylland S;ælland Fln FalSler holm 1.1t

1971 2262 863 505 255 77 3962
1972 2261 II 481 286 III 3950
1973 2213 736 487 263 113 3812
1974 2239 741 461 291 103 3835
1975 2148 734 456 281 91 3710
1976 2162 735 463 209 107 3736
1977 2056 768 470 277 104 3675
197R 2193 802 48) 284 123 3885
1979 2029 831 43) 257 101 3651
198U 1796 759 425 240 76 3296
191:\1 1745 648 347 211 84 3U35
lQ~2 168.' 597 336 236 107 2959
198.' 1592 595 30) 218 116 2824
1984 1532 571 276 245 130 2754
1985 1391 566 247 199 113 2516
1986 1306 5B 307 186 106 2428

p<l 53.8 21,5 12.6 7.7 4.4 100

fore!) over nere år for ~Il finde rwari:llionens betyd·
nlllg for forsogsresultaterne. Del er desuden nødven·
digt. al for~ogsvirksomhedcll til <;tudighed afprover og
gennemforer kontrol med plantearter. sorter, dyrk
ningsmetoder og hjiCtpcnlldler før at give dall<;l plan.
teavl det bed,te grundlag for ~Iutninger I plantepro·
duktlonen. Derfor er der Igen I 1986 gennemført cl

betydeligt antal forsag I11t:d nyc afgroder og nye hjxl·
remidier og metoder. for:tt forsog~\lrhomhcden der
med kan \ære med 111 at \ Ise lI}e "eje.
De mange for'>kclltge for'>ogsopga\l:r har omfattet
mere end 200 fon-ogspl:lner I tabel 1 er \ I!)t fo""genC!)
fordeling på hovedområder. Afpru\ ilingen af :trter og
sOrter er stadig meget (lmfattcndc med 1145 forsøg

Tabel Z. Ol'ersigl Ol't'r jorsogsopgm'eme.

A.nlal
rOl'S0B pct.

Arrer og sorler
VinteNæd. 382 15.8
Vårsæd 457 18.8
Ærter. he'ilt.::bunner og lupm 106 4.4
indu..triafgroder 100 4.1
Karloner. roer, l11aj" og græs 100 4.1

1145 47.2

Godlllngs/orsog:
Afpro\nmg af nere nænngsstofTer 43 1.8
Særltge fOf'og \edrorende

K \ æl.,wf ... 269 11.1
Fo..for 3 0.1
K:dlUm 9 0.4
\1agneslum og mi\..ronænngsstofTer 30 1.2
Kalk m.m. 6 0.2

360 14.8

Andre /or<;og:
Sæd"klfte og afgrødevalg 33 1.4
Bekæmpelse af ukrudt 2.12 9.5
Bekæmp. af ~ygd{}mmeog skadedyr. 447 18.4
jordbehandling. 54 2.2
Sålllng og plantclal 53 2.2
Væk,tregulertng 60 2.5
Forsl..clllgt 44 1.8

923 38.0

lah gennemforte forseg 2418 100
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Forsøgsarbejde og vækstviIkAr

MARKSTl'RI/\'Gs
systemerne. som udbydes
ptJ j1ere niloeQuer. er
blevet et væsentligl
element i
rddgi~·ningsarbejdeJ.

(Foto: LEe)

Forsøgsantallet l vårsæd er i de senere år reduceret til
fordel for forsøg i vintersædsarterne og forsøg i ærter.
hestebønner og mdustriafgroder.
Der er gennemført ialt 360 for'iøg med gødnings
spørgsmål svarende til ca. 15 pet. af forsøgsarbejdet.
Det samlede antal godIlIngsforsøg er gået tilbage. men
domineres fortsat stærkt af opgaver med kvælstofgød
ning, hvilket skyldes bestræbelserne på at finde grund
lag for en økonomisk optimal og miljømæssig forsvar
lig anvendelse af kvælstofgødning.
Gruppen »andre torsøgH med lalt Y1J forsøg omfaller
mange forskellige opgaver. mell isa~r har forsøg med
bekæmpelse af <;ygdornme. skadedyr og ukrudt Igen
haft et meget stort omfang. Meget af delte fors~,g~ar·

bejde sigler mod al fa~tlægge skadelærskler for de
enkelte skadegorere med det formål, al bekæmpelse i
størst muligt omfang kan gennemføres efler konstatc
ret behov eller efter varsling fra Statens Planteværn
scenler. Sammen med denne institutioll har land~kon

torct på 2. år gellnemfort el slørre projekt om optimal
plantcbe~kyttelse. Projektet har gIvet lovende resulta
ter, der giver mulighed for modeller for bekæmpel-..c af
svampesygdomme og skadedyr i vårbyg ener behov ud
fra landmanden~ optællinger p~ markcrne. Modellerne
vil blive indbygget i MARKSTYRINGs·~y~lemel. så
ledes at konsulent og landmand direkte kan udnytte
disse.
t forbindelse med forsøg og undersøgelser genllt~mfø

res et omfattende analysearbejde med henblik på at
belyse forsøgsforholdene og afgrodemes kvalitet. I
forsogenc udtages der jordpro\er til lebluranalyser,
hvorefter jordene inddeles i 12 jordklasser efter den
danske jordklassificering. Grundlaget for opdelingen
ogjordtypernes benævnelse er anført i skemaet bagesl j

Oversigten. Teksturanalyserne er udført af Statens
Planteavls-Laborarorium. og jordtypebestemmelscrne
sker pA La"dbrugsminisreriers Arealdatako/ltor.

6

I forbll1dclsc med forsøgsarbejdel har der i en årrække
været arbejdet med et særskilt projekt til udvikling af
prognoser for kvælstolbehovet. Arbejdet. der bl.a. ud·
føres på 150 faslliggende test marker. har dannet
grundlag for de hidtidige landsdelsprognoser for kvæl·
Mofbehov. som nu har værel udsendt fra landskontoret
for 9. år i træk. Di:-."e landsciebprognoser indgår ilabet
af vinteren i EDB-gooningsplanlægningssystemet og
<iupplcrcr planteavlskon~ulenternes baggrund for at
udarbejde også de manuelle gooningsplaner.
Til fortsat forbedring og regionalisering af kvælstof·
prognoserne er der i løbet af efteråret 1986 etableret et
KI'adrameJ lor "iJrolll"dersogelser i Danmark. En
nærmere beskrivelse af detle projekt kan findes i afsllIt
E, Gødskning og kalkning.
Der er igen i 1986 moolaget en meget betydelig sløtte
til forsøgsarbejde fra landbrugsministeriet og energi
ministerict gennem Landbrugets Samrddlor Forskning
og Forsøg. Desuden er der ydet værdifuld hjælp til
arbejdet fra priv:tlcjirmaer og 101lds, dels ved direkte
økonomisk tilskud, dels ved at der er stillet gødninger.
kemikalier. udsæd. frø og maskiner m.m. til rAdighed.
Fon."g~\'irksomheden udtaler sin erkendtlige tak for
den stOlle, der således på forskellig vis er ydel lil
arbejdets gennemførelse.
, de folgende ar.<init meddele:,> resultaterne af forsøg og
undersogeiser ved de respektive lands- og spccialkon
sulen ter. For at gore Oversigten så overskuelig som
mulig er de store hovedtabeller med enkeltforsogcne
ikke medtaget her. men meddelt i et særligt label bilag.
Forsøgenes hovedresultater er her i Oversigten anført i
tabeller. der er nummereret fortløbende inden for
hvert afsnit. I overskriften til disse tabeller er der i
parantes anført nummeret på de tilsvarende tabeller
med enkeltforsøg i tabclbilaget.
Til hjælp for en økonomisk vurdering af forsøgenes
":Mlltater er i de neste forsøgsserier beregnet et netto-



Dd li.un l'æT(> ~·umli.l'IIRt

ul u!,,:ort'. hl'Orn(Jr der er
lUll' om nlcheprrxiuli.lio"

Iler ('r jQreho(d l'I

gfCf'"wtlf!æ(de!
(Futo j Sllnon~en)

Fo"suRSa,.bcjdc o~ væks1Yilkår

merudb.l'lIe. som er :mfon til hOJre for kolonnen med
udb)tler og merudb)tter. :-';eltomerudbyttct er bereg
nct \ed fra merudbYllct at trække de omkostnjllg~r.

der har "ærel forbundet med frembnngelsen af merud
hyllet. Det VII f.eko; I ~t godmngsfof"og "ære omko..t
ningerne til dc mlVcndlc goolllllgsllHl.:ngdcr og deres
udbnnglllng.

Vejrforhold og vækstvilkår
Ved Hlrdenng af for..øgenes rt:'uhaler \ II det \ære af
oclydmng al kende de khmatl .. ke \t1kår. h..orunder
forsøgene er gennemfor! Da det naturlig\ I" Ikke er
muligt at oply..e om ..æhtoctmgelserne I fnrblndel<>e
med h.. ert enkelt af de mangc fo,-..,og. bnnges l d~

følgende en samlet redcgorelst' for "CJr- og vækstfor
hold l 1986. uarN:1 :11 hclmgel..erne har "æret overor
dClltllg \ancrc:ndc fra '-lcd til "'led.

Temperatur
Oplpninger om temperatur og antal -.olsklllstirncr er
på grundlag af \1cll.·orologi ...k In\tl1uh m1ill1lger \cd
ud\algle \lalJoller \I ... t måned"'\I<; fra november III
oklObcr l label 3
Den kolde \1Otcr 1984/85 ble\ eflcrfulgt aftll ... \arende
kold vmler l 1985/86. Slallstl"k var delle u\-cllIel. I(lel
so h rde \lIItre kun forekommer l l :lr ud af 10.
VIllIeren mdk"(llC\ med en IldlIg kuldepenode l sid\t~

hal\'del af no\'ember og begyndehen af december 1985
l denne pcnodc \ar der \cd ..amthge o;lalioncr fro ... t af
kortere eller længere vangbed.
Omkring midtcn af december <;Ieg temperaturen igcn
til betydeligt o\cr normalen for derefter at falde brat
omkring nyt.§,-.

Tabel J remperaturer og solf"'msrmll'r. f.\feleorolOf{I5Å
III'iI.)

Ons. lempuaturl) Ania! tolslJn511~1)

1985-86 norma.I 198~86 normAl

November. Iq85 I.q 4.9 58 42
December 1q85 2.6 2.1 16 28
Januar. 1986 t.5 0.1 53 41
Februar. 1986 5.2 0.4 115 65
Mart" 1986 1.4 1.6 80 127
April 1986 4.5 6.1 140 181
\!taj Iq86 I 1.5 I 1.1 225 256
Juni. Iq86 14.3 14,4 268 257
Juli 1986 15.8 16.5 214 247
AUgll"l 1986 14.7 16.2 Iq6 221
Seplember . 1986 IO. 13.0 15 t 166
Oktober 19 6 9.3 .6 103 98

) I r,lrqzocl Bnrnh"lm n~ (lCrrlC , K.I!legal

GennCIlI... llll ... lcmpcraturcll l december, januar og fe
bruar var -lA C mod normalen ....om er 0.5 C. I lighed
med ~I(j..,le år forekom der l vllltcrcn 85/H6 to mar
kante kuldepcnoder. henhold'"l''' f"r"le hal\del af JU
nuar og hele februar Sammenlignet med ..ldsle r "ur
kuldcpcnoden l januar kortere og mmdre kold. men ...
fro"len l februar \ar aflængcre \anghed og merc h.'ird
I dCI ne\lc egne \ar den Ile pcnode tillige uden hc"kyt
tende ..ndag. Dc enkelte uger, Tlllddeltempcraturer
fremgar af fig. I
r(lrårCI 19M6 ..ar ,om helhed lemmelIg køllgl og ~Ifat

IIgl
Marts\cjret havde temperaturer omkring normalen.
Illell i bcgyndcl ...en af apnl faldt temperalurerne ocly
dcligl under normalen. for derefter at Slige brat mod
m5neden .. <;Iutrllng Maj m:'incd ..tartede med mcget
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Forsøgsarbejde og vækstvilkår

Fig. I. Middeltemperaturer beregnet pd ugebasis. normalen
repræsenterer gennemsnit afperioden /93/-60.

(Kilde Meteorologisk Institul)

I Juni registreredes en anelse mere sol end normalt.
mens sommeren som helhed opnåede færre solskmsti
mer end normalt. I september registreredes ligeledes 15
timer under nonnalen.
For vækstsæsonen april til september registreredes I

19861194 solskinstimer mod normalens 1328. 1986 var
dog noget mere solrig end 1985. h\o'or der i 'lamme
periode kun registreredes 1105 limer.
I de vestlige egne af landet var sommeren mere solfat~

lig end ovenstående landsgennemsnit antyder. Vejret
var gennemgående bedst og mest solrigl over den
sydlige og den østlige del af landet. I juli havde
København f.eks. 30 procent nere solskinstimer end
Jyllands vestkyst.
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hoje temperaturer. som derefter faldt til under middel
temperaturen mod slutningen af mAneden.
Det kølige og solfauige vejr forL~lte sommeren igen~

nem, og bortset fra to varme perioder fra slutningen af
jUni til begyndelsen af juli samt sidst i juli III forst I

august, var sommertemperaturerne konstant under
normalen.
Det kølige \'ejr i august fortsatte i september. hvor
middeltemperaturen blev 2.2 grad under normalen. I
oktober svingede temperaturerne omkring og en anelse
over normaltemperaturen.

Soltimer
Vinteren havde som helhed betydeligt nere solskinSti
mer end normalen. Specielt var februar måned meget
solrig, og der registrercdc.'i 115 soltimer mod nonnalen
på 65. I samtlige forårsmåneder registreredes færre
solskinstimer end normalen, og foråret som helhed
havde 20 procent mindre sol end et gennemsnitsår.

Nedbør
l label 4 er vist en oversigt over nedbør!>forholdene I

1985/86. Oversigten bygger på målinger udfø" af
Meteorologisk Jnstitut. og resultaterne er gn-et som
gennemsnit for amter og for hele landet. Til sammen
ligning er anført nonnalnedbøren samt nedbøren for
hele landel i de 4 foregående år.
I efteråret 1985 indtraf de første lettere snefald ved
Østersøen omkring den 17. no\o'ember og i slutnmgen af
november blev vejret vlnterJigt med sne og frost over
hele landet. Nedbøren i november svarer nogenlunde
til normalnedboren. J december 1985 faldt 140 mm
nedbør. svarende til 2 1/2 gang normalnedborell. Her
med fik året den ncdborsrigestc december, der nogen
sinde er registreret i Danmark. Det hidtidige mak"i
mum var 128 mm. målt i 1979.
Januar 19~6 prægedes ligeledes af store nedbørsmæng
der. Til gengæld faldt der nærmest ingen nedbør i
februar.
I marts registreredes nedbør betydeligt over normalen.
specielt i Jylland. I april måltes begrænset nedbør over

Tabel 4. OYersigl over nedbersforholdene 1985-86 fMeleoro/ogisk Institut).

Aml
~oy·mat. April M2J Juni Juli AUIUSI Sept. OlL Apr. t

8's·86nomL 1986 fIØmt. t98611ØmL 1986 nonrJ. 1986 "'omt. 1986 lWf'In. 1986 ",omr.. 1986 tWmI- Iq86 rtOmt-

ordjylland
Viborg
Århus
Vejle
Ringkobing
Ribe
Sønderjylland
Fyn
Vestsjælland
H0stsjællandl< l)
Slor'ilmm
Bornholm

J49 133 27
J99 160 27
J14 136 24
J70 169 27
4JJ 186 J6
J89 178 40
J68 167 J6
278 114 25
280 191 27
JOO 103 J2
292 209 28
J51 236 57

38 48
39 54
38 46
43 49
39 59
41 50
45 46
38 J5
34 42
37 49
34 44
33 JJ

34 26
35 JO
35 24
40 28
39 J2
42 28
45 J4
40 28
35 25
38 16
40 li
34 44

50 J5
47 JI
49 50
49 46
49 46
48 45
48 J7
45 47
47 6J
45 6J
47 12J
43 80

72 105 78 JJ
77 95 84 JJ
72 68 80 JI
79 67 83 48
80 98 91 42
81 99 89 60
80 58 91 50
66 li 76 44
65 44 66 JJ
73 45 67 40
68 40 70 55
60 40 61 5l

73 67
77 108
69 75
78 101
87 119
87 147
78 115
58 79
58 76
63 72
59 85
63 56

71 J41 416
77 J78 436
66 JI8 409
75 J66 447
88 4J2 473
84 469 473
75 J76 463
58 289 381
51 JIO 357
54 JI7 377
56 406 374
63 J6J 357

Hele Iandel 2)
1984-85
1983-84
1982-8J
1981-82

J47 143 JO
227 59
279 19
J75 77
J7J 17

39 48
J2
J4

139
60

38 28
54
80
28
68

48 51
82
J7
16
JJ

74 7J 81 42
95 81
4l 104
12 118

IOJ 56

72 94
J5

IJO
98
91

70 J66 4]]
4J8
447
488
428

I) Fff:denksborg. Roskilde ng K0bcnhavns aml..komllluncr
l) Fraregnct Bornholm og ØC'mt' i K.ncgal
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I augu<;l, seplember og oktober regi'itrcrcdcs udeluk
kende moderate vindslyrker. omend middclvindstyr
ken i samtlige (re m1\neder var en anelse over norma·
len.
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Hg. 2. Mlilledltg nedbør og !ordamplllllg Jur hele lUI/det.
/977-86 !Jaml gCII/I(!f/1snit 1964-HJ (01110 fra SI. Pla!lteav/~

/onog).

No.. embcr 1985 s~artede med en kraftig storm omkring
den 6. Det blæsende vejr fortsaue hele mAneden igen
nem, og der blev registreret 29 døgn med vindstyrke 6
og derover. hvilket er mere end det dobbelte end
normalell.
Vimcrvejn.., Vilr gennemgåcnde mere blæsende end
normalt, "peeicll er der grund til al fremllæve den
:-.id:-'Ie halvdel af februar måned, der blev præget af
u"llige og nord(~:-.tlige vmde. DIsse vinde kombineret
med hård frost og manglende SIledække blev en stærkt
mcdvirkclIde faklor lil den omfattende udvilHring af
vintcr:-.a.:d i 1986.
Fori'l.rsm!l.nt.'<iernc var prægede af relativl rolige vind·
forhold. hvilkel vllr t:Jl medvirkende årsag til, at vinde·
ro:-.ionsproblelllt:r ikke fik nogel væsentligt omfang i
1986.

Vindforhold

Vandbalance
I tabel 5 er vist vandbalanccn, Som beregnes ved at
Int:kke den mållc potentielle fordampning fra nedbø
ren. OversIgten bygger på m1\linger udfOr! under Ic·
dcl~ af Statens Planteavlsforsøg, forsøgsstlltionen ved
SL Jyndevad, på 39 lokaliteter over hele IandeL I tabel
5 er re:-.ullaternc samlet for slørre geografiske områder.
Til sammenligning med årels målinger er anført nor
maler. beregnet som gennemsnit af perioden 1964-83.
Til illu:-.tralion af vundbalanccn genncm væksq>erio
dcn. er der i fig. 2 vist kurver for nedborsunderskud pr.
måned i gennemsnit for landet. Til sammenligning er
de IiisvareIIde kurver vist for en række lidIigere lir.
samt en l)llormalkurvc(( for periodcn 1964-83. Vand
ba1nncen i vækstperioden 1986 minder ikke meget om
nogd tidligere år. Der er dog visse lighedstræk mcd
1985. og forskellen best~r primært i, at nedbor:-.undcr
'ikuddet i juni og juli blev betydeligt større i 1986 elld i
1985.

hele land~1. mcn~ nedbøren I maj var en anelse over
nornmlcl1.
Trod~ det kølige vejr vur sommeren ikke ~i.Crlig regn·
rig. Juni fik nedbør betydeligt under normalen og mod
:-.ædvanc fortrillsvis koncentreret i første halvdel af
m1inedcll. Del torre vejr fOr!~atte indtil slutllIllgen af
Juli. hvor l...olland-FahHer. SydoslsjæUand og dt:t øsl
lige Nordsjælland den 24. juli fik meget store nedbors
mængder. Dis:-.e ~kybrlld bragte nedbøren på Øerne op
p!l omkring normalen for juli måned. mens Jylland i
Juh måned kun fik ca. h;]lv normalnedbør.
l augu"'l var forholde! del modsatle. Jylland fik om
trcnt normalncdhor, mcns Øerne kUIl fik godt halvde
len.
Septcmber m!\ned blev 1~\r over hele landet. og Specieli
i Jylland lå nedbøren langt lIllder normalen. Den tørre
<;eptembcr blev til gengæld kompenserel med en meget
våd ok tuber. hvor hele landel fik C~1. 30 procent over
nnrmalncdbøren.

9
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Tabel 5. Oversigt m'er vandbalancefl 1986 (Statens Plafl/eavlsJorsøg).

April Maj Juni Juli AugusI September Oktobc:r April-
Landsdel oktober

1986 norm. 1986 norm. 1986 norm. 1986 norm. 1986 norm. 1986 norm. 1986 norm. 1986 norm.

Nordjylland 9 / 9 20 56 27 62 32 SI /9 7 24 55 54 J7 21
Midt· og Vestjylland II O 20+25 64 34 76 36 26 29 7 28 80 62 -72 34
Øsljylland IJ 3 18-26 59 39 58 40 8 33 8 16 72 47 92 78
Syd- og Sønderjylland I 8 21 20 -56 24 68+26 I II 26 32 109 66 12 25
fyn 2J 2 18 17 48 33 4J-32 J9 26 O 14 69 44 102 48
Sjælland og LoII. Falster 6 6 28 30 8J 42 22 42 -45 34 9 2 60 28 - iJJ /24
Bornholm I O 75 +4/ 64 50 4J .44 _84 32 7 14 J8 43-2J4 - 110

Gennemsnit hele landet 8 O 22+26 64 36 55 36 _4 26 O /9 75 49 78 56

Normalen er gennem!)nit for årene 1964--83.

Arealanvendelsen

1950-54 1981 1982 1983 1984 1985 198b"

Samlet land-
brugsareal" J124 2897 2887 2846 2855 28J4 2829

" Fra 1983 er bednfh:r under S ha Ikke med i opgørelsen
." Forelobll:lt: lal.

.. " For \983 inklusIv arealer der ikk(' bk\ llb:let.

677 J41 J26 JI7 JII 278 26J

59 6J
20 25

67 57
16 21

Græs- og grønfod~rareakt

J8 59 59
II 12

402 246 24J 2J6 228 220 215

1117 657 640 6J6 616 577 566

hø· 08 ~peclalllfgroot:arealet

4 O O O

17 4 2 J 47 47 44
28 J9 J7 J9

I 2 2 2
12 7 IO 17 2J 34 17
l 122 14J 146 168 18J 210
O O 2 n5 J 419 2 2
9 26 27 27 JO JI JI

91 202 225 2J9 27J 298 J06

12 2 2 17 J J J

Rodfrugtfrc
Græsmark!;.
bælgpLfrø
Græsfrø
Havefrø
Vinierraps
Vårraps
Valmue
Andet
Gartneriprd.

I-Iel~æd.

lucerne og
grønfoder
MaJS
Græs og
kløvergr. i
omdr.
Gr;e. og
kløvergr.
uden for
orndr.

Græs og
grønfoder
ialt

Frø· og
spec. afgr.
iall

Øvrige
arealer'"

Kornarealet
19S()..54 1981 1982 1983 1984 1985 1986"

Landbrugsarealets benyttelse 1986 er vist i tabel 6 på
grundlag af en foreløbig opgørelse fra Danmarks Stali·
stik. fru 1984 blev omfanget af statistikken ændret.
således at der kun hvert andet år bliver foretaget en
total tælling. I de øvrige år indhentes alene oplysninger
fra ca. 1/4 af bedrifterne. hvilket bevirker en mindre
detaljeringsgrad for nogle afgrøder.
Det samlede landbrugsareal er opgjort til 2.829.000 ha,
hvilket er 5.000 ha mindre end i 1985.
Kornarealet er faldet med 13.000 ha. Ændringen inde
holder en stigning i vintersædsarealeme på 11.000 ha
og et fald i vårsædsarealet på 18.000 ha.
Bælgsædsarealet. der helt domineres af 135.000 ha
med markæner, Meg stærkt fra 1984 til 1985. og i 1986
er ærlearealerne udvidet med yderligere knap 20.000
ha. Det samlede rodfrugtareal er gået 7.000 ha lilbage
som følge af en nedgang på 5.000 ha i areal med
foderroer og 3.0CX> ha i sukkerroer til fabrik.

Tabel 6. Landbrugsarealers bCl/ytrelse. 1000 ha.

Vinterhvede} 79 141 169 232 J2J J29 J44
Vårhvede 9 12 IO IO IO IO
Vinterrug DI SO 55 77 122 126 121
Vinterbyg O 7 19 96 204 60 61
Vårbyg 562 15J4 1466 1251 976 IOJ4 1027
Havre 262 42 4J 29 J4 42 25Blandsæd 277 4 4 J
Korn iah DI I 1787 1768 1698 1669 1601 1588

Bælgsæd 9 4 9 22 57 127 145
Rodfruglllrcalt:l

Kartoner 104 J6 J5 JO 31 JO J I
Sukkerroer
til fabrik 66 78 77 72 74 7J 70
Bederoer til
foder 211 117 120 121 124
Kålroer, 125 120
turnips m.v. 200 14 II II 8
Rodfr. iah 581 245 24J 2J4 237 228 221

IO



Dc: ...nmlcde arealer med gm...... og gronfoder udvIser en
m IIld re Illhagegang end i de forcg!lendc !ir og udgor i
1986 566,000 ha Gr.......arealerne I omdnft er faldet
med 15.0CXl ha og uden for omdnftcn med 5.CXXl ha.
h\Clnmod arealel med maj... er gået frem med 5.000 ha
og hel,,~.."d ...arealel med 4.. CXXl ha.
Inden for fn', og '>pcclalafgroder er arealet med fm lil
ud ...,æd reduceret m.."d 3000 ha. medens arealel med
IIUlU"'lflfro er "legel med II.()(X) ha td lalt D UXX) ha I
1986 I den fordoblgc opgørcl-.c er der ikke forcIagel ('n
opdeling ....f mdU'ilnfwilrcalerne p de enl..elte arter.
Tlll'n ... llgl1lngcll finder helt o\enejende Sled I arealet
Im:d rap... h\oraf \lnlcrrap\arealcl \ed ho<,ten i 1986
... l..unnC\.1l ha\e værel pti ca 25.<XX1 ha.

Forbruget af
handelsgødninger
Forbrugel af handel...gudnmg I goonmgs..1ret 1985/S6
og de nærme\t foreg3cnde år er VI"t I label 7. Matena
lel stammer fra godnlllg....... t>lllSllkl..en ....nm \i-.er. at
g,xtning...forbrugcll fnrhold til !!ret fm faldt med 4 pl:l.
for kvæl\lof, godt 5 pl:l for fo... ror ug knap 3 pe!. for
ka1Lum

Tahel 7. Gødni"xVorhrugel.

1960
--6~ 19791980 198119821983 19841985 1986

1000 I N 144 .1RO 394 374 .176 .191412 .19R 382
Procent:
Kalknl11 ....alp. 6 7 R R 8 8 IO 14 21
F1. ammoniak 13 39 3R 43 41 .1.1 26 24 27
NPK-g''Kln .1 50 51 46 48 55 61 58 49
Andre N·god 7.1 4 .1 .1 3 4 .1 4 .1

1000 l p 55 59 58 4R 46 50 52 49 46
Procent:
Superfo...fat 26 6 5 5 5 4 2 2 4
PK-godn 70 39 19 40 37 .n 28 29 .H
NPK·gndn. J 55 56 55 5R 6.1 70 69 64

1000 I K 15) 14) 142 118 lU 12.1 130124121
Procent:
Kahgodn 25 2 2 3 5 5 4 .1 4
PK-godn 71 44 44 45 42 .17 32 .15 36
NPK-g,xtn .1 54 54 52 5.1 58 64 62 fJJ

I 198-1/N5 fald I g,xtning.. forbrugel og-.å i cn tilsvarende
...((,rrcl<;C\Orden Dcnnc nedgang ..kyJdte5 dehls den
..tore ud\ Idel~(: af arealet Illed markært. Men den kan
ogsl\ \ a:rc på\ Ir\.;ct af. al der ud\ intrede store arealer
med \lI1ICl"æd. '>Om ble\ er--latlcl med \lår~t.-d. dcr har
el lu\cre godnmg...bchm Det 'i.1mme blev IlIfældel I
IQS5/86. men den yderligere nedgang I delle år a
tillige d r(:\ullal af kvæl"'lofprngno\Crne. der anbcfa·
kde en reduccnng af I.. \æhlofanvendels.en I lQ86
Der er ... ~el en rel "'Iærk for..l..ydning I forbrugel af de
for'ikclhgc godlllng"'l)'pcr NPK-forhrugct faldt såle-

'''()d~ dt'! kø/ir;:l' H'Jr wr Wmml'f{'n /9R6 !kkefil'rlir;: rl'~lIrtg.

O,f( /lær /Jylland l'luda h.dunIvr l·tJndlN~ i fwdt')unt ~jU"
(1-'010: J Slnlon-.cnl

de.. med 16 ['Il:t. men... forbrugct af p. og PK-glxtlllng
... Iorl ...el ... ar u.endrel fra ~rct for NPK·gC'dlllngerne..
andel I det samlede kvælsloITorbrug er faldet ull..nap
50 pet forbruge l afkalkammon ...alpcter steg Igen med
Ikke Illllldre end 45 pc!. 0l:: udgjordc ca 21 Pl:t. af
kvælslOITorbrugcl. Ammolllukanvcndel<;cll "'leg 5 PCl.
111 oml-nog 27 per. af det ...amledc kvæl\lOlTorbrug.
Gcnncrmllltsforbrugct af kvælstof blev 135 kg pr ha
eller 4 kg mindre end !\ret for Af fmf(lr ble\ der
;tllvendt 16 kg og afkallUffi 43 I.. g pr. ha. hVIlkel I begge
tilfælde er I kg mindre end i 1984/85.

Forbruget af
plantebeskyttelsesmidler
I'abel 8 \ i'\er. h\ord31l forbrugel af plantctx--sk) lIe1 ...e..
nudler har ud\ Iklet sIg gcrmem de <;eneste år Oply..
mngerne er hente! fra Kemikaliekonlrollens årlige
'><llg"Mallstlk. ~m bygger på oplysmnger fra Imponor
dier fabrikant Mængderne er opgl\el i Ion.. \''ITk ...oml
\IOf.

I'lllnlcbc<il..yllel ...t"\nudler III det egentlige jordbrug ud
gor knap 80 pcl afden lotale mængde. Den rC'itercnde
udgore<., pnmærl af midler 111 lrælmprægnenng og
midler ul bekæmpelse af roller. milS og muld\ar()(:.
DI\('r<,e hu...· og ha\cnlldler udgor mmdre end 1 pet af
den IOlale mængde.
Den ....1111lede mængde af plantebe<.I..Yllel...ee...mldler til
jordbruget er ... tegct de \Cn~te:'lrmed dCl hIdtli SWr--le
forbrug I 1<)84 I beg} Ildel\en af SD-erne ble.... mere
cO"el..tl\o-'C 'wampell1ldlcr markcd ..lllfl Delle muhg·

II
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Tabel 8. Forbruget af plantebeskyuelsesmidlcr i tom
virkstof

Ukrudtsmidler
Svampemidler
Skadedyr<;midl.
Vækst regulator.

lait i jordbrugct

Totale mængde

1973 1981 1982 1983 1984 1985

5.100 4.800 5.200 5.100 4.700 4.200
I 500.1.200 1.600 2.000 2.400 2.400
. JOO 400 400 400 JOO

100 140 250 410 JJO

6.600 6.400 7.J4O 7.750 7.910 7.230

6.700'8.800 9.600 10200 10500 9.600

De vejrmæssige betingelser for afgrøderne er beskrevet
på de foregående sider. Summarisk kan det fremhæves.
at vinteren 1985/86 var usædvanlig streng. hvilket
medførte store udvintringsskader. Foråret var køligt
og solfatligl. og bortset fra nogle rn varmeperioder blev
også sommeren ret kølig og solfallig. Den første del af
høst perioden blev våd og besværlig, hvorimod efter
!lret var relativ gunstig for vintersædsåning og for
bjærgning af grovfoderafgrooeme.

t I 1973 angives el -.amlelIsi for 5Vampe- og skadroyn.mldler. og
den tOlale mængde Omfllllcr i~le midler til lrælmprægnering.

gjorde en økonomisk bekæmpelse af visse sygdomme
pc\ kom, og behandling af en større del af det betyde
lige komareal medførte naturligl en stigning i den
anvendte mængde svampemiddel.
Tabel 9 viser, hvor ofte det samlede landbrugsareal har
kunnet behandles i årene 1981-85. Opgørelsen omfatter
alene de midler. der anvendes i landbruget. iah 112
aktivstoffer.

Tabel 9. Behandlingshyppighed med plomebeskytfel
.H!smidler.

1981 1982 1983 1984 1985

Ukrudtsmidler 1.0 1,2 U 1,4 U
Svampemidler . 0,3 0,5 1.0 1.2 1.0
Skadedyrsmidler . 0,2 0.4 0,5 0,6 0.6
Vækstregu!atorer 0.1 0,1 0.2 0.2 0,2

lait 1.6 2,2 J,O JA J, I

Kilde; Je<-per Kjolholl. Center for Jordololngl

Behandlingshyppigheden er beregnet af Miljøstyrelsens
Center for Jordøkologi ved al fordele de solgte mæng
der af del enkelte aktivstof på relevante afgrøder og
dernæst dividere med den normale. anerkendte dose
ring pr. ha for den pågældende afgrøde.
Det stigende forbrug i tons virkstof har medført en
fordobling af det antal gange, del samlede jordbrugs
areal kan behandles, fordi en række nye stotTer kun
skal benyttes med en meget lav dosis.
l 1985, som er det seneste år med statistiske oplysnin
ger, er forbruget stagnerende, primært fordi behovet
for at bekæmpe svampesygdomme var mindre end i
årene forud.

De enkelte afgrøder
I det følgende omtales væksten og sygdomsangreb i de
enkelte afgrøder i 1986. Baggrunden er plauteavlskon
sulenternes indberetninger. oversigter fra Statens Plan
teværnscenler samt notater igennem vækstperioden.
Udbyttetallene er modtaget fra Danmarks Statistik,
som velvilligt har stillet den foreløbige opgørelse til
rådighed.
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Store vinterskader
Den Mrde vinter 1985/86 medførte store ..kader i
overvintrende afgrøder, og betYdelige arealer måtte sås
om. Det var især IO kuldeperioder, henholdsvis i første
halvdel af januar samt i februar. som medførte skader
på mange ovcrvintrende afgroder. De størSle skader
skete under kuldeperioden i februar, hvor størstepar
ten af landet var uden snedække. Kun på Bornholm,
de sydlige øer og dele af Sjælland og Sydfyn lå der et
skærmende snedække. mens barfrost og blæst gjorde
stor skade på vinlersæden i store dele af del øvrige
land.
Ligesom efter vinteren 1984/85 foretog planteavlskon
sulenterne i foråret en samlet vurdering af udvintrings
skadernes omfang, og et sammendrag af resultaterne er
vist i label IO. Tallene viser, at det igen gik værst ud
over vinterbyggen, men at også skaderne på vinterhve
den var udbredte i StOre dele af landet.
De viste gennemsnitstal for hele landet er simpelt
gennemsnit af resultaterne for de enkelte regioner. men
da der er forskelle fra egn til egn både i arealet af
overvintrende afgrøder og for ud vinI ringen, kan dens
omfang ikke alene vurderes ud fra disse gennemsnits
tal. Vægtes udvintringen med vintersædsarealerne for
storre landsdele. skulle der på øerne om- og isås ca.
17.()(X) ha vinterhvede og 20.000 ha vinterbyg. og i
Jylland 61.CX:>O ha hvede og 42.000 ha vinterbyg. Sam-

Tabel IO. Planteavlskoflsulentemes vurdering afbello-
~'et for omstJning efter vinteren /985/86.

Procent areal omsAel
Vin- Vin· Sæd- I l

Reglon Hvede ler- Rug To- ler- skifte- ~a,
byg licale t raps 8~ Jg.

Bornholm J J O 2 O
Sjælland 9 57 I 55 13 6 4J
Mon, Loll.F. og
Sydøslfyn J 4 O O I J 2
Fyn iøvrigl II 44 O 40 9 4 14
Sydjylland 25 81 J 75 48 22 76
Ribe 21 87 J 41 29 58
Yejle J4 85 I 49 22 9 64
Arhus 23 74 2 48 27 6 57
Ringkobing 51 9J 6 66 81 J7 78
Viborg 41 88 4 92 48 17 77
Nordjylland 45 87 6 65 50 18 42

Gns. 1986 24 64 2 54 JI 14 46
Gus. 1985 9 75 I 12 II 6J

') Kun foreløbige 131.



men med ud, lIlInngen af mllldre arealer med rug.
trilIcaIe og ,interrap<; sJ..ulle der ledes iall om <;

mere end 150.000 ha '1lllerafgrooer I foråret 1986
forudelI hct)dehge gr;:5arealcr.
Til fUr"'J..c1lra ,mtCr\J..aderne ret for 'ar det karakle
n'II"k. at ...on,forskellenc knapl "ar -.å markante l
1986. ~h om det J..lan giJ.. væf\l ud O\er de engel ...le
h"edN)T{er og de 2·fadede 'lIlterh}gsoner. End\ldere
klurcdc dc afgroder....om l 1985 var ble't:! !'Wiel l rette
tid. 'ng bedlll i 1986. mod~t "Ituatlonen l forfiret 1985.
hvor dcr gennemgåendc var en bt..-drc O\'CT\iIHTlllg i de
..enl ..~cdc hvedcmarker.

Kornafgrøderne
Såning af vinlersæd bIc' I .. tore dele af Jylland en del
for..inkcl p~ grund af dcn "ene kornh,,,t. men l dcn
", nge del af landet hl c, vllller~t:den s~el rellidigt og
gennemgående under gode forhold. hge<oom den ..enere
p. efter.1rt:! ud'lklede sig tllfred'l'~llllellde.

Som be-.lre'et I de fmeg ende afllnit 'ar der Slore
ud'lIllnngsskader. ANJgen ,"ar barfm..1 og blæst. og
"enere "00 for ret .. mdtræden uplr dte der mange
..leder bel~dehge "andskader Denmod "ar angreb af
Ir. dkolk og ... neskimmel '1lon ..ct octydlllllgslo,t.

S nin~ ar vårsæd kom ...elll I gang pti grund af kulde og
fugtigl vejr I april. Fo!'t i den sid,tc halvdel af mtine
den kom der gang I forårs ningen, som nere I;teder
forst blev af'\luflel ind i maj. En gennemgående kollg
maj m ned gav en lang'\om "tart. men en god rodud·
vikling.

Væksten i kornmarkerne var t1lfred..<;,tillenrle trod'\ den
sene Sålllllg og den kohge maj, og v:\r~ædcll udvikledeo;
godl mdtll for\lC halvdel afJulll. h"or det satte lOd med
nere uge,.. tørvejr og begyndende lorkeskader på de
lell~te 'illndJorde, Især i Jylland. På lerjordene udvik
lede , rsæden sig forhat godt og opnåede en god
kcrnefyldmng under den Illng'tOmme modnmg'\procC'i I
del o'ersl..~ede. kolige ,cJr mod host
Vmtersa:den forvandl Ikke helt skaderne fra vlllteren.
og mange' intersa..-dsmarker havde trod') god busknmg
"iommeren igenncm ell for t~ nd plantebe-.tand.

Plantes}'IJtdomme I kornet 'ar generelt på el endnu
la"ere IllVcau end de IO foregåendc år, I \l\rb~g ,ar
meldug mindre udbredt og kom senere end Ilonnalt, og
sygdommen oplrådte med meget s, age angreb langl
hen i Juni. F,"~t senere berefledc.. der om enkelte
\ta:rke angreb, Især ved kraftig vækst og langs skov
kanter. Også angreb af skoldplet og bladplet var svage
hele vækst sæsonen igennem.
Klimaforholdene i eflerårel gav gode sllllHemulighe
der for knækkefodsyge l 'lllterhvede og rug. Om
foråret denmod ....ar der færre '\nutlemuhgheder end
normalt. og sclvom der efter progllo"en for knække
fod ...yge 'ar el fon'enlel bekæmpcl'ICSbchov i ca hah
delen af h, edemarkeme. "ar llngrebsslyrken betydelig
IlIl1ldre elld i 1985. Angreb af meldug og andre ..vampe
'ar I..un hdl udhrcdl. de kom senlog apl r dte O\cnc-

Forsogsarbcjde u~ vækstvilk r

jt.:llde kun I ":lg 'll)rl..e, Ocr bIC' Ikkc ob\cf\eret
octydende angreb af gOldfcKI'yge. sel" under lorkefor·
hold. og angrcbet ble, 1m ngt p et rclatl' I la", Ill' cau I
allc ,,"omaner \anllllenhgnct med de foreg ende. r.

Skadedyr forekom generelt "un I nnge omfang I Korn
markerne i 1986, Angrebene af bladlus begyndle ",om
s.......'<hunllg fOTSl I landel'o 'iydllge egne. men Irodll gun
'\llgc vCJrforhold i jUIlI-juli '\kcle der ikke nogen vnld·
..om opformering af bladlu\enc. og generel I 'ar ungre
bene under middel I ..tyrl..c. dog med ... torc lokale
"unalioncr. Normalt drejer del "IS om kornbladlu, l
hvcde og ha\rebladhl'" I b)g. men I 1986 optrådtc dcr
lokalt nogle rct kraftIge angreb af gra:.. hladlu ... p!l
hvcdc\ln\. men Ikke l ak'-Cnc. Kun l maj<o ble" angreb af
bladlu, af bClydlllllg i Juli-augusl. og hckæmpelse blev
gcnnemfon nere ..teder, sclvom ..kadetærsklen ikl..e er
kendt for denne afgrooe.

Ukrudt .. ar stedwi et problem I '1IlIersæden. i'\ær h, ar
dCI1I1c1lyndede be<.land gav god plad.. for ukrudlel Det
er I...ær stedmoder. fuglegræs og enårig rapgræs. som i
tynde 'Il\te~d..marl..er ,okser \'oldsoml III. I foråret
sprrede en del nyt ukrudt frem. uanset om der "ar
foretaget en ukrudtssproJtnlllg om efteråret. Ikke
nund..t hanekro kan gl,e anlednmg III en ~upplerel1de

for· r.....proJIOlng.
J ,jrs.~dcn ,ar' eJrbcllllgelserne for ukrudtsbekæm·
pelse meget gun'\tige for midlerne<-, effckt. og der ble"
opnåel en megct Itlfreds'\ll1lende virknmg. De gU""llgc
vlrl..l1Ingl-bclingelser kunne medfore en del svidnmg på
argroden. men i de neSle tilfælde uden bclydnlllg for
udbyttet. Aksdeformitcter I vårbyggen optrådle dog
hyppigere I 1986 end normalt.

Kornhosten blev lIldledl i de aller'\idsle dage af juh
med hU"1 af 'intcrbyg. II{tStcn af de 0\ rige kornarter
ble\ lIldledt l Sidste hahdel af august under mange
afbrydelser. Især fra sid'\l i uugusltil midlcll af seplem
ber ,ar ,ejret tungt og fugtlgt uden de storc nedbors
mængder. og hO<;lcn skulle Igen I ~r blive særdeles
,·ulI'll..elig og omkostlllngstung. Forsl fra mIdten af

!/lvr der 'Åke kunne I·ande). bomlerede de Jette JOrde I flere
('l!'1t' af Jylland 119M.

(Foto A From "llel'iCll)
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september ble\ det sidste lom og andre kerncafgroder
hostet med stan besvær og 'itare omkostninger.

Udbyttet af kornafgroderne blcv for alle arter meget
nær det samme som for hosten 1985. 1 resultaterne er
der dog store forskelle fra egn til egn og fra ejendom ILI
ejendom. og generelt blev korn hosten relativt bedre på
Øerne end i Jylland. Vinterhvedcn gav mange s(,:der
skuffende resultater, mens vintcrrug var tilfredsstil
lende. Det var de store arealer med "'årbyg, som I 1986
igen gav cl højt udbyttc og denned reddede en rimelig
host hjem.

Tabel 11. Udbyue o/ kornafgrøder.

Milt hk. kerne
lOlO
·54 t981 1982 198] 1984 198~ 1986'

VinterhVede} 29 8,0 11.6 15,1 24,0 19.3 20, I
Vårhvede . 0,4 0.5 0.3 0,4 0.4 0.5
Vintcrrug 3.1 2,1 2,3 3.2 6,1 5,6 5.3
Vinterhyg

}19.5 60.4 63.6 44 '! 12.1
2,7 2.7

Vårbl'8 .- ~8.6 ~9.9 ~9.8

Havre 8.5 1.8 1.8 0.9 16 U} 1.1
Blandsæd 7.6 0,1 0.2 0,1 . 0.2

I ah 41,6 12.8 79.9 63,8 92.8 79.6 79.5

Rodfrugtafgrøderne
Roes ningen kom :..ent i gang. men gennemfortes de
fleste steder i sidste hah'del af april. I ~ordjylland dog
først en uge ind i maj. Fremspiringen var meget til
fredsstillende med et hojt plantetal, som dog på nogle
lokaliteter blev reduceret en del af jordboende skadc
dyr. Vejrforholdene bevirkede. at ukrudtet \ar meget
let at bekæmpe ved de fleste behandlinger. Sommertør·
ken gencrede ikke roerne. og de efterfølgende vejrfor
hold bevirkede en jæ\ n og god vækst resten af So.'\':SO

nen.

Sygdomme og skadedyr. Angreb af tflPS var ret ud
bredt i bederoerne, og flere steder mAtte der bekæmpes
trods bcJdsnll1g med de n)e midler. l maj optrAdte der
den kraftigste æglægmng af bedefluer i mange år, og
delte angreb af I. generation blev meget kraftigere end
normal!. Også 2. generalion i midten af august bevir
kede store angreb, som gav anledning til bekæmpelse i
flere Illfælde. Prometbejdset frø havde tydelig effekt på
antallet aflarver i I. generation afbcdefluer. Bedeblad·
lus forekom udbredt og i første omgang med svagere
angreb, men i juli-august med en del kraftigere angreb.
og bekæmpehe var almindeligvis nodvendig og ofte i
flere omgange. Angrebene af ferskenbladlus var gen
nemgående svage. men gule partier i mange roemarker
I efter ret, Især i Jylland. afslorer ferskenbladluSoencs
omfang og tilstedeværelse.

Gennemsnilsudb)'ue. hkg kerne pr ha

Vinlerhvede}365 56.5 68.3 64.9 74.2 58.4 58.3
Vårh,ede '41,1 44.0 )5,1 4~,5 43.9 44.3
Vinlerru8 23.9 41,7 42,8 40.8 49.4 44.4 43.6

Vinlerbl'8 }343 392 428 32 5! 58,7 44.4 44,3
Vårbl'8 ' . . '49.3 47.8 48.4

Havre 32,3 42.2 40,9 29,2 463 41,)} 41 O
Blandsæd 28,1 )2,5 40.4 24, I . 42.9 .

I tabel II er Vist udbYllc af kornafgrodernc i 1986 efter
en foreløbig opgørelse fra Danmarks Statistik. Bereg
ningerne hviler ovcrvejende på landskontorets hø'it
prognose fra nudten af september og dermcd på plan le
avlskonsulenternes indberetninger. samt en senere are
alopgoreJse af kornarealerne efter landbrugstælll11gen I

Juni. I opstillingen er til sammenligning medtaget
udbyttetallene fra de nærmesi foregående år samt
gennemsnit for perioden 1950-54
Opgorel.sen for 1986 viser et samlet kerneudb~ Ite på
79.5 mill. hkg mod 79.6 mil!. hkg 11985, hvilket .. II sige
...amme udbyttc som i 1985. Udbyttet er således 13 mil!.
hkg eller ca. 14 pet. mindre end rekord udbyttet I 198~,

men 2 pet. mere end genncmsnittet af de sidste 5 år. I
den ncderste halvdel af tabellen er gennemsnitsudbyt
tet anført i hkg kerne pr. ha. Dettc er for alle kornarter
under et stegel med I pet.. idet det samlede kornareni
er faldet med ca. I pet.

Gns. for
alle arter 31.7 40,7 45,2 37.3 55.2 49.4 ~9.9

Ukrudtsbekæmpelsen blev som tidligere nævnt gen
nemfort under gunstige forhold og med god effekt efter
de fleste behandlinger. Jordmidlerne anvendes efter·
hånden ikke mere. og de fleste arealer bliver nu kun
sprøjtet efter roernes fremspiring. Med relativt lave
doser og maksimalt 8·10 dage mellem to sprøjtninger
kan der pA samme tid opnås en skånsom og en effektiv
renholdelse. Visse ukrudtsaner bliver mere og mere
almindelige i foderroerne. men mælde. plleun og hvid·
melet gåsefod horer stadig til de mest besværlige
ukrudtsarter. og hvor bekæmpelsen kan være meget
afhængig af de herskende vejrforhold. Frobærende
stoklobere fra tidligere Ars roemarker er efterhånden
ble\"t et stort problem også i foderroerne. De neste
landmænd er dog nu opmærksomme pA problemet og
sørger for. at en hel nodvendig lugning for IO. august
bli\er gennemført.

Kartonerne kom, som andre afgroder. sent i Jorden på
grund af det kolde forår, og de lave temperawrer
igennem maj gav i flere marker en noget uens fremspi
ring. Rodfiltsvamp var almindeligt udbredt. uden at
der dog var tale om odelæggende angreb. Dc tidligste
angreb af kanoffelskimmel forekom midt I juli i van
dede marker. men pA grund af torken gik disse angreb i
sig selv Igen. Forst ind i august-september forekom der
stærkere og epidemiske angreb, som i de neste marker
ble\ klaret tilfredsstillende med Ridomil. Kartoffelho
sten var Igennem september og el stykke hen i oktober
begunstiget af gode oplaglllngsforhold.

Udbyttet af rodfrugtafgroderne er vist i tabel 12. PA
baggrund af et reduceret areal er udbyttet af bederoer

I~



heJt. mJ!I l afgrodecnheder. wm felge af uS<e<hanligt
hcje l<lr'>tofprocenter i foderroerne. UdbYIlet er forelo
blgi Opgjort III 13.4 mil!. afgrodeenhedcr.
NedeN i label 12 kan ses. at der er hO"lel lidt la\cre
udh} Ile I fabnksroer end 3rcl for

Græs- og grønfoderafgrøder
Som omtalt I Ildltgcrc af"ntt \ar \!nteren hård ... ed
mange græsmarker. I Oere ulfælde var cn omplojmng
nod\cndlg. men i de Oeste tllf:.cldc ble... \ 1Illerskaderne
a01Julpct \cd l<iånlllg af n)' fro.

VækSlcn i I'tra~smarkcrne kom "'enl i gUllg på grund af
dCI koldc VCJr. En tynd bc"'land i mange marker og en
kold maj mallcd gav kun ct hlle I slæt. 2...Iæl led af

Forsngsarbcjde O~ væk!ol\'i1kår

\:'.Illdmangel og blev heller Ikke ~I(lrt, og seh om
gncsmarl..crne indhentede en del i augusl-\c:plcmbcr.
rettede eftersommeren ... \:.å"l Ikke IllstræUehgl op p~

det -.amlcdc resuhal. Frllnucr optr dlc i 1986 kun Illed
..predte og s\age angreb. Denmod forekom der ud
bredle og kraftige angreb af hladnngbll1er I klm·cr
grct..~markeme. h\ Ill..ct fonnenlhg er en fnlge af den
ud\ Idede ærted} rlning.

Udbyttet af græsmarksafgflJdcrne er medlaget I label
12. som vi~er. at det samlede udbytte af gn.c~mark,>af
gmder foreløbIg er 0P&Jon lil 33.0 Iml!. afgrodccnhe
der cller 4 pet. lllinl.!re end årcl for. Ved vurdcring af
tallet skal der lagcs hensyn III. al dc samlede arealer
med græs- og gmnfoder er faldel med ca. 2 PCI.

Fabel/J. Areal og udbyue ufgrollfodcrafgrøder.

Udbyttet af grønfodcrafgrodcr m.v. er medregnet un
der græsmarksafgmderne i l:.tbcl 12. men Irabel 13 er
Vist areal og udbyIIe af de enkehe afgrooer. Arealet
med hehæd er ogel med ca. 12 pc!.. hvilkel i nogen
grud kan skyldes, al afgroden amendes som erstatnlllg
for I. slæt afompløjede græsmarker. Udbyltel pr. ha af
maJs er på grund af \ æl..'iot\ilkårene for denne afgrode
del la\e,>te i mange år

1000 hl MIII le
1984 1915 1986' 1984 198~ 1986-

Fabel Il. Udbyue af rodfrugt· og grærmarksafgroder.

MiIt.u.
19SQ-S4 1981 1982 1983 1984 1985 1986-

Bederoer
III foder 1~.5 9.7 11.6 9.7 13.9 IJ.O I J.4
Kålroer 12.2 0.9 0.8 0.6

0.61Tumlp') og 0,4 O.J
gulerodder 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1
Reelor J.5 4.5 4.0 J.I 3.7 J.4 J.4
Gn.~·

mark,>·
afgr.m,lll. 42.9 J9.0 J9.0 32.6 J7.8 34.J JJ.O

lall 7J.J 54.2 55.5 46.1 56.1 51.1 50.1

Udb)'ue ar kartoner Ol flbriksroe:r. mil!. hkg
19~o-~4 1981 1982 1983 1984 198~ 1986-

Fabnl..'>-
roer 22.6 J2.2 J6.2 26.2 36.1 J5.2 J2.0
Kartoner 19.9 10.5 I2.J 8.5 11.2 11.0 11.8

-) ForrløblJ!:c lal

Lucerne
\1 ajs
Helsred
Andre gronf.afgr
Ital rajgr. efterafgr.
Slæt af udlæg o.hgn.

laIt

• !'<JrtlDbltlC lal

4 4 5
21 20 25
49 51 55

4 4 J
6J 58 50

108 108 92

249 245 2JO

0.28 O.JJ 0.J5
1.62 1.66 1.71
3.61 J.67 J.8J
0.25 0.22 0.18
1.29 1.23 0.98
0.60 0.51 0,46

7.65 7.62 7.51

"lulkrone (III) og PIgæble (th} ('F blandt dl' nye kuilurer rtl bl.a nJedlC/llulindmrrien. Dyrknltlgt'n har dog endnu kUli t'r
mt'1l'el hefÅcd('flt omfang

I;
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Tabel/5. Det sam/ede høstudbyfte.

Mil!. a..~.

19SO-54 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986~

Det samlede høstudbytte
Det samlede hØsludbytte i 1986 beregnet i afgrødeen
heder er efter en foreløbig opgørelse fra Danmarks
Statistik vist i tabel 15.

mangelfuld fremspiring af ærteplanterne. som var små
og havde me~et tykke rødder og smalle blade med lyse
bladnerver. Arsagen til disse misdannelser er ikke
klarlagt, men forholdet gav ofte anledning lil en min
dre plantehestand, og i enkelte tilfælde målte der
omsAning til. De torre væhlforhold hen på sommeren
modvirkede angreb af ærlcsyge, ærteskimmel og Set.
Hanss)"ge, men især på sandjordene bevirkede som·
men\lrken. at blolllsrringcn svigtede, således at der
ikke udviklede sig bælge i de sidste blomster.
Resultatet blev nogle meget store udbytlevariationer
mellem ejendommene og gennemgående skurrende ud·
bytteresultater i forhold til de senere års udbytter.
Gcnnemsnitsudbytlct vurderes til ca. 3S hkg pr. ha
eller ca. 7 hkg under normalen. Det meget ustadige
høst vejr med haglbyger medførte også alvorlige tab i
ærtemarker. Udbytte af ærter og anden bælgsæd er
vist i tabel 14, hvoraf det fremgår, at der trods en
forøgclse af arealet på ca. 18.000 ha kun er høstet 2 pet.
større udby Ile i ærter og Ixmner end i 1985.

70,4 72,5 80,0 64,4 95,4 85,0 g5,O
7,5 9,8 8.0 7,2 9,0 8,2 5,7

22,1 24,6 26.6 21,5 28,7 27.6 27,5

Kerne··) 39,2
Halm 10.4
Rodfr···)

39,g

Frøafgrøder, industriplanter og
bælgsæd
Markerne med frøud.læg udviklede sig pænt i efterårel
1985, men efter den hårde vinter var dcr mange arealer
med ilaliensk rajgræs og en del med almindelig raj
græs. der måtte pløjes om. Væksten i de overvinlrede
afgrøder kom senere i gang end normalt. men vækst
forholdene i den øvrige del af sommeren bevirkede, at
frøudbylterne i 1986 har overraskel positivl i forhold
lil bedømmelsen af afgrøderne på roden.
1 rødkløver blev udbyttet over normalt. og det samme
var tilfældet i hvidkløver. hvor gennemsnittel blcv
trukket op af særdeles høje udbytter på Bornholm.
Rajgræsserne gav trods vinterskader udbytter lidt over
gennemsnittet af de sidste JO år, og det samme var
tilfældet for timothe og hundegræs. Engsvingel og
aJmindeUg rapgf"d!S lå JO..20 pet. over, medens rødsvin
gel og engrapgrres ikke nåede normaludbyttcr, selvom
markerne ellers regnede pænt før høst.
Vinterrapsen har givet de største udbytter pr. ha, der
nogensinde er høstet her i landet, i gennemsnit ca. 37
hkg pr. ha eller næsten 50 pet. Over normaludbyltet.
Der var udbredte angreb af glimmerbøsser i vinterrap·
sen, men kun moderate angreb af skuJpesnudebiller.
skulpegalmyg og swrknoldet bægersvamp.
Vårraps blev årets store positive overraskelse. Vårraps
blev som andre afgrøder sået relativt sent. men som
mertørken generede åbenban ikke afgrøden i det om
fang, det var forventet. Angrebene af skadedyr og
sygdomme var moderate bonset fra glimmerbøsser. l
gennemsnit anslås udbyttet afv!lrraps til ca. 27 hkg pr.
ha. og således en del over det forventede, især da
adskillige vårrapsmarker blev ramt af haglbyger under
den langvarige og fuglige høst. Det samlede udbytte er
foreløbig. som vist i label 14, opgjort til 6.13 mill. hkg
frø.

Tabel 14. Udbytte af raps og ærter

Mil!. hkg
1979 1980 1981 1982 1933 1984 1985 1986*

Raps ... 1,50 1,962,66 3,35 3,09 5,17 5,44 6,13
Ærter og
anden
bælg,æd .0,14 0,13 0,15 0,40 0,78 2,85 5,42 5,53

Græs
marks-
afgrøder 42,9 36,9 39,0 39,0 32,6 37,g 34,3 33.0

lait 132,3 136,9 145.9153,6125,7 170,9154,g 151.2

*) For~løblg~ tal.
U) Ind. bælgsæd

* * *) Incl. fabnksroer og kartoner.

* Fordøblge lal.

Bælgsæd har været dyrket på ca. 145.000 ha, hvoraf
omkring 3.000 ha var hestebønner og resten marka:rt.
DestIden har der været enkelte arealer med lupin.
Flere steder i landet blev der observeret og havde

Afgrødernes samlede udbytte er opgjort lil 151,2 mill.
afgrodeenheder, hvilket er 2,3 pet. mindre end i 1985,
og 11,5 pet. mindre end rekordårel 1984. Ved vurdering
af tallene skal der tages hensyn til udvikJingen i land·
brugsarealet, saml at det efterhånden betydelige rapsa
real ikke er medregnet i det samlede høstudbytte.
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Sorter og arter af korn og
bælgsæd
Af Bent Ullerup

Forsøgenes antal og fordeling
Bcrcllllngell her IIl(khoJder rC\llllalCr fra 608 ..on .. for·
...øg med korn. 11\ dket er I]J flere cmi ilrel for. bil
deltog 102 kornsorlcr l arpro\ 1llllgCIl

Ocr hk\' gcnnemfnrl 71\ ror~og med 22 ærtc"orter. og
dc.. ud....n nledddc.. rc\uhater rra "frnl\ nlllg af få Ii......,c
hun nc- og luplIl'-<lrlcr

label I. Fortiogsamu!

Ar' Anlal soner Anta! rolWi

VllllerhHde 15 115
Villterrug 6 J l
Vinlt:'rhyg 14 74
Trilicaie J 17
V!rbyg +l JI6
Havre 12 16
V~rh\ede 4 IO
Vårdurum 4 8
Kornarter 21

lait korn .102 608

Markæn 22 78
IIe.....tcbonne 5 14
Lupm 2 J

lah ha.:lg')æd 19 95

Re..ultalcrnc af de enJ...eltt' fnr"'>og find~ i plante<n len ..
labcll"ulag I o\l~r~lglt'n er son ..forsogenc i korn og
.ener opdelt l gcografi..kc områder l r.c1..kefolgen SJæl
land. F)I1. Lolland-Falster. Bornholm. Oeml'. OsID 1
I'lnd. Vt'~tjylland. Nordjylland. J~llalld

Forsøgsarbejdets grundlag og be
tingelser i 1986
Del ...arnarbcjdc om afprml1mg af I...om ...ortcr. der blt'\
etablerel mellem SlalCI1'i Plilll[eilVbfor'iog og Lamh·
I...ontorcl for PlanlCll\ I l 1984. blev fnrl'i31 l eflen'lret
1985 med 5.!'illlllg af \ltltcr<,a=d'iOrlcrnC

I ~all\;Lrbejd'iaflalcn er det fU'illagl
- ill !tlllri'ijon·ogf.'l/C' lIlctllwrn ...nrlcr fort'i<ll gCllllcl11f(,re~

p' 'iamme OlMe M)1ll hidlil. dog !J.lede... al I...un 'ioorter.
<.,om cr opla~el p. dCll dUll\l...e ",orl'ill5.te ...amt 'iurter.
<.,olll er oplaget pj el andet EF-Iand'i ~Ort'ih'ilC. kan
tilmeldt"'.
- at der anlægges CJb!>(!n-Gtion'iparcella. h\'or der h"ert
"'led ud~s I parcel af alle wrter. \Om afpro\ es enten l
hllldsfor'iog dier I Staten 'i PIUnleU\I'iforsog'i afpnl\
lUlIg. DI'i'iC parceller lll ...e... og bcdonlln~ fra Slalens
Pluntea\lsfor~og flere g;mge l \æl...<;t ....e...Ollcn, og de
hch:lIldles Ikkc med \'Xkslrcgulering eller med lTudler
tIl bel....t:mpel'ie af 'ivampc...)gdomme. Der blt~, l 1985
86 alllagl ...:"!danne pal'l.:ellcr p!\ 6 arealer i landøkollo
mi!:>ke forclllnger. 13 ~tedcr under Slaten ... Phllltea\ls
fllf~og og end\ lden: på 5 forædhng:-.... lulioner.
- :11 delt onk/elle ,'ærdiojpro,'nlm:. "(lm gennem fure...
under Stalen ... Planlea\ Isfor...og. ud\ Ides med b arealer
under dc landokononu'il...e forcl1lnger, ~11lede, 3t -.or
lerne I det "'ld!>te JfprO\nmg~r bh\er grundigere af
prmel lOden <.,ortslL"lcoplagel ...c
Land... kontorel for Plante,n I har I,<lmlllen med 101....lIe
p];J.llIca, bkomulenh:r admllllMreret b arealer. der har
\æret fordelt med 3 "'ledcr I Jylland. I på F) 11 og 2 p
Sjælland Der blc\ laget b"dc geografi ..ke og jord
bUlld"lll,-t:S~lgc hCJl'yn vcd valgel af for"(lg"'ledcfIle.
I beretlllngcn vil omtalen af !:>ortcrne ha\c grundlag i
re:-.ultalcrnc b'ldc fra landsfor...øg. fra bedolllmel:-.cr uf
ob,eniltIOn'iparceller og fm oplyslllllger. !>Om hellles
fra den offiCielle !>Orlsh~lc.

I del mdledendc af'lnll af O'er""glc;:n er. rel\ \æhlbe
llllgel ...cr udforl1g1 omtalt. og lIltcrC"oserroe hell\ 1"'1.'''' Id
denne umtale_ Det Mor... le problem I jrel~ kornd) fl.,
lIIug \ar. al HIlleren for andet år I lr..ck var .... I...old og
'iamlldtg !'>nefalllg, al der forekollI bet)uehg ud, lIlIrIng
af Især \lIIlcrb)g og \lrllerh\ctJe l mange omr!htcr.
Ift'lge npl) ... ningcrnc fra obSCnlJ.tlOIl'iparcelterne \lJ.r
O\l'nllllrillgcll bed 'it I del ...)ullgcog<Nhge Danmark.
lllcJen'i UdV1l1lnngcn \'ar ... r{H~l t MidI- og Ve... ljyllalld.
Vinlerl'll gjorde dog Il...ke ,:'\ "'lorlllldhug I for..."g,anl,lI
Id "(lill I del ICln:."g<1l'nde :11'.
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Sorter og lIrler af korn og bælgsæd

Kornsorter og kornarter
De enkelte forsøgsseriers resultater er anført i tabeller,
hvori der er oplyst om udbytte. stdlængde. rumvægt.
lejetilbøjelighed og angreb af meldug. Lcjetilbøjelighe~

den er beskrevet med karakterer fra Otil 10, således at O
angiver, at kornet har været helt stAende og 10, at det
var helt i leje. Ved beregning uf seriernc~ genllemsnil~

karakterer for lejetilbøjelighcd er medtaget alle forsøg,
hvori bedømmelsen er foretaget - ogs~ dem, hvor alle
sorter var helt stående. I de bedommeiser, der er
foretaget i observation!)parcellernc, er ligeledc!) an
vendt en 0-10 skala, således ut karakteren O betyder
hhv. luv vinterfasthed, ingen tendens tillcje~æd, strå~

og aksnedk;lækning samt ingen eller meget svag mod·
tagelighed for sygdomme. J landsforsøgene er angrebet
af meldug anfort som pet. gronne plantedele angrebet.
1 de resultater, der i beretningen er nævn l fra den
officielle danske sort"iliste, er derimod anvendt karak
lerskalaen 1·9, fordi denne skala anvendes i del inter
muionale afprovningsarbejde, hvori også Danmark
deltager.

Tabel 2. La"ds/orsog med virllerhvedesorrer. 0-6)

Vinterhvedesorter
I 1986 blev der afprøvcl 15 vinterhvedesorter, hvoraf
de IO er optaget pA dansk sorl~liste. Der er resultaler
fra 115 fon.og. hvoraf 35 blev genemført som dobbelt·
for~"g uden og med svampebekæmpelse. Der blev dog
ialt anlagl 128 for'iog med hvedesorter. men udvintrin·
gen medførte reduktion.

Landsforsøgene med vinterhvedesorter 1986
Resultaterne af hvedeforsøgene ses i tabel 2.
øven.t l hvcrt tabelafsnll er anført, hvor mange forsøg,
der hgger til grund for de opnåede resultater i hver
provins eller landsdel. Det gælder både tabellen her og
tihvarendc for de kornarter, der omtales senere.
UdbyIlet af målesarten, der igen i 1986 var Kraka·
h~'ede, er anfort med fremhævede typer, og derunder
vises de opnåede merudbytter af de prøvede sorter. l
{abellernes højre side er i gennemsnil afalle fOfSog over
hele landel vist udbytte, strålængde, hollandsk vægt,
karakter for lejesæd og pet. angreb af meldug.

Udbytte og merudbytte, hkg kerne pr. ha Hele lRndel

Vinterhvede IJdbyn
rJt,Algd. HoU.Sjæl- Loll.- Bom- ø". VcslJyl. Nord· bkg Kar. r. po'.

l,"", Fyn Falst. holm Øeme jylland lAnd jylland Jylland kerne om "'ægl, It"jesæd meldug'
pr. ha pund

Serie 01·0! og 01·04
Anlal forsøg 'O 6 2 26 IO 3 5 IS 44 33 ,. 3. 3'

Kraka 66,6 73,2 88,9 92,2 77,0 72,4 71,2 62,0 69,3 73,8 87 136 1,5 0,5
Longbow . 13,3 - 13,7 -1,1 0,5 -8,6 23.6 -35,4 17,2 -23,8 14,8 60 128 0,3 0,4
Imba 1,1 ~ 1,3 1,2 4,0 0.0 ~5,3 14,9 ~5,6 -7.0 2,9 67 129 0,7 0,9
Calif 2,7 ~7.0 4.9 +6.4 4,6 +4.8 5,7 +5,9 5,J +4,9 78 135 0,7 1,0
Vuka -4,1 5,J -4,1 2,4 ~4,2 -6,1 ~6,9 -7.8 6,7 ~5.J 80 13J 0,9 1,0
Anja O,J 2,2 0,4 0.3 -0,3 0,6 0,7 1,9 1,0 0,2 88 136 0,7 0,6
LSD. 4,3 4.9 2,6 2.5 4,7 IB.4 4,9 4,0 2.5

Serie O/~02 og 01-05
Anlal forsøg IS 5 32 6 • 3 IJ " 36 2' 44 18
Kraka 62,0 64,0 86,8 92,7 69,6 69,2 66,1 64,6 67,2 68,9 83 137 1,8 0,8
Kosaek 0.0 1.3 1.3 5.0 ~O,4 ~1.3 7,3 0,0 1,6 0,2 85 137 0.5 0,1
Citadel . 0.4 ·J.8 0,3 0.6 ~0.8 0.5 0,8 2.0 0,5 0,5 7J IJ4 1.2 2,0
Falke. J,6 12.2 -3,2 0.3 -4.7 6.9 ~ 7.8 2.2 ~6.1 5,1 76 134 0.8 2,0
Kanzier . 1,3 5.9 -6,0 4,5 -3.2 4.1 -4,3 1,0 -3.0 3,2 79 134 1,2 7,0
Rektor. 5,3 11,2 8, l 6,9 -6,9 -9,3 7,7 3,8 7,5 7,1 77 134 1.3 3.0
LSD ... 1,7 5.0 3,1 1.6 3.7 5.1 2,9 2.7 1.4

Serie 01·03 og 01·06
Anlal fo~g 5 • 3 2 " 6 J 12 26 21 12 25 26
Kraka 74,2 63,5 86,6 95,5 76,8 58,0 70,6 71,8 64,6 71,2 86 135 2.7 0,7
Jaguar 2,5 5.7 4,0 4.6 0,8 4,0 ~ 12,0 8,3 ~2,9 0,9 74 135 1,5 2,0
Apollo. ~0,9 18,3 9.4 4,6 ..,.2.9 13, l ~ 25,8 4,4 -11,9 7,0 66 133 0.6 0.2
Sleipner . 4,9 7.4 16,1 15,5 9.5 1,3 5.0 14,2 J.O 6,5 59 134 0,9 0.1
Norman. 2.9 -15.8 7.6 7.4 2.9 -17.1 29.7 8.0 13,9 8.0 62 128 0,5 O.J
LSD. ........ 3,2 IB,2 5.0 6. I 5.9 7.9 B,3 7.2 4,6
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lIdO)IICI ;tf \1llh:r1ncdc \.Jr l 19t;6 lidt lavere rnd l
Iq~~. KUll l el cnkelt for...ng p..'\ Lollalld-Fal .... tcr blc\
der 111;111 udb~ Iler på ll\cr \00 hl..g pr. ha af måle...ortcn.
mCll hade pil lolland-ral<;ter og p.l Bornholm hle\ der
I ncre for,og opn{lcl ....'-"rdelt..... hOJe udb~ lier af llogle
pW\l'de .,urlcr. h\onobndl l'tcr Slelpnerh\ede ud
mærl..cdc 'Ig
I IC)S~ I..larede lI1ange "orler ,ig generel! dårligt. og I
mange fOf"ng \ ar der ud\ IlllrJng af cn dkr ncrc 'tOrler
Delll' gjorde f(lro;ngclle .lfprmrllllg'rn;.l......lgI dårh~e. og
44 gellllclllfurle fo"ug ble\ uddadl af opgord\Crnc, I
198b er I..lIll lIdebdt de for,ug. hvor bcref:ningcn af
fONlgCI<; LSD-\ærdl at...lorl·r. al 1f.)f..\lgCI Ikke har
\ærcl '1I..I..crt.

Jordbulldsforhold og dyrkllillgsl'ærdi
Samnll'll rtll'tl "(Ir1'ifONlgellc,, lIldhcretJllllg bll\cr drr
gl\el oplY'lllnger om. h\lIken J(lrdl~pe forsogel hdr
\lt:rel anlagl pa, og de fOf\kdhgc Iypcr octegne, med
JO-I;II fr'l 1-12. I (nef',lgten er p'l de 'ld,te "'Ider \1"'1 cl

lubt:l J. Jln'desortl'n J.allt"lIdbrlft' po jonl..t'lltgt> jord-
lypt'r 1986.

Kemeudb)lte. bkg pr, hL
gttS. af senerne~

Vinterbvede forholdstal for den en dte
som udb)'ue (Ins. =100)

Jordbund. J8 nr_ • , • 7

S/!ri(' 01-01-86
AUIIII (m",'~ ,

'" 17 S

Gn" udbytte 60.3 71.4 90.9
Krab 110 108 101
!.Ollghem 70 • 101
Imbtl 100 103 104
Callf 105 100 96
VUl.d ........ 102 98 96
Anja ID 106 102

S/!rit' 01-02-86
,\nldl ("'''''i , J "

,
Gns udbYllc 54.2 71.3 65.0 79.5
Kral..a 104 105 10.1 102
Ko'\ael.. III 103 104 100
Citadel 102 105 10.1 105
F.IIl..e 92 98 99 98
K<l1\7Ier 97 98 100 99
R~l.lor . 9. 9.1 92 95

Serie 01-03-86
Alltal 1(l''''it r:!l IO ,
Gn" udby Ile 68.0 66•• 98.3
Kral..a 96 107 94
Jaguar 100 104 99
Apollo 100 90 101
Slclpnl'r ID 112 109
Norman 92 90 100

Sorler f)~ arter af korn Ol,! bælj,!..æd

'~el1la Illed de for'i~dllgclordIYrchele~nd...er ug en
forl..larmg pa, h\ad 1~"'luranal>,en fortællcr
1 de fort.'gat.'nde <.'ir har ...orhfn,-..,ngent' I \arhyg \.l:rel
opddl. ug da dt.'r I 19~6 lur \;\:ret gcnneml;'rt et rt'l
'ilorl anlallncdefor..og. lur dcr \ærcl grundbg for en
opddmg af h\edcfo,",,,gclll' efler JordlYpe. o~ rl".uha
It.'rne t'r \ i'l I label.'
Dc n~le for<;og er gcnnl'mh\r1 pa IOrdl) rerlle ..l, hug 7.
og ~lIn få har \,l'rel anla~t dlt.'r er gCllllernfLlrl pil lIe
Iclle Jordc, Re'tlhah'flH~ er Opgjort uden mak·...on. Idel
grundlaget for del t.'lIl..e1lt· for'\'g er udh~ IlC!!ellllCn,,
1I111el af alle ,ortcr, '(Jln lIldgJr I ...erlt'n, For Incr 'cnc
er u\crq I tabellen ;lIIfOrl gCllllcm .. nll"lIdhy"cl. '0111
fOl"I ..::ller, al del hUJc\tc udhyth: I de l1c.. lc IJlfælch: Cl'
h\l ... tCI p:l lIc hcd"lejordt.'. Dc enkl'lle "orler.udby Ile pa
ror,I..c11ige Jordlyper er anfnrt ...om f(lfhold"lal. n:ir
gelllle11l'l1It~udb> Ilcl er ...al tl! 100. Del er \ Igllgl, al
r('llIlwferne i dt,tlI/(· wbcl \Unllllc·lIltRfle.\ pu H'ær-; jor
'n'a (·,,1..('/1 mrt jor ul heh'w, om wrtell [e/.:.{, "ar ''''lt'rl'
jorlw/d\fOl po ll'ul're Jord end pc1H'll'r jord. ri ~'. \. 011/

dl'" eglll'r si~ m:d{llor d.l,'rJ."II1~ po de lelll' Jorde.
Der er fm nogle "Orlcr en del fo,...l..d Fel.. ....cr del ud
III. al dc cngclo;l..e !torlcr er nedrc t.'gncdc pj ..\ a:re Jorde
end p~1 de lelle, men det mJ l den forbllldd ..c lage' l
hl'lragllllllg. al \ tnleren IqR6 \ ar mildere l omr<1der
mcd ,god Jord. I....ær Lolland-FaI"'lcr og O\l"jællalU..I

Villlerh ~'edeSOrll'rlleS tiyrk 11 i11gsegel1 \-kaber
I.alldo;fof\ogenc med '>Orlcr har cll \lglig opgave r al
fa"'I ..lå udbytlerclallonerne mellem de enkche ....ortcr t
landeh for<;kclllge egnc og llmlcr for,kclllgc dyrk
IlIllg..bcllngel'icr Ved 'Iden af udh) lIcmålingcrne hli
\Cr der fnrel:'lgel andre bedommd,er. Illen \ed dcn
offinelle afpnn.·nillg under SIClfell1 Plalltea~'/lfiJr\"1{ hil·
\ er flere egen,kabcr \ llrderel I en 3-;\ng fOf"ng"llC
riede. og re<;lIl!;llerne ofTcnlliggmc-. I "I)rhli\len Sorta
uf lUlldhrugspla"It'r. De-.uden ble\ der I oh5C'rmflOfI\
purcel/er på 2110kalltcler landel (Her I IC)S6 forclagel
malinger og bcdommeJ<>er af ..orterne<> egell'~;lhcr. og
rC"ul!aterne herfra er ,:'ilede.. en dltel..le ..arnmcnhg
!llllg mdlcm alle "'Orlcrne .....kl de ""mOle ... teder Ilahel
4 Cl' mange opl)~nlllger,amlel fra ob,en:llloll'iparcd
Jerne og fra <;orhh'iICn
Der ble\ målt 3~ cm'.. fo,-..,kcl I uralængdl'" fra den
k(lfte I.ongocl\\ Id den bng"ldcde Kosacl.ll\·ede, men
der ble\ II..J...e nOlerel ll'Jem·d af bet~dnlllg og I..un en
hlle for<;~cl sonerne Imellem Derimod gav bedllmmcl
<;erne af ..anerne, \'UllajoH!led Igen I lC)S6 re.. ullaler,
<;om af.-..lorede, al de engcl.-..ke ~oner longbO\\' og Nm
man ..alIlI en fran<;k <;orl. Apollo, il..ke er lil'ilr:ckl..ehgl
fra hil..re, Den mCO;l vllllcrfa<.,le ,(Jfl \ar den ,\'cn ..ke
Ko al.:~, men og<;å andre <;orler var ldfrcd.-.."llllende I
denne egn~kab .\JOcJlIlI/gII/dl'" for de flco;te ,Orler \ ar
17 . IR. augu...1. mCI! Kraka og Longbow var lidt
tidligere og Ko,ael.. den ..IIdlgste
Angreb ul.HampesJ'8domml' er anfort med re..ultaler
fra håde oho.ef\ation<;parceller og ...orhll..lcn. Ob<.end
II00H~r fra 2 sleder v"'le en del for ..kel langrebel ,lf
bnmrll\t. og del ble\ I genllt:m..ml af I~ ob\ef\alluner
fa ...",lael. al sorlen K'1Il7!cr angnbe, \X,enlllgl I..r,lftl
gere af meldug end de O\nge '>Orler. h\l)raf KmJd-

1<)
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

Tabel 4 Egenskaber hos vinterhvedesorteme

ObservOllOn~rarce.l1erl) 1986 Sornliste2) 1986

Vinierbvede Pro- Sedi-
(alfabelisk) Vinter- Brunplcl tem- Mel· men- O""'·

SIr!- Leje- fast· Mod- Brun- Mel- Gul- K.om· ind· ,d· tati· ,..
længde """ 'ro nm~· ru" d', rus, Blad I Aks vægt hold b)"lIe onsv. lumen

om ().IO ().IO dato I-IO I-IO '·9 1-9 1·9 '·9 '·9 )·9 '·9 '·9

Antal steder , J "
, l Il

Anja 102 0.7 7.7 17/8 4.0 3.5 3 5 3 5 5 7 6 5
Apollo 80 0.3 4.8 19/8 0.0 2.3
Calif 90 0.3 7.2 18/8 0.5 5.2 4 6 3 6 5 7 5 6
Citadel. 86 \,0 7.9 18/8 1.5 4.1 , 5 3 5 5 5 3 3
Falke. 93 0,3 6.8 17/8 5.5 4.9 l 5 4 6 5 7 6 5
Imba .. 74 0.3 6,4 18/8 0.0 5.2 l 5 3 7 5 3 2 2
Jaguar .. 84 0.3 6.8 18/8 1.5 4.7
Kanzier . 95 0.7 8.1 17/8 \,0 6.8
Kosack 103 J.3 9.8 20/8 3.0 \,1 l 5 3 3 5 8 5 5
Kraka .' 95 1.3 8.0 16/8 2.0 3.4 2 5 3 4 5 7 6 5
Longbow. 64 0.3 4.0 16/8 \,0 3,4 I 5 4 7 4 3 3 3

orman. 68 0.7 4.5 18/8 0.0 3.9
Rektor . . 93 0,0 7,4 17/8 \,0 4.9
Sleipner . 65 \,0 8.2 18/8 1.0 \,9
Vuka 96 \,7 8.2 17/8 2.5 5.0 6 4 3 6 6 6 7 6

I) O = ingen leJcsæd. lav \Illlerfasthed. '"8en sygdomsangreb.
l) l = ingen sygdom<.angreb, lav kOnlvægl og mdhold, hllc bn)(:h"olunll:lI.

% meldug Udbytte hkg Merudbytte for
Hvede pr ha svampe-

A I B A I bekæmpelse')
O hkg pr ha

Serie OJ·OJ·86
Anlal for~øg ]J ]J 14 14

Kraka 3.0 0.2 70.3 73,0 2,7
Longbow .. . 2,0 0.1.;.17.7.;.15,3 5.1
Imba 4.0 0.2 .;.4.0 .;.',6 5.1
C.lif 4.0 0.2 .;.4.9 .;.5.2 2,4
Vuka 6.0 0.9 .;.6.0 .;.4.9 3,8
Anja 3.0 0.2 .;.\,2 -7-0,7 3,2
LSD 3.3 3.3

Serie 01-02-86
Anlal forsøg " " 16 16
Kraka 2.0 0.4 66,9 71,0 4,' (2.7)
Kosack 0.2 O 0.2 0.0 3.9 (2.6)
Citadel 3.0 0,4 .;.0,7 1.6 6.4 (4.2)
Falke. 4.0 0.5 .;.6,1 .;.3,3 6,9 (4,5)
KanzIer . 18.0 5.0 .;.9.2 .;.1.3 12,0 (7.9)
Rektor . . 7.0 1,0 .;.8.6 .;.5,9 6.8 (4.5)
LSD 2.5 2.2
Serie 01-03·86
Antal fOf'\Og , , , ,
Kraka 1.0 0.6 72,5 76,0 3,5 (2.7)
Jaguar. 2.0 0.5 0.3 3,8 7,0 (5,4)
Apollo. 0.1 O 1.4 '.9 4.0 (3.1)
Sleipner. 0.1 O 8.5 10.3 5.3 (4.1)
Norman 0.1 O 0.6 ,,O 3.9 (3,0)
LSD 6./

.) T:lllcne I ( ) l."r beregnet såkd~. :lI de kan sarnmenhgnes mt."tl
resultuternt' I s.erie Ol-Ol

hveden var den mindst angrebne. Ydena til højre er fra
sorts listen vist karakterer for forskellige ki-alirelsegen·
skaber. som har betYdning for egnethed til meIfremSlil.
ling. Meludbyuel var hojest i Kosackhvede. meden<;
karakteren var lav i sorterne Longbow. Imba og Cila
del. Disse sorter har også lave karaklerer for sedimen·
rarions~'ærdi og brodvolumen. og de er sålcd~ ikke
egnede til fremstilling af bagcrimel. Desværre findes
der ikke officielle kvalitetsundersogelser. som sam·
menligner Rektorhvede med de øvrige, men både dan
ske og udenlandskc undersøgelser fortæller om denne
sorts gode egenskaber til melfremstilling. Der kan
henvises lil omtalen af undersogeIser i afsnittet om
korndyrkning her og i 1985-oversigten.

Svampebekæmpelse i vi/llerhvedesorter
De neSle af sorlSforsogene i hvedc blev i marken
behandlet mod sygdomme som den øvrige mark. men
35 af forsøgene blev gennemført som dobbeltforsog,
hvor den ene halvdel forblev ubehandlet, mens der i
den anden blev gennemført en svampebekæmpelse
med 0.5 kg Baylelon 25 WP i stadium 5-6 og 2 gange
med Tilt turbo i stadium 7-8 og 10.1. Hovedresultalct
af dobbehforsøgene i 1986 findes j label 5.
Bedømmelserne af meldugangreb viser. at sonen
Kanzler var langl kraftigere angrebet end de 0vrigc,
hvor Rektor og Vuka indtager de næstc pladser. Efter
svampcbekæmpelsen var meldugangrebct reduceret l

aJle sorter, men dog stadig ret højt i Kanzierhvede.
Yderst til højre i tabellen ses de opnåede merudbytler
for den gcnncmførte svampcbckærnpelse. Dcr blev
opnået 2.7, 4. t og J.5 hkg kernc ved bekæmpelse j

Krakahvede i de lre serier, og for at kunne sammen
ligne cr tallene omregnet til samme storrel ..cs!!rundlag
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Tabel 5. Smmpebekæmpelse i hvedesorrer (J-3)
A = Oden sVllmpebekæmpelsc
B = 0,5 kg Baylelon 25 WP + 2 gange 1,0 I

Tilt turbo



Sorter og arier ar korn og b~clg!tæd

,nm I dell mer"'olc label Re..ullalcrnc \j~r hereflcr. at
der blt'\ ()pn;\el"lor~t \lr"nmg: aLu bekæmpe ~\ampe

dH,:doIlUTle 1 KaIlLlerhH-dc. mc..x!t:n.. \lrkmngen \ar
1,,\e"l I Ko"ad. og Krabh\edeu. Dc amcndte beJ...cm
pcl..C'nudkr har og..1I beb:mpcl andre '\\amTX...yg·
domme ('Ild meldug, men (kr er lk"e oplY'1 om angre
OCI~ omfang af andre ..~gdnmme, \1ed de gældende
pn"er pa bckæmpel..e.. mldler, hvede og 'prnjlllmg har
udglflen til den genllemfmte b<:h:mdling <"aret III ca.
7.0 hkg hH-de. og bekæmpel,cn har således kun 1 de
færre\te "urter kunnel hclale "Ig u"ononmk.

ll{l'IIl1l-'m IIWflf.:e ar er r/a g<'Il1l('n~/ort dobbelifon01-:
Jlwr/ !rl'et!elorler lir/eli og /lied ,H'om{Je6l'kæmpe!,\f,'. {Jel
kon af rel'lIllalerl/e fiHHlat uf der 11 l'er/ ar er opl/iit'l l'1

IIll'rudbYlle for bt'kæmpe/w af meldlIg OK ru~1 pa
Hll'Ilf.:la OK blade WlInl a!.H'lml/lesygdomllU' I (I/" W/,
Formall't har I'ære/ f.:el/lIell/ en mak l/mal hellandllflf{ al
fJlIr/('r'{oxe wrteTII/!\ udh.l'flc,:il'<'fI(k eml!, lUir de hle~'

holdt H",d<· f de ar, hl'or 'i\'umpeuII/!re/X'm' \'(Ir kraftige,
R<'Hllrot<'rl/e gn'er ikke grulldlal(jor ar anbefale rulme
SprOJ'lIIIIKt'r. mell al lagl' Ikddlgt hensyn 111 dl! l!lIkt'lle
Jurta.\ eJ.:ell~kaber Of.: IOlT/gt kun forelage hehal1dli"g.
IIur dl!r er hehar for hekæmpt'lst'

Tabel 6 Sdlider for h~'f!de (17)

Hvede-
Udb og
me:rudb.

sorter Kar. for Strilgd hkg kerne Forh.
SI"d l<j<soed om pr, ha.. ..I

Sen saning af lu'ede.50rfer
Der fore"ommcr af<'g III eftcrJr. 11\01' forholdene for
..<'Illlllg af hH'dc kan \'a:rc \<ul,,"dige. \1cd dCI formtil
ll:.t:nnere al lx'IY\e muhghedeflle fOl' al "il for.."elligc
In<..dc"orTcr rel ~nt ble\ der I 19H5 gellllcmf"rl 4
fON)g og I 1<J86 7 fOr"'otlg.
Af tahcl 6 frcmg:1r rc"ultalcl af dettc (', rOr"'o(l~ og
end\ ldcrc h\ lI"e <'OrTer. der har dehdgel.
VilHerh\txle-.orTerne Kfa"Ol og Longb<l\\ ble\ 'kiel I
IJ()\cmhcr. og da blc\ af Krakah\ede opnåel et ud·
hylle p:t 66.9 hkg keflle pr. ha Der er Ikke I for>,l1gcnc
cn <,:ullmenliglling mellem Kra"ah\'ede ..<'lel lidIIgere.
men ..allllllenllgncl med udhyltct af Krakah\'ede i de
~)\'ngt: ..onsfOf\ug cr udhyttel ved den "'CIlC ..,fllllng
lavere. longbO\\ In ede g:1\ et udhytte, der \ar 12 pcl
!;I\ere. meden-. ,nrlcn I 1985 g:1\ 20 pcl mcre end
Krak:th\ede. Dc Ire ~orter Ralle. Fennl:lJl og Vllu, kan
octegne.. ,om ~ kaldle veko.clhvedelyper, idel de er
\<~rh\ede..oner, <;om O~N'1 kan ~~ om efler ret I 1986
Htr n:,ul!:lIernc for Ralleh\'cde d~rligc. t1an~el om der
ble\ ud <,jet efterår eller for. r Delte var og'i tIlfældeli
19R5, \'1tush\e<!en ga\ lidi bedre r~ultater. I....ær \ed
for:\r~"""lI1ng. mcn alllgc\el 15-20 pet. la\Cre udbytte
end Krakah\edc. I 19R5 \ar de t11~\arende re,ultater
for VIlU, "un ca 5 pclI<l\ere udb} Ile, Fenmanh\ooell,
der del log forslc gang, "Iarede sig bedre end de to
andre om efter~ret. men ble\ placerel meget d rligt
\ cd forår<;sånlllg.
Forsog\..enen genlagC\ I 1986/R7

i\nllll for",,~ " 7

Kraka nov, 1.7 83 66.9 100
Longbo\\ 0.2 60 8.3 88
Ralle 1.7 87 21.0 69
Femnan . 0.8 63 11.9 82
Vilu<; 2.2 81 14.9 78
VilliS. fodr 2.3 84 10.1 85
Ralle 1.3 81 16.0 76
Fenmatl 0.0 59 21.0 69

OverSIlP over flere års sorlsjorsøg i hvede
I labcllerne 7 og 8 er \ 1,1 re,ultalel af flere :\r~ Jand<;for
!-og med \interh\ede~nrtcr,

Resultalerne l tahel7. der \i'ler udbytterclallonerlle de
..,Il!<;te 5 år, understreger. al der for nere af "orterne er
lale om ret store Vanalloner, og at der er for<;kclle I
re"ull~lerne fra henhold~\ IS det J)<,ke område og neme
Dl....SC for<;kelle...om er ... Ior,t de IO sene<;lc år. ...k) Ides
naturhg\lS for en ~tor del de .. Irenge \·lIllre.

J)'lland O<mc Hd~ landet
Vinterhvede

198,1 SJ I 84 I 8' I 86 19821 SJ I 84 I 8' I 198,1 8J I 84 I S, IS6 S6

Tabel 1 O\'ersigl m'eTJ1er~ 6rs forsog med nnlerh,·edl!Jorter. Forholdstal for kemeudbyue

Kraka 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Anja 101 99 99 106 101 101 99 101 103 100 101 99 100 104 100
Imba 98 101 104 91 90 99 113 105 100 100 99 109 105 95 96
Falke 99 93 95 92 91 99 93 96 94 93 99 98 96 94 93
Vuka 100 94 94 88 90 100 94 96 96 95 100 95 95 94 93
Calif 103 105 95 86 92 97 105 98 87 94 98 105 Q6 87 93
Ko..ack 94 96 102 100 101 100 99 99 98 98 100
Longbow . 109 88 66 116 108 103 89 114 108 94 80
K'llIzler . 98 96 96 94 95 95 Q6 95 95
RC"lor 90 84 89 94 90 90 Q2 88 90
Slrlpllcr , \05 112 109
Ciladel . 101 99 99
Jaguar 96 101 9Q
Apollo 82 96 90
Norman 78 96 89
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Sorter og arter af korn o~ bælgsæd

I label 8 er vist gennem ...nit af udbytlere... ullatcrne fra
forsøg siden 1982 sammen med gennemsnittet af de
rumvægtsmålinger, som er gennemført. Krakahvede
har været målesort i alle ~rene, og 5 sorler er sammen·
lignet i 5 år. 4 SOrter i 3 år. medens Normallhvede kun
har værCI med i de sidMe 2 år.

Omtale af de enkelte vinterhvedesorter
De sorter. der er optage! i tabel 8, har værel afpmvel i
mindst IO forsøg i hele lander i hl'(?r! af fursøgstlrene.
Endvldcre har de værel afpnnet i mindst 5 forsøg
henholdsvis i Jylland og på Øerne i hvert affor~øgså
rene. I det rølgende be~krives de enkdle sorter kort i
den rækkefølgc. hvori de er optaget i tabc-I 8.

Krakahvede fra forædhngsvirhomheden på Pajbjerg
har i de senestc 7 år været måleson i forsogene og
hO\'edsort i hvededyrkningen. Sonen har vist sig dyrk
nings'iikker og givet Cl højt udbytte.
Krakahvede har middellangt strå med ikke særlig god
stråslyrke. Kernerne er ret ...må med middc1hoJ rum
vægt. og prolcinindholdet cr middelhøjt. Sancn må
betegne!> som overvinlringssikker. og dens bageegen
skaber er acceptable.

I mbahvede fra Miln Masters i England har i gennem
snit af 5 års forsøg givet 0.8 hkg hrne mere cnd
Krakah\ede. og resullatd har været væ...entligl bedre
på Øerne end i Jylland.
Imbahvede er middeltldlig med meget kon og Slivt
Mn'!.. Kernerne er store med rel lav rumvæglog ret lavt
proteinindhoJd. Imbas frostresistens er ikke særlig
god, og sorten cr ikke egnet lil mclfrem... til1ing.

Tabel8 Over~igt ove,. sonsforsøg i vinterhvede /982·86

Anjahvede fra Pajbjerg har i gennemsnil af5 års forsøg
gn'et I pet. højere udbytte end målesorten. Begge
sorter er iovrigl af ....ammc oprindelse og ligner hlllan
den.
Anjahvedc er middeltidlig. Strået er lidI længere og
lidI stivere end målesortens. Anja har middelstore
kerner llled middelhøj rumvægt og middelhøjt protci
llllldhold. Sorten:>, vinterfasthed er god. og den har
acceptable bageegenskaber. men angribes mere af rust
sygdomme end målesorlt.::n.

Falkehvede fra von lochow-Petkus. Vcsllyskland. har
i gennemsnit af 5 års forsøg givet 3.2 hkg kerne mindre
end målesorten.
Falkehvede har middellangt slrå med god stråstyrke.
Kernerne er middelstore med ret lav rumvægt og
middelhøj protcinindhold. Sortens overvintringsevne
var ikke tilfredsstillende i 1986. Falkehvede har rel
gode bageegenskabcr.

Calif1rvcde fra T. Heydenreich, Vesltyskland, gav i
gennemsnit af forsøgsårene 1982-86, 3,2 hkg kerne
mindre end m lesorten og dårligere resultater i 1985
end i 1986.
Califl1vede er middcltidlig. Sorten har middellangl strå
med særdeles god strlbtyrke. Kernerne er middc1More
med middelhøj rumvægt og middelhøjt proteinind·
hold. Bageegenskaberne er rel gode. men vinterfasthe
den ikke helt tilfredsstillende.

Vukahvcdc fra POan7..enzucht. Oberlimburg, Vesllysk·
land, har deltaget i forsøgene i mange år, og i gennem
...nit af de sidste 5 år har sorten givet 3,7 hkg kerne

Hele landel Jylland 0<m, ..

Hol!. ...ægl
Udbytte og merudbylle hkg kerne pr. ha Ipund

Vinterhvede

" i .
~

I
~ " "9 9

~
9 :!!• ~ • ~ • " • ~ ~~ ~ -e ~ > ~ ~

f e f
~ æ f e tf f E æ" ~ " " ~ " ~

Kraka 100 100 100

Forsogs6r 1982-86
Imba 131 126 80.9 0.8 101 74.9 1.8 98 88.1 3.0 103
Anja 133 133 78.5 0,6 101 71,9 0,9 101 83,2 0.5 101
Falke ............ 132 131 81.0 3.2 96 76,3 4,5 94 83.6 2.5 97
ealif 131 132 79.8 3.2 96 74.0 2,8 96 83.8 3.1 96
Vuka 130 129 78,3 3.7 95 74.0 -4,9 93 81.8 2,8 97

Forsogsår /984-86

Longbow . 134 128 78.1 0,2 100 72.6 7,9 89 85,5 3.3 104
Kosack 134 135 HD 0.5 99 69.0 0.8 99 75.2 0.3 100
KanzIer . 135 134 77.3 3.6 95 71.5 2,3 97 80,9 4.4 95
Rektor. 132 132 77.7 7.8 90 74,3 9.0 88 79.9 6,9 91

Forsogstu 1985-86

Norman. 132 124 71.6 6.9 90 63.1 10,9 83 86,7 2,0 98
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Illilldre end Kral\ahvede. I~ær har resultatc:rnt' ..,iden
1983 \æret dårlige.
Vllkahvc(k er Illiddeltidlig med middellangt og rel
bl,KJt :-ol r;'\.. Kernerne er nllddd:-.lOrc med middelhøj
rumvæglog middelhøjt pwteinindhold. Sortenli vm·
lerfa~thed er god, og Vubhvede har lilfrt.'(hMillemh::
bagcegen ..kaber. mell den angrebc.. en del af wampe·
...ygdomme

Longbowhvcdc fra NSDO i England c:r afpnlVd i J år
og h•.Ir i gennem:-'llit givel 0,2 hl\g kerne mllldre end
Krakahvcdc:. Rc:-.ultalcrne fra 191\4. da sortcn overvIn
trede godl i den milde vin ler. var v;:escnlligt bedre end I

de 2 ~id~te for~ogs..~r. Sorten har givet bedre rc..,ultutcr I

0cfIlc:-, for..,og elld i Jylland.
LOllgbow har megel kort ~tdl. med :-.ærdek~ god :-.lr;'i
..tyrke. Kernerne er store med lav rumvægt og Irl\ l
prottlllimlhold, og den er ikke egnet lil melfrelll5lli
lillg. Fro,;lre"istell:-.ell er meget dårlig.

Kosackh\'cdc ffrl \\felbulll Svenge har I genncmsnll af
J :'1r:-. for..øg givt't 0.5 hkg kerne milldre end Kraka
hvede, og udbytteforholdet t'r en'i i det Jyske og i øerne...
område.
Ko:-.ackhvede bar rcl langl. men rd "Iivl "'Ir~. Ker
TIerne er ~Jll~ med hnj rumv;:t>gt og middelhoJt prolci
I1lndhold. Sorten er ... lIdlgen: end de ovnge Il\ede:-.or·
Icr, og Ko:-.ack har visl <,ig at angribes Illllldrc af
meldug end andre <,orter. Den er meget vinterfast og
har gode egcnskaber til mclfrel1lslilJing.

Kanz.lcrhvcde fra W. EngdIen. Ve"'llyskland. er ikke
pi\ dansk ...ort'ili'ile. I genllcm ..nil :lf 3 års for:-."& ga\
sorten 3.6 hkg kerne mindre end målc&Ortcl1.
Kantlerhvedc har middellangt strå med god slr~

'il yrke, og sorten er middeltIdlig. Sorten har rel god
overvllltringsevne. men den angribc.. kr<lfttgcre afmd
dug end andre hvedesorter. og dens bagee\ne er kun
nogclundc.

Rcktorh\'cdc fra Fir/beck, V~ttysklalld, ga\' i gennem
"ml af 3 år... for!.ug 7,8 hkg kerne mindre end måle~or·

ten Krakahvede.
Rckl(lrhvedc har midddlangl ~trå med god slrå:-.tyrke.
Sorten er mlddeltidllg, og den har '><:l:rdele<. gode egen·
skaber til Illclfrem"'lilling. hvilkel kan berellige ul en
hOJcre pri!. :-.om kompenS<llion for del lavere udbylte.
Rektorhvede har en rCI god overvintringse\'ne. Sorten
er Ikke på dan"k sortslISIe.

;":ormanhvede fra NSDO i England har deltagel I

lamhforsøg I 2 år og har i genncll1~llit givet 6.9 hkg
kerne mindre end lIlale:-.orten.
Normanhvede har kort og ... tivt strå. Sorten er middel·
Ildltg. og I\crneme har lav rumvægt. Sorten er ikke
egnet til bageform1\!. og den har en dårlig frostre~i

sten....

nJandl de "orter. ~()tll har værel i for~"g for for.'>lc gang
I 1986 har Sleipncr fra \Veibul!, Citadel fra Holland og
Jaguar fra Ty'>kland klaret !.Ig hed"l med Sleipller·
hvede lldbyl1emæ"'~lgt placeret bed...1 af de afprøvede

Sorter o~ arter af korn og bæl~s1l'd

hvcdl'Mlrter i 19~o_ Uennc ..mt er I\ort'itrikl og "11\'·

...tråt'!. men den har llge'iolll Cltadd 11\1\c: gode hagee
gell ...kaber

Valg af vinterhvedesort
Dell dOIlS/...l' IfI'edcwrt KraAu hur i mUlige ar I'æret
hOI'l'llsor/ell I domk 11l'l'lledyr/...llIl1g. f)1!1f(' jOT<'AOIrll1Jl'r
gall.\/...e beret/ige/, jordi sorfel/ .\(1/1/(1U'1/ /lIt'd de1/.\ .I"(J.~/er

.\(Jrl Anjalllw/t' /lied rcf ~for ~iJ"kerhed har ~H'('llilfrl'ds·

xiiI/el/dI? IIdbylfer III/der fonkl'lIigl' J"lulIaI/<;kl' helinge/
SN. lJegp,(' .\()r/er har acceprobfe egl'lHJ"obN fil bagen·
jimI/ul. og ~eh' om KmAalJl'ede har lidr jor bl'Jdr \/ra. O)!

A'lJollI'(!(je rer h" affgnhe\ uf bl(Jd~ygdommc. har de
/lI1'd \'i"d~ro Al/lll1et ol1heJah'<; i (~vrJ..II/lIgefl. F:jfer re.HlI
wlerm> i de lidI/e l ar. hmr !Jorten/t'1 lJI'eTl'illlrilJgsI?Vlft'
blt'l' f,a/ pa pmre. kali del ikJ..l' lllll/dde/bart oflbt.'/oles af

HI jrm/Jolw/1/me wrtl'r, la'oraJ LOlIgbow og Svnna"
har ~'15t I'ig /lIimlsf lIIot1slafld'idygrigt' 1II0d JTInl. Der
illlod er dt'r bereltlgel iff/eref,:j(' Jvr Ilye we//\'k(' 'iorter,
III'ora/ Kowlckhl'edt'>, der er bade 1'lIlferj(JSI, sygdomve
'ii.\le"l og egnet lil me/[rem.l/illillg. allt'rede hor e/ ref
'irort dyrkllillgsomji1l1g. mede//\' Sh'ipllerll\'(!de er pa I'e)

illd i dyrJ..flllrgen. Ih'or da a".lke.\ ('II \Urt i dyrkIIilIg
med særligl gode bagt'egell\kllber. ma I'a/get jalde pa
Rchrorhn,de.

Nye vinterhvedesorter
Som næ... n\ I Indledlllrtgen har land...kotllOrct med\lr
kel ved afprm'ning af nye ..orIer på 6 arealer. Andre
lil"\'arcnde forsog er gennemført under Staten ... Plantc
;:l\hforsog, og gennem"nilsrNultalcrnc af dt'11 "amlede
værdiafprovning med nye hvedesorter fremgår af label
9.
Kral\a og Longbow har værel målcsorter, og Slelpner
hVcdt' har i disse for~øg givet 7 pet. IHlJcre udbylIe end
Krakahvcde, meden... Longbow har placeret 'lig meget
dårligt. Blandl de afprm'ede :-..orter har også Wa..c
hvede- placercl "ig godL ForM'genc er genncmf(1f! "om
dobbeltfor:-.øg med og uden vækst regulering, og LIredie
talkolonne Cl' merudbytlcl ved væk<;lreguleflllg anfort.
Der har været SIOTre fordel ved al væbtregulere
Kraka cnd de øvrige sorter og for Slcipner. der er
megel kormrået. har denne behandling Ikke været
fordelagtig.

Tabel 9 Værdiajprøvntng 1986 af ilYt' InwJesor/er.

Udb. Mer· Vin-

Vinter- ~dl0
db. v. ,er
æksl- Mod- SIrA- L<je- fast·

hvede hkt. Forh.- rog mng~ Igd ",",') hedZ)

pr. ha ..I hkg dato om 0·10 0-10

Anlal for""g , 2 ,
Kraka 84,S 100 2.4 19/8 96 4.7 8.4
Longbow 10.0 88 1.2 24/8 70 0.8 5.4
Slelpner . 5.7 107 0.5 23/8 67 0.5 9.0
Mercia 12.5 85 0.7 22/8 77 1.4 6.t>
PF 2380·24 5.6 9] 0.5 22/8 92 1.4 7.0
Wa'>e 1.0 99 1.5 23/8 83 1.2 7.3

l) ~ftcr \,t.:k"lrq;ulcnnl/.'
')U Ingell kl':...cd. rmge "·llllcrtiJ"lh~'d

)'_.'



Sorter og arter af korn og bælgsæd

Tabel IJ Egenskaber hos rugSOrlerne.

Ccrone koster 295 kr. for midlet. og når udbnngmng
sættes til 120 kr. pr. ha. s"arer udgiften til 3.0 hkg rug
ved en pri.. på 140 kr. pr. hkg.

Der er op"det en god virkning af rugsorterne med
strdforkorl1ling og stråstyrkende midler. og behandlin
gen hor medført en for~dring af udbyttet. I forsøgene
/986 har behandlingen kunnel beloles af de opnåede

ObscrulldllSparttlkrl) 1986 SortshsleJ)l
1986

Vinlerrug
Siri· u)<· Skold- Brun· K,rne-

~:I"d .... pl<t "'" Slør.
an ().IO ().IO (),'O 1-' ,-.

3,1
2.7
4,5
4,7
4,2
2,2

1.5 53.2 56,3
1.8 "1,6 2,0
1.7 -1.7 .0.3
2.5 -1,2 0.4
2,5 0,1 1,2
0.9 2,4 3.3

- 1.9

Vækstregulering af rugsaTter (7)
A = uJM l'Cl'kslregu1ermB
B- IOICtronf!-

Udbyut og IM,rud.
Sllille1lgde Kar. for merudb. bt'

Vinterrug "- hkS kerne o.
pr. ha \"a:ut-

A I B Alu A I u
regu·
Ierina

Tabel Il_

Ania! stwcr IJ l' •
Danko. 143 2.2 3.7 4,0 8 7
Dommator .. 130 5.3 3.2 4.0 6 7
Epos 137 6.2 3.1 3.8
Merkalor 128 6.3 3.1 3.5 6 7
Pelkus II 131 5.7 3.1 3,5 7 7
Pollux 132 5,5 2.9 3.5 7 6

I) O = mgen leJl$."ed. Illgen 5}'gdommt.
!) l = lom4 keOler og lav rum\ægl.

Serie 0/-07-86. gns 11 forsog

Pelku, II ..... 118 105 3.8
Pollu5 120 108 3,8
Epos .. 130 119 3,5
Merkator 121 III 4,4
Dominator 120 III 4,4
Danko 131 119 1.9
LSD .

1 1986 blev gennemfort iah 31 forsøg med vintcrrug.
hvori deltog 6 sorter. Il forsøg blev gennemfart som
dobbeltforsog uden og med vækstregulering.
Petkusrug II var mAIesort, og der blev i gennemsnll af
forsogene heslel lavere udbytter end i 1985. Alle de
provede sorter gav i gennemsnit af forsogene lan:re
udbytle end mdlesorten. Delle gælder dog især sor
terne Pollux og Danko. Sorten VSB 2546/72 har flet
navnet Epos.

Vinterrugsorternes dyrkningsegenskaber
Yderst lil hOJre I tabel IO og desuden i tabel II saml l

sortslisten findes resultater .. edrorende rugsorternes
dyrkningsegenskaber
Dankorug og den n) e Eposrug er mere /ongslråede end
de øvrige sorter. men Dankorug er den mest smhtiw?
sort. Der er mAlt og bedømt små forskelle i sonernes
modtugelighed for sygdomsangreb og for deres kerne
størrelse.

Vækstregu/ering af rugsorter
Som følge af rugsorternes lange strå og dermed storre
tilbøjelighed til al gå i leje med vanskelig hoslog dårlig
kvalitel som felge har det været nærliggende at under
søge, hvilke fordele der kan opnås ved at vækstregulere
eller slråforkorte rugsorterne. l 1986 blev forholdel
undersøgt i II forsøg. hvor en afdeling ikke blev
væksrregulerct, medens en anden blev behandlet med
1,0 leeraRe. Resuhaterne af disse forsag ses i tabel 12.
I aBe sorter bevirkede behandlingen en forkortelse på
9-13 cm. Behandlingen havde endvidere indnydelse på
lejetilbojeligheden, der i alle sorter blev bedømt væ
sentlig lavere efter behandling. Yderst til hojre i tabel
len ses merudbyttet for vækstreguleringen. I målesor
ten Pelkus II blev opnået 3.1 hkg kerne, h,ilket er
væsenthgt mere end i tilsvarende forsøg i 1985. Den
laveste virkning ble' opnået l den kortstråede Pollux
og den strllsthe Danko. En behandling med 1,0 I

Vinterrugsorter

Tabel la Land5jarsøg med rugwrt" 1986 (7·8)

Udbytte Ol merudbyue. hkg kane pr. ha HC'k landet I
Rug

SJ""1
~db)1t .Jhk, HolI

LoII.- Bom· "'1- VesIJ)·I- Nord· ltC'me ~utIgd \·æal. Kar r.
land I Fyn FmL holm Om>< j)'!land land J)'lland J)lland pr ha em puod '- rDC':klUI

Serie 01-07 ag 01·08·86
Antal fOfWg , J O I • , • 7 22 JI ,.

" JI

Petkus II .... 58,2 62.7 - 80,5 62,2 55,4 47,9 38.7 48,0 52,1 112 125 1.5
Pollux l ) ...... 1,1 -1.6 1.9 -1.4 2.5 2.2 2.7 2.5 2.2 112 124 1,8
VSB 2546/72 1,0 -1.3 1.7 -0.1 1,3 1.8 0.3 1.1 0,8 122 123 1,7
Merkator ..... 0,6 0.9 1,1 0.1 -1.3 2.3 0,3 1.3 0,9 114 124 2,2
Dominator 0,6 0.5 0.0 0.2 -1,0 2.2 0,3 0,9 0,6 113 124 2.4
Danko. -2.0 2.5 - "4.1 2,4 2.8 4,7 2,4 3.2 -3,0 121 125 1.0
LSD .... J.7 1.6 2,3 1.2 1,0

I) Epos
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mentdbylter i 4 0/ sur/eme. Da del/Ile strlJ.Hyrktmde
behandling gi~'er gode muligheder for al producere mg
af ('Il hedre kl'l1litet. flår afgrøden ikke gar i leje. har
behandlingell. dl'''S omkostninger og de/H effekr ikke
olnle lulbyllemæssige kOIl\·ekvenser. men i hoj grad
og~o ilU!I'irkllillg på halitet~forholde"e. pg baggrund
afforsoRers resultater kalI det clI/befaleJ at gel/I/emføre
I'cl'hlreglllering i vimerl'llg.

Oversigter over flere års forsøg i vinterrug
I tabellerne 13 og 14 er ,iSI rcsullaler fra de sidsle 5 ~rs

forsog med rugsorter. og i den følgende korte ollllflle af
de enkelte sorter vil rækkefølgen være SOnl allfort i
labc1 I~.

Omtale af de enkelte vinterrugsorter
Pelkusru~ Il fra F. von Lochow-Petkus i Vesll~'sJdand
har i nlange jr værel hovoosorten i dansk rugdyrkning
og i cn meget lang årrække værel målesort i rugforsø
gcne.
PClkusrug II cr hojtydellde og meget dyrkningssikkt:r.
Sorten har middellangl s1r5 med rel god slråstyrke og
kerner af rnjddel~lmrclse l1led middclhøj rum\'ægt.

l)()minaIOrru~ fra P. H. Peter,,{·n. VesIlyskland. har i
genllem"lIil af 5 !hs fon.ug givet U hkg kern l.' eller 2
pet. mere end måle:-,orlcn I}elku"rug II.
DOIninalOrrug har str~ af ~ammc længde og sammc
SI yrke som mlllcsorten. Kernerne er rel små llled
middeltHlj runnægl.

Tabel 13. 5 år." jiJrwg lIIed rllgsorter.

Sorter og arter af korn og bæl~sæd

l\1crkalorru~ kommer ligeledes fra P. H. Peter~cn. og
SOl'len har I samme rONlgspenode givet 0.3 hkg kerne
mere end m&lesonen.
Mcrkatorrug har lidt kortere og bindere SIr end
Petkusrllg II. Sorlen har ~m~ kerner med middelhøj
rumvægt.

Dankorug fra Rolimpex. Polen. har i gennemsnil af 5
års forsog gl\et \,7 hkg kerne mindre end målesorten.
Dankorug udmærker sig ved en bedre slråslyrke end
de nvrige rugsorter. selvom slrået er længere end
andre sorlers. Dankorug er rel tidlig. og sorten har
slore kerner med middelhøj rumvægt.

Polluxrug fra VES. Ve~"ysklal1d. er en mulant af
Pelkusrug, og sorlen har i gennem!>l1il af 4 års forsøg
givet 0.7 hkg kerne mindre end målesorten.
Polluxrllg har slr<1 af samme længde og SI yrke !'.om
mtJ1esor/en. Kernerne er middelSlore med rellav rum
\I,cgt.

Valg af vinterrugsort
P('tkusrug // har i mange lir Ijell/ /andbrugel som en
god rugwrl. og dens rol/e synes endIIII ikke al I'ære
Ildspillet. Idel de" i 1986 gav del højeste Ildbylte blandl
de pravede sorter. Derfor kali Pelkli~rug med god
Sfllnl'I"(ighed forIsat anbefales i dyrkningen. Andre sor·
lef har dog i de s{'nere ar gjort sig gældende i sorHaf
pmvlliflge". og de forljefler al ffi del i arealet med
I'inferrllg. Del gælder således de" ,,,,jslydende Domina
IOrrtlg. og del gælder elldl'l'dere de" tidlige og sIrIJslive
Dallkorug. ~e1\' om dens udbytte knapl er pil højde med
mlifemrteflJ. Eli ilY sort. Epo~rtlg. ser 101'ende ud.

Forholdstal for k~meudbylte

Vinterrug

rt:lku~ II
Dominalor
Merknlor
Danko.
Pollu>: .

1982

[00 [00
[OS [Ol
[04 n
104 %

96

1986

[00 [00 [00
[05 [02 99
[00 [02 9R
94 9J 96
98 95 96

Nye vinterrugsorter
I værdiafprø\'ningcn under Slatens I>lanteavlsforsog
har 2 nye soner delIagel. og resultalerne fra årels
fnn.ug SC" i label IS.

Tabel15 Værdiafprøvning 1986 af nye rugsorll'r,

Tabel 14 Orerwgl over sortsfono$: i I'iflterrug 1982·86

J-lolI....ægt Udb. og m~r-

udb. hkg
pund kerne pr. ha

Vinterrug C
~ ~= II =

; " ~ ~ "O
." > ~ of
<l: J: æ ~ æ

Pelkus II [00

Forsogsar /981-86

Dominator [24 [24 SJ, [ ],3 102
l\'1crkalOr 123 [23 56.3 0.3 [00
Danko. [23 124 56.3 -1.7 97

For.\'Øgsår 1t}!JJ-86

Pol/U); [25 [24 5J.8 O,J 99

Udb M~r· Vin-

Vinter- ~d~
db..... '""'lekst- Mod· StrA· Leje. (351-

rug hkg Forh.- "'i· nings- Igd. sæd1) he<P)
pr. ha .., hkg dato om 0-'0 0-10

AntIlI for'Mg '" 4 q ,
Pelku5 II .. 65.5 [00 2.4 [R/8 [30 5.2 IO
Danko. 3.6 95 2.0 20/R I3R 1.7 IO
Merblor [.[ [02 4.6 [J/8 [3[ 6,0 [O
Perkow 0.2 [00 3.0 [8/8 [28 4.4 [O
Epos 1.3 9R 3.3 [9/R [38 5.2 IO

') efter ..eblr<'gulcnng
~) O mgcn ICJe,æd. rmge vmterfaslhcd

Begge soner. Pcrkow og Epos. har givet udbytte på
linie med PClkllSfUg Il. Perkowrug er rcl kOrlstr!let og
ret "Iivslråel. medcn:-. Epo" har længere og bl"dcre
~tnt
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

Vinterbygsorter

Igen i 1986 blev afprøvningen af vinterbygsoner meget
hårdt ramt af den hårde vinter. og af de 114 sOrlsforsøg.
som blevanlag!. var kun 74 egnet til optagelse i
beretningen. Delle er dog et væsentligt højere antal
end i 1985, hvor 75 pet. af sortsforsøgene i vinterbyg
udgik. lait ble\' 14 sorter afprøver. 6 2-radede og 8
flerradede sorter.
Resuhaterne af årets forwg ses i tabel 16.
Igri vinterbyg, der er 2-radet. og Gerbcl vinterbyg, som
er 6·radet, har været med i alle 3 serier. Der blev
opnået ret tilfredsstillende udbytter, som var højere
end i 1985. og som var hojere for de flerradede sorter
end for de 2-radede.

Vinlerbygsorlernes dyrkningsegenskaber
Resuhaterne fra observation'iparcellerne 1986 er an·
ført for de sorter, som blev afprøvet i landsforsøgene i
tabel 17, og i den nederste del af tabel 17 er oplysninger
hentet fra sortslisten 1986 for de 6 'iorter, som er
optaget på li'iten.
De flerradede sorter er længere i strået end de 2-ra
dede, men sorterne Mnrylin og Gerbel er undlageiser.

Tabel 16 LandsJorsog med \'interbygsorter (9·14)

Gennemgående har de l-radede sorter den bedste
slraSlyrke, og nogle af de 6·radede har endog ret stor
tilbøjelighed til at gå i leje. Oplysningen om lIinterJasl
hed afslorer ganske tydeligt, at 2-radede sorler i almin
delighed er mere frostfølsomme end de flerradede. Her
er Marinka og Gerhel undtagelserne. Sorlerne Ka·
skade og is..-cr Panda havde igen i 1986 en meget dårlig
overvintring. Me/dugangrebet var af meget forskellig
styrke i de enkelte sorter. og sclvom der fortsat er
lovfæstet pligt til al bekæmpe meldug i vinterbyg, er
det dog værd at notere denne forskel. Især blev Igri og
Diana mere angrebet af sko/dplel end de andre SOfler.
Oplysningerne om SIrIJ· og kemekvalilel i tabellens
nederste halvdel afslører. at de 6·radede sorter har
større tilbøjelighed til nedknækning af aks og strå end
de 2·radede. Kemesrorrelsen er højere i Igri og Ma·
rinka end i de øvrige sorter.

Vækstregll/ering i vinlerbygsorler
I 17 af vintcrbygforsøgene blev der gennemført en
vækstregulering og sammenlignet med en ubehandlet
afdeling. Ocr blev som vækstregulering anvendl 0.751
Cerone. og resultaterne af disse forsøg ses i tabel 18.

Udbytte og merudbYlle. hkg kerne pr. ha Ilde landet I
Vinterb}'g Udbyu

hk. Holl.
Sjæl- LoU.- 110m· Øs,· !vCSIJyl. Nord· kern/:' trAJgd. vægt. Kar. f. pct.
land Fy" Falst. holm 0<m, Jylland I",. jylland Jylland pr, hil om pund I,,,,,",, meldug

Serie 01-09 og 01·12·86
Antal forsøg • J J 17 I 25 22 lO " 22

Igri 52,8 56,3 64,8 62,3 56,S 57,3 54.8 56,8 56,6 56,5 73 113 0.6 0,9
Kaskade +6,2 3.6 .2.3 1.4 4.4 + 10.6 1.6 .7.6 +8.0 .5.5 79 113 0.8 0.6
Panda ·20.8 29.7 3.1 0.8 17.8.15.9 +6.9 4.8 + 12.3 16.1 74 105 0.6 1,0
Marinka 3.5 5.7 7,5 2.7 4.2 2.1 +0.1 7,9 0.3 3,0 81 \12 1,2 0.6
Marylin . 5.7 2,3 5.4 5.5 4.2 5,4 .4,3 -1,3 4,6 +4,J 8J 109 1,0 0.5
Gerbel ... 0,8 0.1 7.0 0,6 1.1 5.J 1.5 +8.8 1,9 1,3 78 IOJ 2.9 1,0
LSD. 5.4 21.3 5.8 4.7 4.8 12.1 8.2 4. I

Serie 0/-/0 og 0/·/3·86
Anlal forsøg 7 J l' 7 , 13 27 22 16 25 18
(gn 56,4 56,1 67,7 79,4 60,4 50,8 36,3 49.6 49,2 55,0 72 110 0,2 0.6
Mammut. 4.8 2,8 5.8 5,4 4.7 10.6 4.J 8.2 9.2 6,8 85 100 1,1 0,2
Andrea 5,4 4,5 5,0 5.7 5.2 12.6 4.8 10.2 11,1 8,0 81 9J 1,2 0.2
COfOnu 4.0 2.0 0,6 8.4 J.2 11,2 .5.8 6,9 8,2 5.6 86 96 1.2 0.1
Tapir 3.7 2.5 1.1 0.8 2.2 10.2 6.2 10,4 9,0 5.5 88 100 1.2 0,1
Gerbel 0,8 1.1 0.2 1.7 0.6 J.1 6,4 O.J I,J O.J 79 99 1.5 0.2
LSD. 3.7 4.6 2.3 3.0 4.7 2.7 /.8
Serie 01-11 og 0/-/4-86
Anl;J1 for<.og • J 15 4 7 22 li l' 20 lO

Igri 59,1 59,0 66,3 74.6 61,0 59.9 46,9 39,8 52,3 58,3 75 114 0.2 0.9
Diana J,9 J.J J.8 3.2 3.J 7,8 7.0 7.3 +7,5 4,6 78 109 O,J 0.8
Hasso 2.6 2,4 0.8 0,6 2,2 11.6 14.0 8.2 11.0 5,0 89 101 2,8 0,4
Masto 1.5 2.7 3,4 7.7 2.4 6.4 12,1 U 5,8 J,5 88 106 2.J 0,3
Ermo. 5.9 J.4 9,6 3.6 5,7 9,9 16.2 7,4 10,1 7.1 91 106 2.0 O,J
Gerbel . 3,6 1.5 J.J 1.9 I.J 5.1 7.6 .\,7 3,5 0,2 80 105 2,4 0,7
LSD. 4.6 3./ 5.9 7.4 3.8 2.7
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Kar. for
Udbyuc oa M,rud·

Slrilamgde merudb, br.I"
Vinterbyg lejesæd hkg kerne 0'

pr. ha vækst·

A I B A I B A I B
regu·
lerina

Serie 01·09·86
AlHal fO ....,lg , , g , ,
Igri (2) 82 72 0.5 0,0 57,3 58,1 0.8
Ka,kade (2) 86 75 0.6 0.4 0.0 8,6 1.2
Panda (2) 87 77 0,6 0.3 19.9 18.7 2,0
Marinka (2) 90 79 '.0 0.6 2,4 3.2 1,6
Marylin (2) . 92 80 0.9 0,4 5.6 5,2 1.2
Gcrbcl (6) . 88 77 3,0 1,6 2,6 4.1 2,3
LSD - /0.5 /0.5

Serie 01-10-86
Anlal fo(",og 6 , 6 6 , 6
Igr; (2) 79 71 0,0 0,0 52.2 53,0 0.8
Mammut (6) . 92 84 1.5 0.2 4,5 8.5 4.8
Andrea (o) 87 79 2.0 0.2 7.7 9,4 2,5
Corona (b) 95 86 l,S 0.2 5.9 8,2 3,1
Tapir (6) 95 86 l,S 0.0 6.2 9.2 3.8
G«bcl (6) . 87 77 2.5 0,7 2.0 3.7 2.5
LSD 5.0 4.2

Serie 01-1/-86
Amal for'lJg ] J J ] J ,
19ri (2) 79 72 0.3 0,0 64,8 64,4 0,4
Diana (2) 83 75 0,3 0.3 3.2 1,2 1.6
Has:o.o (6) 95 85 4,3 2.0 0.5 2,9 2.0
Ma:o.to (6) 91 86 3,7 2,0 J,S 5.2 U
Ermo (o) 95 85 3.7 U J, I 4.5 1,0
Gerbel (b) , 84 77 4.0 3.0 0.9 2,0 0.7
LSD

m to-nn.kl
\" flcrrlldcl

rabel 17 Egenskaber h05 I'illlerbygsorleme

ot».ervatlonsparcdler l ) 1986

Vinter-
Aks·
Iype Vinter-

byg Stri· Leje. fasl- Md· Skold-
Igd, sæd hod dog plel
om 0-10 0·10 0·10 0·10

Anlal 'leder 4 22 6 11

Diana 2-radel 89 3.8 5.1 2.7 3.9
Ign " 78 3.5 6.0 5,2 4.4
Ka!'>kade " 91 4.5 4.3 4,8 2,6
Mannka » 91 7.0 7.1 2.2 1.6
Marylin . " 97 U 5.2 4' 2,5
Panda " 83 3,7 2,4 2,4 2.7
COroll::) ncrradet 99 7.0 7.1 3.3 2,5
Enno. " IOS 6.8 7.5 1.8 3.1
Gerbel , » 83 7.8 3.9 5.8 3,2
Hasso " 98 7.0 7.9 4.5 l,-l.
Mammut " 95 7,0 6.6 3,7 2.5
MaMa " 104 7.8 7.2 1.7 2.3
Tapir » 101 7.0 7.3 5.5 2.0

Sorlslisten1) 1986

Nedknøckning af Kerne· Rt'$I'

Byg. slør- stens
ru.. .k.

I
ml relse mod

I·' \., \., ,-, meldug

Ign 1 2 1 9 We
Mannka 1 2 1 9 W,
Gerbcl . 2 4 3 S We

Has..o 2 4 4 5 5p-We
Mammut 3 3 4 4 Sp+Wc
Tapir 2 2 3 7 W,

,Il 1I1gcn IcJc~æd. I/Igcn \ 1Il1~'rfll\thcJ. IIlgCII ,~~dllrn!><1ngrcb.

!) I illg~'1I 'n:dorn,ungrcb, IIIgcn ned\..n,c\..lll11g, 'lm'l kcrtll'r

Tabel/8.

Sorter og arIer af korn OJ.: bæl~sæd

Væk\'fregulertllg af vifflerbygwmer (9-1/)
A uden IYI'Jotrl.'guli'r/llJ(
B - O75 I ('rrOlle

I ..ene 01-09 er alle "orter pli nær ul'rbd 2·rade!. og i
senerne 10 og II er "onernc o-radede undtagen 19n og
Diana. Behandllngcn med Ccrone havde en ~lrMorlwr

tende virknilig pii5-12 cm ·Iidt varierende fra serie lil
')cnc . og bchandllllgcn havde endvidere en god virk·
iling ri~ :o.lrl... tyrkell, I..ær i de o-mdede 'Otter. Det
opnåede IllcrudbYlle vt'd hehandllllgcll var ogs<'\ v;:c·
"C111ligt hOJere \ed hehandllngen arde nerradede sorter
end de 2-radede, Udgirfcn til Ccrolle og ud:o.prøjlllillg
har ,'a:-rct ciI.l,5 hkg vinterb~g pr. il:.!. og behandlll1gcl1
har ..;'I.lcde~ -.tort ,cl kun \:.erel rentabel l b-fadede
...orter.

J ar:./ur.mg med ræksrn'Kulerlllg af 1'llIIerbygmner har
i"'/"e givet re\"ll/taler, der kan begn/Ilde ell gent'rel
~'a!hlr('g/ll('n'f1d(' bL'handling af l'itllerhYKwrrer. Der er
dog hl'en år 0pllael de bedsle reslI/UJIl!r I'ed behandlm
gelI af de ref la/lge og blad.\'/råede 6-radede l'il1rerbyg
sorler, og det /Ila derfor jortsat ti/rades, ar en I'æksrre·
gulerende bdwfldlillg genNemjores ejler en 1I0je l'llrde
ring af sorlernes <;frbegellskaber. (J/gradens ræksf og
\'ækSlbelingelseme iOl'rigl.

Oversigt o\'er flere drs forsøg med
vin/erbygsorler

I tabellentt: 19 og 20 er der 'liSI rc"llllater for de ...ene"tc
5 års arpnwning ar vlIHerbyg\ortcr I Danm<.lrk. $or
('rne Ign, Gerbel. Ha...:o.o og Mammut har alle dellaget
I 5 år, Tapir og Panda i J år, mcdell~ de 5 '>arter har
deltaget I 2 år og 3 nye "or!cr kun l 1986. Den nye ~Ort

Andrea\'lIllcrbyg gav del høje..te udbYllC i 1986. tæl
fulgt af I:.rmovlIllcrhyg og Corona\illtcrbyg.
I d('n fnlgt'nde korle omtale af vlIIlcrbyg"orternc er de
n1.Cvnt I ";lInme nl:kkefolgc ..om I 1,lbel 20.

Omtale af de enkelte vinterbygsorter
IgrivinfCrb)'g rr:t J. A.r.:kcrmann, Ve"'ll~ ... kland, har
lIldtil værct bo\ct"'Orl i dansk d)rkning af vl11lcrhyg
og ...;1l11lidlg milk...orl l ';Orl~ror:o.ugcne,

Ignbyg har kortere Strå end de andre sorter og ')amti·
dig en god "t råS!) rke. 50rl(.'11 er 2-rudel. og kernerne er
~lorc med høj rumvægt. Sorten har nogenlundc fro
..tresistens,
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Sorler og arier af korn og bælgsæd

Tabel 19. 5 drs forsøg med vinterbygsorter. Tabel 20. O.·ersigl o~'er sorfjforsøg i vimerbyg 1982-86

Ermovincerbyg fra \on Locho\lo·Petkus har deltagel!
forsogene de sidste 2 år og I gennemsnit gl\'et 6,7 M.g
kerne eller 12 pet. mere end m Icsorten.

Hassovinterb)"g fra van Locho\lo·Pctku5. har I 5·1!.!")pe·
rioden givel 2,7 hkg kerne mere end Ignb)g.
Hassobyg, der er nerradet, har ret langt sIr med
stråstyrke på linie med Mammutbyg. Kernerne er små
med lav rumvægt, og sonen har den bedste ovcn in·
tringsevne blandt vintcrbyg",orterne.

Tapirvinterb.n kommcr fm R. J _Manshoh i Holland.
og sorten har l gennemsnit af 3 års forsøg gi\el 3.8 hkg
kerne mere end mllesorten.
Tapirbyg er 6-radet. og sorten har langt str med
nogenlunde stråsl)·rke. Kernerne er ret store med la\
rumvægt. Sorten angnhes en del af meldug. og den har
en rel god overvintringsevne.

HoII ,..,.. Udb. Ol tnef·

udb b'l..pond kc:rnC' pr

Vinterbyg • • ~51 51 ~

" " <;

~ • ~
~

C •!!!i .?! "- :r.

Igri (2) ......... 100

Forsøgsdr 1982-86
MammUI (6) .. 112 102 63,6 3,9 106
Hasse (6 113 101 64,2 2,7 104
Gerbel (6) . 113 105 63,9 1,5 102

Forsogstir 1984·86
Tapir (6) 110 103 60.2 3,8 106
Panda (2) III 107 61.6 7,8 87

Forsøgsdr 1985·86

Enno (6) 112 106 55,1 6.7 112
Corona (6) 110 100 53,5 5,7 III
~aSlo (6) 112 106 55.1 5,6 110
Kaskade (2) III 111 54.2 3.7 93
Diana (2) .. 112 107 55,1 4,4 92

(2) _ lo-rlldel
(b) = flerradede

Kaskadevinlerbyg fra Bayer pnanzenzucht. V~tl)"sk

land, har i de 2 år, den er afpro..ct, givel i gennemsnit
3.7 hkg kerne nundrc cnd Igribyg.
Kaskadebyg er 2·radet. Sorten har middellangt str
med rel god Sir 'il yrke og store kerner mt..'d hOJ rum
vægt. Sortens vintt:rfasthed har været dårlig i de Io
foregående Vllltrc.

Ermobyg er langstrAcl med middelgod stråslyrke.
Kernerne er rel små med middclhøj rumvægt. og
sorten har en god overvintringscvne.

DianaYintcrbyg kommer fra Josef Breun. VcsttY!lk
land. og sorten har I gennemsOlt af 2 års forsøg givet
.+.4- hkg kerne mindre end Ignbyg.
Dianabyg er en 2·radet \'lIllcrbyg med middellangt strå
og god stråstyrl..e. Kernerne er ret stOre med middelhoj
rumvægt. og sorten.;; O'-ef\lntnng~vne har ikke vist sig
tllfrcd!)Slillende

Coronavinterbyg, der kommer fra Strengs i Ve!'ltly~k

land. har i gennemsnit af 2 års forsøg givet 5,7 hkg
kerne mere end Igribyg.
Coronabyg har rel langt strå med nogenlunde strA
styrke. Kernerne har lav rum\'ægt. og sorten har god
\1Olerfaslhed.

\1aslo"'interb)'g fra Semundo I Holland gS\ i gennem
snit af forsogene 1985·86 5.6 hkg mere end mAIesorlen.
Mastobyg er langstr el og ret blodstrået. Sorten er
6-radet. og rum\ægten er ret la\'. Sorten har god
\olllterfasthed.

1986

Forbokbtal for kc:meudb)"ttc:
Vinterb)'g

Igri ......... 100 100 100 100 100
Mammut 108 101 105 105 112
Hasso ........ 103 101 102 108 109
Gerhel . 106 96 106 103 101
Tapir 102 108 110
Panda. _. 99 89 72
Ermo. 112 112
Corona III 110
Masto 115 106
Diana .. 92 92
Kaskade 96 90
Andrea .... 115
Mannka 105
Marylin ...... 92

Gerbelvinterbyg fra F1onmond Despresz. Frankng,
har i gennemsnit af 5 års forsog givet 1.5 hkg kerne
mere end Ignbyg, og sorten har gennem ;irenc \-'I:t;'rel
dyrket! ret StOf" udstneknlOg.
Gerbelbyg er 6-radet. og sorten har rel kort slrå med
ringe str1lsryrke. Kernerne er middelstore med rel lav
rum\a:gt. og sorten har ret dårlig o..eT\·mtnng~\ ne.

Mammutvinterbyg fra W. von Borries·Eckendorf.
Vesttyskland, har i gennemsnit af S års forsog givet 3.9
hkg kerne eller 6 pet. hOJere udb) tie end målesonen
Mammulbyg er 6-radel, og sorten har m!ddellangl ..trå
med nogenlunde god Sir tyrke. Kernerne er rct ~må
med rel lav rumvægt. og sonen har o\cn;ntrmgsevnc
på Imie med Ignbyg.

Pandnvinterbyg fra Flonmond Desprez. Frankrig. har
i gennemsnit af forsøg 1984-86 klaret sig dårligt. idet
mindreudbyttet var 7.8 hkg kerne. Det dårligc re.u1tal
skyldes især de to sidste år.
Pandabyg er 2·radct, og sortcn er ret kortstråct med
god stmstyrke. Kernerne er middelstore med middel·
hOJ rumvægt. og sorten,\: vilHerfasthed er megel flnge.
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J ...Mler af viJHerhyg har kUli været med i 1986. Del
gælder ..:'\.I,,<le:-. Andrcayintcrb)'g. der er 6-radcl. og
...om l 1986 \..Iarede ... ig bed\l blandt vIlHerbyg...oncrne.
Endvidere l\1arillkuby~ fra Holland, der er en hojt~

dl'lIde rcl \ IlHerfil"" l·radet \ interbygson. men som er
lidt :-.I!dlgcrr.: end dc 0\ nge. og cndelig den 2-radede
Mnrylin, der dog ikkc I 19S6 gav overhcvisende udbyt·
tere'lullaler.

Valg af vinterbygsort
'\-/egt'l l'U"skelige Ol'enoiIJlrif1gsbefil/ge/ser i villlre"e
/985 og /986 gjorde ~r((!rk/ (lIdhlig i viflferbygareo/enJe
og I'i! ~ikk('Tt medl'ir/..e ril ret/I/klion i dyrknillg'lom/on
gel. Er/urmger Ira .wrtw/pnH'IIjllg og pra/..si.\ udpeger.
a/der er .\l()rre sikkerhed v('d al sd 6·ratfl!de villterbyg
sar/n som .Hom!1l/1t. flano. Tapir, Hrmu. Corono eller
,\1o\to el/d den hidfidige matesorr Igril'illlerbyg. .t1en
re.\lIlra/enJt' /or/(l.,l/er ()g.~a. O{ de/( l-radede Morinko·
w·lIIerhyg. .\·om har ell bedre kerneki'a/il('{ end de 6-ra
dede. hl/r gil'L'l lil/redsstillende rl!WlwlC?r. og derjor
vgw pa grut/d af.\in gode OI'I:I'I'inrrlllgH'I'II€ kOIl (Jl1lxjCI
le,' i dyr/..lllf1gen.

Nye vinterbygsorter
I den nl1iClcllc \ærdiafpro\llIllg hk\ I 1986 afprO\Cl 4
lIye \lnlerhyg:-.orler, og rC~l1llaterne \..an ...e'" I tabel l!.

Den nye 2-r'.ldede ll11mmer'lort har Ikke givet højere
udbytte end Igrihyg, og blanch de 6-radedc ...orter har
kUll :-.ortCIl Fr(J~t givet lidt t-wJcre udbytte cmlmåle...or

len Has~()\'illtcrbyg.

Triticaiesorter
TflllCale. "'Olll er en kryd~n1l1g mellem h\cdc og rug,
bkv l 1983 introdUl.:ercl i lilJe målc~tok i Darllllilrk. og
der bic... 1 efterårel 1983 ud!låel ganske få sammen lig
11lllger af!lorter. som var III rAdighed. l eftedrct 84 var
llltere~:-.en vokset. og 12 Iriticaiesoner blev afprøvet.
mell da flcre af dl\...e 'ioner gav utilfred"'Hillende re-.ul·
taler. bic.....ortimentct af tnticale,>ortcr. der blcv an
meldt til for:-.og i efteråret 1985, reduceret til 3.
Der ble'" gennem fort iah 17 for<,og. og rC'Iultalerne
linde~ i tahe! 22.
I de lle~tc omrtider er kun gCl1llemfOf[ Cl enkelt eller
gan ...ke la for'log, og re\Ullnlerne er meget \ariercndc. I
gennclllsnll af de 17 forsog var udbyllct af Lll:-.kotflll·
eale 45,8 h\..g. og de IO prøvede ~ortcr, Localtriticale og
Sv SOO5. der har met navnet Uno, ga\ udbytter på linie
hermed.
I label 13 er anIon bedommcbcsre.. ultlll for nogle af
tnIH.:alc~ortcrne~cgcn ... kabcr. Det er dog kun Lucaltfl
llealc, der er med I begge bcdmnmc\...er

Vin·
Ile,. ter-

TriticaJe skrid- Mod- Siri· Leje. faSI·
mng ning lad. ,,",,') hedI)
dato dalo om 0·10 O-IO

Tabel]J EgeInkabel' hos /rJflC:ulesorlt'me. -
Mer- Vin-

Vinter- Udb. db. r. 'O'
') vækSl- Mod· StrA- LeJt- fasl'

byg hk, Forh.· ",. nings- Igd. ,,",,') hed!)
pr. h3 ..I hk, dalO om O-IO 0-10

Tobel ") J I færdia/prol'''i''!: J986 af live ~'inrerbvg\Orter

Anlal for"','g , Antal ~ll'do.:r
, 7 6 "Toradel: l. Dagro JO/6 17/8 J08 4.3 8.3

Igri 56.5 100 J.I 29/7 80 0.7 7.6 2. LOI..:al. 13/6 20/8 79 0.8 6.7
Ae. 456/10 56.6 IDO 1.9 29/7 84 1.4 7.4 3. Newton 9/6 2218 108 J.6 2.7

Flerradt>i: 'IO lII~cn kJC">æd, nnge \·lnl~'rfu~IIu::d.

Ila..\o 61.3 lDO 1.7 28/7 97 5.4 9.0
Gerbcl 56,2 92 1.7 29/7 86 6.0 6.4
Fro"l 61.7 101 1.2 27/7 92 6.8 9.1
Andrea 59.0 "' 1.3 29/7 87 5.8 8.0 Locahfltwlc er kortere end alle dc OVrlge ~ortt:r. og den
FDE658.29 55.8 91 0.4 29/7 88 5.1 7.9 har en bedre ...tr.1i~tyr\..e. Blandt de bedømte ~orlcr har

Newton dårhgere lal for ovcrvllltrillg~evnc end de
I) cfkr \æl.~lro.:~ult:flng

owig.c "'Ofter. "'(lm hlcv afprøvet.-Jfl lIIgen Iql....a:d. nng... \ Illterfa~lht:d

{'abeI2') Lands/or.wg med rriticalewrler 1986 (15)_.
Udbyue og merudbytte, hka kerne pr. ha Hele landel

Triticaie
l rdbytt

HallSJæl- F,n LoII.- !Jom-
Ø<me

ø.,. Vesljyl. Nord·
Jylland hk. lrilgd. Kar. r ",I.

land Fals!. holm jylland land jylland keme om vægt. lejesaed meldug
pr. ha pund

Seril' 01·15
Anl..l fll ....(\g 2 , , , IJ Il " 12

Lao;ko 54.2 55.2 61.2 84,4 59,1 42.5 7.2 40.4 34.0 45.8 83 116 1.4 0.1
Local 2.5 4.9 9.4 3.6 4.1 2,3 20.9 5.0 1.9 0.9 69 1O<J 0.7 0.1
$\ 8005 (Uno) 2.6 4.0 9.4 11.8 2.1 4,3 17.2 4.1 J.J 0.7 92 116 1.5 O.J
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16 af de gennemførte forsog blev foretagct en vækst re·
gulering med 1I Cerone pr. ha i den ene halvdel af de
enkelte forsøg, medens den andel halvdel var ubehand
let. Resultatet af denne forsøgsopgave ses i tabel 24.

Tabel 24. Vækstregufering af trilic.·o/esorter (}5)
A = uden \·æ/wregulermg
8- JOJCeron~pr ha

Vintersædarter

Dcr ble\ i 1986 gennemføn 2 forsøgsserier med sam·
menligning af vintcrsædaner.
I 16 af forsøgene med triticalesorter var samtidig såel
Krakahvede og PelkuHug Il. Udbytteresuhatel af
disse forsøg ses i label 26.

1erud-

Slrålængde Kar. for Udbytte bytle

TriticaIe
I,,,,,,,,, hkg kerne fo<

pr. ha \-tekst-

A I B A I B A l B
regu-
lering

S"ie 0/-/5-86
Anlal forsøg 6 6 5 5 6 6
Lasko .... 7J 70 2.0 1.0 41.1 42.8 1.7
local. 70 65 0,0 0.0 42,4 44.5 2.1
SV.8005 (Uno) 93 85 2.0 1.0 41,445,0 3,5

Vækstreguleringen har medfort en stråforkortmng på
5-8 cm og en bedre stråstyrke i 2 af sorterne. Merud·
byttet for væhtreguleringcn var størst i den langstdi
cde sort Uno fra Svaløf.

Valg af triticaiesort
Som tidligere nævnt var tilbudel af Irilicalesorter tidli
gere mangfoldig/. men er nu reduceret lil ganske en
kel/e sorter. Blandl de afprøvede har der udbyrremær
sigt ikke været stor forskel mellem Lasko. Locolog den
nye s~'enske sort Uno. og valget kan udmærke/foretages
mellem en af de tre. Loca/fri/ieale er den kortesle og
mest s/rlistil'e. og Jarlen vil plJ denfIe baggrund uden
tvivl fl storst imeresse.

Tabe/26. Vinterhvede. lIifJterrug, tri/icale. (15)

Udbytte og merudbytte. hk, kerne pr. ha
Vintersæd

Øerne Hele landet

Serie 01-/5-86
Antal forsøg 7 9 16

Krakahvede 59,7 35,9 45,9
Petkusrug II 1,1 15,9 8,8
Lasko triticaie -0,9 + 1,9 _1,1
Loeal Iriticaie . -4,2 0.0 1,4
Sv 8005 triticaie -2,0 1.3 0,3

I gennem~nit af 7 forsøg på Øerne var udbyttel af
Krakahvede 59.7 hkg kerne. Petkusrugen gav el lille
merudbytte, medens triticalesorterne gav lidt mindre
end hvede. I gennemsmt af de 9 jyske forsøg var
udbyttet af Krakahvede 35,9 hkg kerne, og her gav
Petkusrugen 15,9 hkg kerne mcre, medens triticalesor·
terne gav udbytter på linie med hveden. I gennemsnit
af alle 16 forsøg har triticaIe således i gennemsnit klarel
sig udbyttemæs~igt på højde med vintcrhvede.
I en anden forsegsI;erie blcv der gennemfort 19 forsøg
med sammenligning af vinterhvede, vinterrug, tritIcaie
og vintcrbyg.

Tabel 27. Landsforsøg med arls/orsog i vimersæd J986.
1181

Udbytte og

I
mel'\ldbyue, Hek
hkg kerne landet

pr. ha
Vintersæd

f.\lbYII
hk,

kerne trA.lgd. Kar. r.
Øem, Jylland pr. ha 'm leJesa:d

Serie 01·20
Anlal ror~"g 4 " 19 " 19

Vmterhvede, Kraka 35,1 53,4 49,6 86 0,8
Vinterrug, Petklls Il 22,9 8,4 11,4 116 2,3
TriticaIe 8,7 -4,0 1,4 84 1,4
Vinterbyg 5.7 30,2 -22,7 63 0.7
LSD 1l,4 10.6

-
Udb Mer· VIn-

Triti· ~d~
~db. v. '"\"'teksl- Mod- SIrA- L<jo- fast·

cale hk~ Forh_· "g. nings- Igd. ,;æd') h«Jl)
pr a "l hk, dato om ().IO ()'1O

Antal fon.og 8 8

Loeal .. 63,1 100 2,0 22/8 79 0.9 7.9
Dagro 1.9 100 2,0 23/8 107 5.0 8.9
NewIon . lJ.8 J2 0,5 24/8 107 U 5.8
Uno (S'8005) 1,9 103 2,5 21/8 110 5,0 6.4

l) ener ...ækslregulcnng
!j O Ingen leJc'a.'d. ringe \lIIterf3~lh~'d

Tabel'5 Værdia/prøvnillg 1986 af lIye triticaiesarIer

Nye triticaiesorter
I værdiafprøvningen med triticaiesoner deltog i 19864
sorter, og resulatet af afprøvningen ses i label 25.

Sorterne Local, Dagro og Uno gav oml rent samme
udbytte, meden~ SOrten Newton, der har den dårligstc
vinterfasthed, ikke kunne klare ~ig. Del fremgår også
af de officielle lal, at Locahriticale er konslråd og
meget stråstiv, men ikke desto mindre blev der opnået
2 hkg kerne i merudbytlct ved en vækst regulering.

Også I di!'>I;e forseg gav vinterrugen i genncm~nit højere
udbytte end vinterhvede, medens trilicaie med nogen
variation fra sted til Sled gav et gennemsnitsudbytte
lidI lavere end vinterhvede. Vimcrbyggen gav i de
jyske forsøg væsemligl mindre end vinterhveden.
DClle skyldes især. at vinterbyggen led stærkt under
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den <;trengc \ inler. Dc ne<;1c af forsogene i denne <;eric
er gcnncmfMI pli meget lel jord og kun et par enkelte
på JB nr. 6. men der er meget sl()re variationer fra
for~og til forsog. i...ær som folge af den strenge viluer.
og del er af di"'se årsaga ikke rimeligt at uddrage
særlrgt SIkre konklusIOner om ans\ algel linder for ... kcl
lige dyrkningsforhold.

Vårbygsorler
I 1986 blev der afrmwel ~4 \·lIrb.nt...oner l 316 for~"g.

hvilke! er meget nær sanll11C omfang som del foregå
ende lir. Der er kun afpro\d "aner. som er oplagel på

Tabel 28 Laf1d~/ors"g med ...·årbygsorter 1986 (19-38)

Sorter og arter af korn Ol.: bæll.:sæd

dansk sor"'I1'>[e eller p~ cl andel EF-bild ......onsll..lc. og
der ble\ ..ålede" l~ke i land!.for"ogcnc afprmcl ...oncr.
....om ikke har "fslulIel en officiel afpro\lllng.

Landsforsøgene med vårbygsorter

ForsogsreslI/rGler /986
I 1<.Lbel 2~ er oplaget resultalerne af 9 fnr'i(lg~scner.

lH'ori der I hver er 5 (4) sorler, "om er ...amrncnllgncl
med en målc'ion<;blanding be..tåendc af sorlerne
Triumph. Sewo. Jel/I/Y og Kloxollhyg. l ('n ...ærliS for
søgs'icric er de ~ ...onsblandinger. 'tom har været an·
\cndt som m:llcprover l årene 1983·1986. ,ammenhg
nel. og rC'iullalcrne kan ...c.. i tabel 33.

UdbYIIe o, merudbytte. hk. kerne pr. ha Hele landet

VArbyg Sjæl- VeSljyl.
Udbylt Holl.

Fy"
LoU.- Bom· Øerne "'t· Nord- Jylland bkS ~trAlgd. K.r. r. ",t.

land Falst. holm Jyll.nd land Jylhl1ld kerne ,m VteBI. ),- meldug
pr_ ha pund

Serie 01·17 og 01-38
Anlal forsllg .I l 16 S 6 lfI " 'II JO IJ \8 "Blrulding- 55,9 54,7 64.7 56.8 57.3 53.7 58,3 52,6 54.4 55.6 69 118 1,4 0.4
Grit. 0.4 2.5 0.2 0.6 0.5 ).0 0,4 O.J O.J 0.4 66 118 0.9 0,7
Triumph 1.7 3.2 1.7 0.4 0.2 1.8 1.1 1.7 1.6 0.9 67 117 1.5 0.8
Arex 1.2 2.8 2.9 1.4 1.9 2.0 -\.3 5.0 J.8 J.l 75 118 2..1 0.2
Carlor J,8 0.7 J,6 1.9 2,7 1.0 1.5 2.0 0.1 1,0 61 116 1,5 0,8
GaianI . 6.8 9.0 7.1 -4.J 7. ) 8.J 7.2 7.J -7.6 7.4 65 112 0.9 0.9
LSD. 1./ 1.1 1.8 1.3 1.9 1.8 J.J 1.8 1.2
Serie 01-18 og 01·39
Anud forsllg 8 , 17 S Q 21 .I' 22 " )J .\1

Blanding- 55,9 60,0 59,1 64,4 58,4 57,9 50,6 52,3 54,0 55.9 68 117 0,7 0.2
Escor[ J,5 4.0 1.9 0.2 2.9 1.7 2.1 O.J J.2 2.0 67 117 0.8 O.J
Ah~ 4,2 7.9 5.8 4.1 5.J 2.0 0.1 4.4 2.5 J.8 59 115 0.3 0.4
Flccl J.5 4.6 2.7 -0.7 J,) 1.7 2.2 1.4 0.5 1.6 56 117 0.6 0.7
Carnir J.J 6..1 2.5 1.0 3.6 0.7 0.6 J,j 1.6 2.4 57 116 0.5 0,5
Corgi . 0.2 0.2 -0.6 0.7 0.2 0.9 2,7 1.2 1.4 0,9 56 118 0.1 2.0
LSD .. 2.4 2.7 /.5 3.0 2.8 1.7 1.2

Serie 01-29 og 01-40
Anlnl (UNIS J " 7 , , '1 " 25 20 J1 "Blanding- 55,7 64.2 63,2 61,4 59,6 53,7 56,0 49,8 52.8 55,7 70 116 0.8 0,5
Toga 1.6 2.5 1.3 0.8 1.4 J.l 5.6 .1.6 4.0 2.9 6J 117 0.5 0.1
Catrin 1.5 J ..1 O.J 6.2 0.9 0.1 2.3 J.l 1.9 0.7 58 117 0.8 3.0
Nalashfl . 0.0 .1.6 1.0 0.0 0.9 0.4 0,0 0,7 0.4 0.6 64 118 0.8 2.0
Havila 0.1 1.0 0.9 ),9 0.2 0.4 0.8 2.J 0.5 0,2 71 115 2.0 1.0
Semlfa . 1,9 1.3 2.7 6.4 2.5 1.3 1.8 1.6 0.3 J.2 7.1 IIj 2.6 0.5
LSD. 1.7 J./ 1./ /.4

Serie 01-30 og 01·41
Anl;11 fnrwg , , 14 , 8 6 l' JJ B 17 )1 .'0

Blanding- 59,8 52,9 63,8 64,1 59,3 52,8 44,6 50,6 48,4 53,4 66 116 0,9 0. .1
Gorm 0.7 0.5 1.7 4.5 1.3 0.9 0.1 1.5 1.1 1.2 72 114 1.9 0,6
Hulda .1,8 1.7 5,9 6.1 4,0 1.6 0..1 5..1 2.2 .1.0 67 116 1.1 0.1
KlilX()ll 0.5 1,2 1.4 J,J 1.2 1,.1 1.8 0.7 0,9 1,0 68 117 1.1 O.J
Akla 0.4 0. .1 0.5 4.3 0.9 0,1 1.7 1.1 1.1 1.0 66 114 1.8 0.9
LSD. /.8 1.7 6.8 /.5 1.8 /.8 1.2

31



Sorter og arter af korn og bælgsæd

Udb)1.~ 0& maudb)'I~. hk, kerne pr. ha Hele landel I
Vlrbyg Sjæl- LoU.- Bom- Øs,- VC$IJyl. l"ord·

~db)lt
trilad. HolI lud PO' IFyn 0«"" Jylland hk. ...rat.land F"". holm ·ylland land jylland l"", cm kjCSZd meldug

pr. ha pund .,

Serie 0/-3/ og 0/-41
Antal forso,; • • J 2 " • IO 2J J8 JO 13 " JO

Blanding' 57,9 58,2 64.1 64,1 60,0 54,9 48.7 49,8 51,1 54,6 70 116 0,9 0.5
Robert ....... 0.3 1,0 2.8 0.3 -O.J 1,2 1.1 -1.8 O.J 0.7 JO 115 2.8 0.4
Ida ... 4.7 ~7.6 7.7 5.9 -6.2 4.1 ~3.6 _2.9 3.5 4.5 74 116 2.9 2,0
Gula .. -'-1,8 -2.2 3,8 -2,4 2.4 1.7 +2.7 2.7 +2,4 2.4 74 117 2,8 2.0
Jenny. ~4,2 2.4 4,6 -3.4 3.7 -1.6 1.2 ~0,9 -1.2 2.2 75 116 2.0 0.2
Golf. 1.5 0.3 3.2 3.0 1,7 2,4 1.1 ~1.0 0.0 O,J 68 113 1.5 2.0
LSD .... /,9 3.3 5.5 3.0 1.5 3.3 J.6 1.2
Serie 0/-31 og 0/·43
Antal fOl"!lag l • J " 9 2J l7 29

"
J. "Blanding' 56,1 63,6 63.3 57,1 59.9 54.6 51.6 48.4 51,3 54,5 70 118 0.7 0,4

Sewa ..... 2,0 ~ 1.5 1.4 3.1 1.9 0.4 0.9 U 0,9 0.1 65 IIJ 0.4 0.4
Hockey ...... 1.7 -0.1 1.2 2.1 0.6 0.8 1.8 1,3 -0.2 0.1 70 116 1.3 1.0
Daisy ... ~S,2 6,4 5.7 -5.2 5.6 5,0 2.3 -5,9 4,5 5.0 74 117 U 1.0
Taarn ........ 0.1 0.6 -1,5 1.9 0.2 0,4 -0,4 -0.7 0.3 -0.1 72 117 1.7 0.2
Cerise 0.3 2.0 U 1.6 0.6 0.0 .0.6 1.6 -0,9 0.3 67 116 2.4 3.0
LSD ... 3./ 1.7 /.6 1./ 1.7 /.6 J.]

Serie 0/·33 og 0/-44
Antal forsog l • J 2 l. l 21 l7 2. 17 l5 l5

Blanding' 55,8 62,8 67,1 56.9 59.8 55.2 55.0 47.9 52,7 55,8 67 115 0.8 0.3
Inga ... -0.6 2.0 1,5 M 1.I U ~0.3 1.8 0.9 1.0 6J 111 2.6 1.0
Jonna ... 2.1 2.2 0.3 4.2 0.2 2.3 1.I 0.3 0.3 0.3 69 113 2.8 0.6
Lma ... 0,4 1.0 4.1 4.1 0.2 1.4 2.7 2.2 0.3 0.1 70 114 1.2 0.6
Mikkel. 2.6 .1.0 1.5 1.1 1.5 0,4 3.1 -0.2 1.2 1.3 72 113 2.2 0.4
Romi ~ 1.8 O.J 2.5 1.9 0.8 1.3 2.6 2.6 0.5 0,1 68 113 2.6 0.3
LSD .... 1.J J./

Serie 01-34 og 01-45
Anlal foro;øg • J 2 II 1 8 20 J I 2'

,. JO "Blandmg' 57,2 57,3 63,0 61,5 59.6 48.9 51.7 46.7 49.0 52,8 66 117 0.5 0.3
Regatla 4.9 3.2 JA 4.1 3.J 1.3 1.5 0.2 0.9 1.9 65 116 0.8 0.2
Benedicte 1.4 1.2 0.7 2.3 0,4 0.3 2.2 -1.3 1,4 1.0 68 119 1.3 0.1
l"ery ... 2.5 3.6 1.0 0.7 0.5 3.4 -4.7 3.4 3.9 2.7 66 115 2.5 2.0
Jarl 2.0 3.1 2.0 0.5 1.3 3.6 3.1 5.4 4.1 3.1 67 117 2.4 3.0
CaJ' .. 0.3 2.8 1.2 0.8 1.2 3.3 0.6 ~ 1.5 1.6 1.4 67 116 2.4 0.2
LSD .... l.9 l.O /.9 1.3 3.0 1.5 1.2
Serie 01-35 og 01-46
Antal forsog (J • J 1 , • , , " 2J " 11 21 18

Blandmg' - 52,3 59,1 55,2 55.2 49.3 52.6 51.3 51,4 52,7 64 116 0.9 0.5
Vega O.J 0.8 1,5 0.5 U 1.I ~1.7 0.6 0.6 66 115 1.5 3.0
Arena 1.9 0.3 1.9 1,3 0.6 3.6 -2.8 2.6 2.1 59 117 0.8 2.0
Jubl .... 2.7 1.5 6.5 1.6 1.2 0.6 4.2 1.1 0.2 64 115 2.0 2.0
Odin ........ 0,4 4.0 4.4 0.8 2.2 2.2 ,4,6 2.8 2.1 67 IIJ 2.0 0.4
Harry - ~ 1.4 4.8 0.6 2.6 2.5 3.9 +3.7 3.5 3,2 62 114 2.2 1.0
LSD .. 3.l l.J l,7 l,8

.) Blandmg 86, Triumph T Sewa .. Jenny - Klaxon
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Sorler 0l.': arter af korn OJ( bælgsæd

Ocr blev i 1986 opnået lilfl'cdS'itillcnde udbytter af Kerneu<lb)'ue, hkg pr. h3.
vllrbyg i alle land('ls egne. og gcnnemsnil:-.udbytterne gM. af sorterne og
"ar pli højde med dc. der blev opnået i 1985. Enkelte af VArbyg fOrholdstal for den enkelte
de pr~wcde 'ioner har givcI højere udbytlc end m~k·

sorls udbyIIe (gl1s. = 1(0)
Jordbund. JB nr. + 2 ] 4 S 6 7

blandingen. men langl de Oe..tc gav udbytter p11 linie
med eller lavere. Dette indikerer. al måleblandingen Serie 0/·30·86

BI
har værel CIl god sorlsblanding. De enkelte soners Am:.1 fur~øg 4 (2) 6 \ Il (2,
udbytter og forhold i~wrigt 'ikal ikke vurderes nærmere Gn'i. udbytte. 41,5 - 49,8 41,6 61,8
lid fra delle års forsag. men :-.enere i oversigten omtale'i Dlanding- 97 102 102 100
på grundlag af flere !lrs forsøgsresultater. hvori ogs.~ Gorm 102 100 104 103
resultaterne fra 1986 1I1dg11r. Hulda 97 98 98 93

Jordbundsforhold og dyrkningsværdi Klaxon 102 102 96 102
Akta 100 101 99 102

I "ortsforsogene blev der I 1986 som i de foregående år
Serie 0/·3/·86forelaget bc:-.tcmmel..er afjordbunden'i lekslllr. hvon::f·

ter jordtypernc deles op efter deres indhold af ler. "iiI. An[al ror~og 4 6 , 4 • (2)

fill~<lnd og gro\·sand. De forskellige typer betegnes Gns. udbytte. 42,7 51,7 45,2 57,9 58,1
med JB-tal fra 1-12. I oversigten er på de sidsle sider Blanding- 102 104 104 102 103
vist el skema med de forskellige jordl)'pcbctegnelser ng Roben. 99 103 100 103 102
en forklaring på, hvad tek"luranalyscn fortæller. Ida 103 93 97 92 94
Ocr er ikke hIdtil! di..~e opg(,rclscr. som er forel aget I Gub 100 97 99 98 100
de 5 foreg1\ende år. fundet sikre forskelle mellem Jenny 101 100 102 100 97
sorterne vedrørende deres egnelhed på forskellige Jord· Golf 100 104 101 106 108
typer. Resultaterne fra som.for..og l byg i IQ86 er' i'it i Serie 0/·32·86
tabel 29. /\n[1I1 ror~og • (2) 7 (I) 12 J

Gn'i. udbytte. 43,1 - 51,7 - 57,5 62,8
Tabel 29. Varbyg~orlers keml!lidhyffc pa forskellige Blanding· 10.1 101 102 103

jordtyper /986. Sewa 104 105 99 98
Kemcudbltlc. hkg pr. ha, Hockey 103 103 102 101

sns. a sorterne og Daisy 92 93 93 94
Vårbyg forholdstal for den enkelle

sorts udbytte (gns.-IOO) Taarn . 102 99 103 100
Jordbund, JO nr. 1+2 3 4 S 6 7 Cerise 98 100 103 102

Serie 0/-27-86 Serie 0/-33·86

An[al fOT<.llg 4

"
J " (2) Antal for~og (li (2) J 12 J

Gns. udbylIc. 46,4 49,3 54,0 50,7 59,0 Gns. udbytte. - 51,0 57,1 58,1 64,2

Blanding* 103 107 105 104 101 BlandIng- 99 101 100 102

Grit. 103 105 103 106 102 Inga. 100 100 t02 103

Tnumph 101 100 102 100 10.1 JOnna 99 98 102 100

Apcx 94 1DO 96 105 9R Lilla 100 103 99 99

Canor 103 103 104 106 106 Mikkel 97 98 99 98

Galant. 95 88 90 R6 90 Romi. 103 102 100 97

S('rie 0/-28-86
Serie O/·34~86

All[al for"'it , , (I) 9 (I)
Anlal fU!"'iog , , /4

Gn:-.. udbytte. 54,1 47,4 60,6 53,8 61,6 61,7
Gn ... udbytte .. 45,9 45,2 44,6 - 60,1
Blanding· 106 103 102 102

IJlandillg- 103 98 98 99 97 96 Regatl:l 109 110 105 104
Escort 101 102 101 101 101 103 Bcndlcte 101 101 101 99
Alis. 104 103 105 101 104 104 Nery 93 91 98 99
Fleel 102 103 100 99 99 104 Jarl 94 95 93 98
Camir 99 101 103 101 102 102

CaJa. 101 102 102 98
Corgi . 91 95 95 98 96 92

Serie 01·29-86
Sene 0/·35·86
Antal fM~Og , 6 (2)

AnlJI fllT·...ng , • 6 ) IO

Gn~. udbytte. 38,2 52,8 56,4 58,3 58,7 63,9
Gns. ud byltc . 44,0 53,5 49,2 - 57,2

Blanding- 100 101 102 99 101 100
Blanding- 105 110 102 103
Vega 100 98 103 102

Toga 92 97 97 95 94 98 Aren3 95 98 98 102
C,lI rin 94 97 98 106 102 100

Jubi 101 102 104 101
Nalll.. ha 95 103 100 99 100 97 Odin 100 99 99 97
HavJla 108 101 98 97 102 98 l-larry 100 96 97 95
SCllltfa . 111 101 103 102 103 104

Blalllhng = Tnumph l J':IlIlY - S<:\Ooil + Kluxon
.U



Sorler og arter ar korn og bælgsæd

Obse",'at-ionsparcdler l ) 1980 Sortslistel) 1986

No<!- Resl-
VArbyg knækning af Mod- Prote- sten!>
(alfabetisk) Mod- Strl- Leje- Mel- ResIstens.- Skold- Blad- Nogen nmgs- Rum- eTne inind- mod

ning Igd. $æd stm
l
l aks d,g lulder mod plet plet b"",d tid vægt '" hold nem~i

dato cm 0-10 1).10 1).10 0-10 meldug}) 1-9 '-9 '-9 '-9 '·9 '-9 '-9 od,,.

Tabel JO Egenskaber ho!" vårbygsor/eme

Antal stedcr , 6 6 12 IO 18

Akta 16/8 64 5,7 1,6 1,4 2,2 Ly 3 2 3 4 5 5 5
Alis 15/8 60 0.8 0.8 2,7 1.4 Ar, La 3 3 6 3 5 4 5 I +Il
Apex 1218 74 3,5 4..J 4,2 1,0 We. Ml-o 3 3 4 3 6 6 6
Arena 14/8 66 3,2 4,1 2,2 2,1
Benedicte 14/8 73 5,0 3,3 2,8 0,7 MC+? 2 3 4 3 6 5 5 1~11

Caja. 1118 67 6.0 6,1 5,0 1.6 AI, La 3 3 3 3 5 4 5 I t II
Camir 1318 57 2,0 3,3 3,1 2,7 Ar 4 3 3 3 5 3 5
Canor 1518 60 2,0 1,7 0,7 3,2 Ly 4 2 4 3 5 4 4
Catrin 15/8 61 3,5 2,8 1,0 3,4 Ly 4 2 5 3 5 4 4
Cerise 11/8 68 5,8 4,8 1,9 5,1 La, We 4 3 3 3 5 7 4
Corgi 15/8 57 1,7 1,6 1,8 3,1 We I 3 5 3 5 5 4
Daisy 10/8 74 3,8 3,1 4,3 3,2 Ar 2 2 4 3 5 7 6
Escon 1218 69 3,0 3,3 1,5 1,6 La, Ly 3 4 4 3 5 6 5
Fleet .. 13/8 60 3,3 3,8 1,1 4,8 AI 4 2 4 3 5 3 5 1+11
Galant. 15/8 64 1,0 1.6 2,9 3,9 Ly, Ab 2 3 5 3 2 4 6
Golf. 13/8 67 4,0 3,5 2,4 3,2 La. We 3 2 2 3 4 8 3
Gonn 14/8 7J 5,3 2,5 1.9 3,5 La 3 3 3 4 3 5 4 I + II
Grit" . 13/8 65 1,8 4,1 2.1 3,3 Ar 4 4 3 3 4 3 5
Gula 11/8 71 4,2 4,8 3,4 4,0 Ar, We 3 3 I 3 5 4 5
Harry 13/8 76 4,7 4,9 3,2 4,7 MC. We 3 3 2 3 5 8 4
Havila 12/8 72 4,3 5.3 4,6 3,6 La, We 2 3 3 3 5 6 5
Hockey 12/8 71 3,2 4,8 2,7 2,7 Ar, La, We 3 3 3 3 5 6 4
Hulda 12/8 67 2,7 3,1 3,4 0,9 LYI? 2 4 5 3 5 6 6 1+11
Ida. 9/8 74 4,3 8,1 4,9 4.8 MC, We 2 3 2 2 5 6 5
Inga . . 16/8 66 6,7 3,5 3,2 3,0 Ar. La 2 2 I 4 3 2 3
Jarl 11/8 72 5,2 5,8 3,2 5,9 La 2 3 3 3 5 4 6 IdI
Jenny 13/8 74 4,0 3,2 2,9 1,I Ru I 3 5 3 5 7 5
Jonna. 13/8 66 6.7 4,6 4,1 2,3 La, Ly 4 3 4 4 5 6 3
Jubi .. 13/8 68 5,2 3.8 2,5 5,3 La. We 2 3 4 3 3 5 3
Klaxon 1218 64 2,7 4,0 1.9 2,0 La. Ly 3 4 2 3 6 5 4
Lina. 15/8 72 3,7 2,7 2,2 2,3 La. Mu 3 3 2 -l 6 4 3
Mikkel. 13/8 73 4,5 3,7 1.6 2.0 La, LG 3 3 4 3 4 7 5 1~11

Nery 12/8 71 5,3 5,3 2,1 3,8 La 4 3 3 3 4 5 5 1+ II
Odin 14/8 76 5.8 3,8 2,0 2,2 LG 2 3 2 4 5 3 5
Regana 1218 66 4,7 3,3 2,9 LI Al, La 3 4 5 3 5 7 5 Idl
Roben 13/8 69 6,0 4.3 1.2 2,0 La. Ly 3 3 3 3 4 4 5 I + II
Rami. 16/8 70 6,3 3.7 1,6 0,9 Ru 3 3 2 4 3 2 3
Semira . 11/8 72 5,2 4,6 3.6 2.2 La, Ly 4 4 6 2 5 6 5
Sewa 14/8 66 1,2 1,9 2,3 0,8 Ri 4 3 2 3 5 5 4
Taarn , , 15/8 71 4,5 3,1 1.7 0.6 Ru 2 2 3 4 4 3 4
Toga 14/8 64 1,7 1.5 1,1 0,9 MC~? 4 2 4 3 6 5 5
Triumph 12/8 70 3,7 5,4 3,4 3,9 Ly, Ab 3 3 4 3 5 3 5
Vega 13/8 73 4,0 3,6 1.9 4,8 La 2 3 3 3 4 4 4

Gns. 13/8 68 4,0 3.7 2.6 2,7 2.9 2,9 3,4 3, I 4.7 4,9 4,6

I) O =- tngcn lejesæd. ingen nedknælntng. irllct meldugangreb
2) l _ mgen s)'gdomsangreb, tidlig modning, IlIv Tllmvlcgl og kCTIlcstorrel<oe, luvt proteinindhold
3) Ab = Alxssllll8n. AI "-' Algerian, Ar = Arnblsche, La = L8e\'~atum, LG = Lang Glumes. Ly _ Lyallpur. ~C Monte CrisIo.

Mu = Multan. Ri = Ricardo, Ru Rupec. Ty = T)rlosk, \ c =- Welhcnslephan.1 = Ukendt resistens
4) I ~mlllerace J. II = smitleracc IL - = ingen resistens.
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Re..ultatcrnl' er som tidligere omtalt for h\'edesonerne
gjort op uden målc\Ort. Idet m legrundlaget for det
enl..che for..."s er udby ttegenllem'lmttct af de "'Orter og
mtUeblandlllgen, ~m mdg. r l for...ogs~rien. De en·
kdlc ...orter.. udb)llC' pa for\kelltge jordtyper er anfort
...om forl1old ..taJ. Idel genncln\llH<,udbYllet er !o.al td
100, og I ..ammenlignmg her er det \igtigl. ut re.wlto·
lt'rnt'\Ummt'n/igfll.'s pa Inl'rf for lirer ('"kell fort for Ol
Iillda"'ge. om SOrtcn fek\·. hur JIlJ)C'rl! forJlOldsro/ pa
/cllt're jord ('nd på \Wl'f jord, cl. l'.\. om de" egner \ig
hl'dH for dyrkllmg po lc/(/.' jorde.
Under de gode d) rl..ning...hctmgclscr I 1986 blc\ der
IH.c opnået <"Ikre I"or...kdlc og kun anlydninger af, al
nogk' Sorter Illå..kc egner "lg hdl bcdn: på en jordlype
frem for r.:n anden, Illl:.1l1gC lilfælde er rc!>ullalcrne dog
rd u... ikrc, f(lrdl der klin llggi.'r få for..ug til grund for
udb) ttcwllr.:lIc

Byg.\orternes dyrkningsegenskaber
I 1.locl 28 linde~ for"l og fremme"t oply.. mnger om
\Orh:rne\ udby IIcrclaliol1er l de for.. l..c1hge egne df
landC'1. mcn ...amlldlg og,,:\ rt:'ul!alcr af m:\ltnger af
"'dla:ngde. rUnl\ægL bednmmel ..e af lejetlltxljdighe
der og mcldug;.lIlgrch

:'Ir -.enerne bh\er :l.fpro\('(k under Stalen, Plante·
J\ I..fnr og. hll'er nere egen .. l..abcr bedum!' og de bll'·er
"l'nere lmlldlg med ..orternt." nptagC'h,e på "on.. li ... tcn
on-entlig&J0rt I son<.,li ... lcll. En(h Iden: ble\ der igen l

191\6 hcdolllt d)'rl..lllng~cgct1,knbcr ror ~orlcrnc. der
var ud..ået I ob...en;lIion .. parcella fordel l O'er hele.'
landet. Dl....e ob..en atlOnspan:ellcr ble\ Ikke behandlet
med \ æk"'l regulerendc ellcr .. vampcbckæmpendc mid-
ler. Der foreligger ..:'ikde... mange re ultatcr af mange
m!lhnger og hed"mmel\cr, og når dl C ..ammen holde...
er de cl godt udtryk for "Orlcrnc... cgcll':lkaber.
Re.. ultatcrnr.: af for.. I-e1ligc ob..cnalloner er \ i.. t i label
JO. og ')(lrterne er l denne tabel opfurt i alfabet] ...k
rækkcfolge.
Den for..tc lalkolonnc \ l\Cr "'llrterne.. mo<lI1I".I;\'dulO.
'-C:)m \anerer fra q '8 fllr Idab)g III 16,8 for Akla. Inga
og Ronllb~g De ,'\figc ..orler ble\ nux:!ne Imellem
dl'\C to d..lltw:r. og det kan \<.\lcdc.. fa .. "'la.... al alle "orter
modller l11C'gel nær ,amIIdi!; Dern"c"'l \ISC'i millmger
af .\lrula.:lIgt!t'" og bedomlllcl ..e af /I'jt'lilbojelig/ll.'dl'''.
Det I..urtt..... ll,· ...tr!! blc\ malt l ,nrlernr.: ('aour og Corgl.
og dct læng.. tc ",rJ h;l\de Odm og Ilarr~, Dcr \ar 21
cm mellem dl~"'e IO ~derpunl-ler og ..ålede" en rCI
\~c ...elllllg for.. l-ei, Der er ligeledes "tor for.. l..d i Icjetll·
~)jl'llghedclI fra den me... t ..td'll\e Ah... med k'lrakte·
ren 0.8 til Inga og jonna. der er bC'doml med karakte·
rcn 0.7 Udviklingen l de <"Cl1r.=rc år r.=r g:\ct i retlllllg af.
:ll ..nrterne nu er kortcrc og mere ..t d ... ll\ e. end dC'. "'Olll

lidligere blc\ dyrket.
TiHmjellghedcll Iii lIl'dkll((,~lIIltg af ,\fra og aks ble\
bedomt i cn dd af ob...cr\ atlOll'.pan:C'lIcrne. og resulla·
terne gl\er udtryk for nogen fof'I..cJ. Del er naturllg\l\
il..kc (lll ..kehgt. at stdl. og I ...:cr ak" knækker ned. idet
der def\ed bn \ære lllhojellghed 1III..emesplld umid
delbart lIlden h"...,-
BedmlllneJ ... r.=1I af mddllgall.'{n'/~1ollltalt."" senere. men

Surter op; lirter af korn oJ.t bælgsæd

\ar t'" !I1·ak brg- dkr Iwrrql!a"tl' ('f' 11llXf'"bt'( u/ Ål/rllne·
mutIK/"f' (!Illlrl'''!). ~t'~ f'iJ f'odd!'rtll' \I1W In'ule ÅUI.!It r clfer
Cl'\lt'f', fl.1! rl,ddt'nh' dUllflt'r maIIRI' \"111 \/dt'radr!t·r. Cj'Herll!
"/ll,'holdl'r "''f1HUot/t'lIf æR 0R IIIrI'er, der \lIger IIC1'~lIIg "d
f'mld,'r!/(' ag dal't'd n'1l'J..J..er ,,!tIl/It'1l

,'('d (11'f'/..lIilll-; a/t'll f't'\I\/I'1I1 \urt jiJrlH/ulreJ /lt'maWdl'rtll'/11f

/orll1l'rl' ~ig OK (mw'lIdl''> ('ti rl'l/\I(,lIt hyg- l'Ifer !Im'rl'lorl I
/lOg/t' ar, udrll" "t'lIlI/IIH/CrtI/!.

I denne label er dt'r grund Id ilt pege p:1 de reml/!nfktl·
d('f mod mad,,/.:. ,om de for...kelllge ..urter mdeholder.
og der heJl\ l\("', til fodnOlen .. forl..Jarlllg af de n;c\ IltC

...~ mboler.
I hUjre ..ide 'If tabel JO er ...... 1 re..ul!atcr fra \Orhh ..tell
IQ~6 \1odlagdlghedell fur \Æo/dpln. blodplet~ "øgen
brund er bedomt lidt fOf'l..elllgt fra \Drt tl! 'Ort. men
der C'r IHe markante fOf'l-dle, Opl>~nlllgerl1c om
k('fm'k ralilt'U'il rort;cllC'f om for,l..e1le mdlem ,ortcrnc.
og dl'r hell\l ...e ... liJ.;11 der neder... tl tabellell er beregnet
et gellllermnit af de m:'Ulllgcr og bC'd'lmmd..cr. der er
anfmt for de cnkehc ,Orler Delle gennem...nlt kan
bdraglc:.." .."m ell ,,;\I..'lldt 1ll1ddcJ. og læ..eren l-a1l deref
ler afgme. om en "or'" rC'.. ullal er under eller Over
IlllC!dd
y der.. , til IU\Jre er \ 1.. 1. 11\'1I1..c ..orter der har rc.,>iwelll'
mod hUI'relll!mowder, II soner har re tcll~ mod begge
ha\ rCllemaloden'l <;mlllcracer. og I nn har kun resl-
... tt::n ... mod 'imillerace I Denne ahorhgc 'iæd"klfleS)g·
dom bll\'er ofte 0\ er\C1 og unden urderet, Som billedet
\'I\er. blt\er planterm.... mddcr nusdannede. og der er l
denne forblndcl-.e kun lale 0111 ha\re. hyg og h\ede
DC::-lI me-.I efTcl..ll\ e bekæmpt'l\("',m:idc er at ud\ultc::
hU\fcncmatoderne \ ed d~ rkmng af rC"I'itenle "Orter I
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

Smmpebekæmpelse i vårbygsortt?r (30-38)
A = Od~n svumpebekæmpelse.
B - -., gange IO I Tilt turbo- -

% meldug Udb)'He hkg Merudb)'ue for

Vårbyg pr ha s\-ampe·

A I A I bekaempehe·)
B B hkg pr ha

Tabel 32.

Serie 01·]8·86
Antal for"Øg 8 8 8 8

Blanding·) 0,2 0,0 58,3 60,2 1,9
Grit. 4,0 0,1 -0,9 0,5 2,3
Triumph 4,0 0,1 2,5 " 1,8 2,6
Apn 0,0 0,0 . 3,4 -4,7 0,6
Canor 4,0 0.1 0,6 2,5 3,8
Galant. 5,0 0,1 -10,0 9,3 2,6
LSD 2.4 1.9

Sen', 01·39·86
Antal r(J~& Il 10 Il Il

Blanding-) 0,3 0,0 53,9 54,6 0,7
Escon 0.3 0,0 1,4 1,7 1,0
Alis 2,0 0,1 3,3 4,6 2,0
FleeL 2,0 0,0 " 1,1 l.J 3,1
Camir 1.0 0,1 2,1 3,4 2,0
Corgi. 4.0 0,1 1,2 1,7 3,6
LSD 2,0 1,9

Serie 01-40-86
Antal forsøg , , ,
Blanding·) 0.2 0,0 42,9 42,3 _0,6
Toga 0,2 0,0 1,4 0,1 0,9
Catrin 2,0 0,0 0,5 2,6 l,S
Natasha 0,3 0,0 "0,2 0,8 0,4
Havila . 1,0 0.0 1,0 4,0 2,4
Semira . 1,0 0.0 3,8 5,4 1,0
LSD
Serie 01·4/-86
Alltal forsøg 7 1 7

Blanding·) 0.5 0,0 51,0 52,2 1.2
Gorm ... 1,0 0,0 0,4 2,3 3,1
Hulda. 0.4 0,0 ""'-3,2 +2,5 1,9
Klaxon 0,6 0,0 -0,8 1,4 3,4
Akta \,0 0,0 0,0 2,3 J,S
LSD 2,2 2,2

Sorterne i de 5 øverste grupperinger har i gennemsnit
væreL mere smiltet med meldug end sorterne i den
nederste gruppering med de mange forskellige resi
~Lensgrundlag. Der er dog en del sortsvariation inden
for de enkelte grupperinger. Da ikke alle sorter, sem er
vist i Label 31. har delLaget i landsforsøg. er der ikke
grundlag for at knytte udbytterelationer sammen med
resultaterne af meldugbedømmelsen.
Ocr er tidligere gennemfart afprøvning af bygsorter
uden og med smmpebekæmpelse. Dc opnaede resulta
ter har sjældent været entydige. og deL blev i 1986
besluttet, at nogle af forsøgene med bygsorter i alle
serier skulle anlægges dobbelt, således at en afdeling
var ubehandlet. meden ... en anden blev behandlet 2
gange med l I Tilt turbo.
Result.aterne af denne afprøvning ses i tabel 32,

Karakterer for mddug
Anl... l

gns, lSorbvarialionMcldugsresislens·) ",nu

La, La+We ... 10 4,4 3,2-5,9
MC, MC+Wc 8 4,4 3,3-4.9
AI. AI-La, AI ~ We 5 3.3 1.1-4.8
Ar, Ar+La, Ar! We.
Ar-La +We 9 3.2 1.4--4,5
Ly, Ly+ La. Ly I Ab . 10 2.7 1.6-3,9
LG, LG .... La+We, LGtla.
MUi La. Ru, Ru-+-La. Ri,
Ru+We, Ty. MI·Q-We,
MC+? . ... ...... 16 1.2 0.2-3,3

en kortere årrække, og da der lindes udmærkede
resistente bygsarter og eL par resistente havresortcr. er
det muligt aL reducere og endog udrydde havrenema
toderne.

Tabel 31. Meldug i vårbygsoner 1986. gtH. af 18
observo,iollsparceller

.) I) Ab = Abessinian, Al = Algt.'riall, Ar -AnlbN;hc. la
Lae\lgaIUOl, LG = Lang Glumcs. L} = L)-allpur. \te =
Monte Cnsto, Mu = ~tuhan, Ri = Kicardo. Ru Rupee. T~
:-: Tyrkisk. INe = Wcihenstephlll1. ? = ukendt.

Bygsorters resistens imod og bekæmpelsen
af blodsvampe
I tabellerne 28. 30 og 32 er der vist Lal for bedømmel
serne af meldug i de cnkelte sorter i 1986. Den op
mærksomme læser vil uden tvivl finde en ret stor
forskel i oplysningerne fra de enkelte tabeller, og en
nærmere forklaring er påkrævet.
For der forstt? angiver oplysningerne i tabel 28 og 32 en
bedømmelse af angrebsprocenten på de enkehe plan
ter. d.v.s. hvor mange pct. ofde grønne plontedele. der
var angrebet, medens bedømmelsen i tabel 30 er base·
ret på en karaktergivning ved en visuel bedømmeh.e.
For det alldet er bedømmelsen i landsforsøgene (oreta
get på planter, der er behandleL som marken iøvrigt og
således i de fleste tilfælde behandlet mod svampesyg
domme. Ydermere er resultaterne fra den behandlede
del af dobbeltforsøgene (tabel 32) medregnet i lands
forsøgsresultaterne (tabel 28), og disse forsøgsafdelin
ger er ifølge forsøgsplanen bekæmpet mod svampesyg
domme. Observationsparcellerne er som næVnl ikke
behandlet. og svampeangrebet har generelt været
større her.
For det tredie. og det er nok det væsentligste. er
bedømmelsen i landsforsogene foretaget i sidste tredie·
del af juni. medens bedømmelsen i ohserV3tionsparcel
lerne er foretage! i juli.
Det fremgår af tabellerne. at der findes mmdst 13
forskellige resi~tensgrundlag i de sorter, som blev af·
prøvet i landsforsøgcne, og bedømt i obscrvationspar
cellerne. og i en del af sorterne findes mere end I
rcsistensgrundlag. Med det formål at belyse forskellen
af de forskellige resistenser er der i tabel 31 foretagct en
gruppering af iah 58 sorter, som var udsået i observa
tionsparceller.
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% meldug Udbylte hkg MCrUdbyue for
V§,byg pr ha s\·ampe·

A I A l bekæmpelse-)
D D hkg pr ha

Serie 01-41-86
"nIlII tilr'llg 6 b 6 6

BlandIng") 1.0 0.1 44.2 45,4 I.l
Robl'rt. 0,8 0.0 0,8 1,9 0.1
Ida 2.0 0.1 1,9 0.9 2.2
Gula 2.0 0.1 2.4 1.1 2.5
Jenny 0,1 0.0 1.6 0.2 2,6
Golt' 2,0 0.1 1.9 1.6 1.5
LSD
Serte OI·43-!J6
f\ntill fllf~'l~ 9 9 q 9

R1anding·) 0.2 0,0 47.9 51,9 4.0
Se\\ \I 0.4 Q,O 1,2 0.9 J.7
Hodey 1.0 0.1 1.4 0,0 2.6
Dal'l)' 1.0 0.0 4.4 4,5 .1,9
Taarn . 0,.1 0.0 1.5 0,5 J.O
Cen'le 6.0 0.4 0.9 1.0 J.9
LSD 2./ 2.3

Serte OI-44-H6
Anl •• l r<ll....\lj( 9 Ifl IO Il)

Blanding·) O.J 0,0 54,5 55.8 I.J
Illga. J.O 0.1 0.4 2.1 .1,8
Jonna 0.9 0.0 U 0.9 3.5
lina 1,0 0.0 0,7 I.J .1.J
Mll..kd 1.0 0,0 2, I 0.2 J.6
Romi. 1.0 0.0 1.\ \.4 .1.8
LSD

Sert/' OJ-45-!J6
Anl ..1rur"'f , , ,
O1andlllg,*) 0.4 0.0 5\,9 52.7 0.8
Regatta 0.2 0.0 2.6 :U 0.4
Bt·rh:dlClt.' 0.0 0.0 1.0 0..1 0,5
Ner~ 7.0 O, I 2.R 0.2 3.4
Jarl 11.0 0.2 1.9 \.0 J,7
Caj••. 0.8 0,1 2.2 0.2 .1,2
LSD 1.9

Ser/l' OI-.J6·X6
Anl.11 fOf'Hlg 7

Blandirlg*) 0.\ 0,0 49.7 51,7 2.0
Vega 6.0 0.\ 0.3 2..1 4.0
AreTIa 0.4 0.0 3.8 2.9 2.q
Juhl 7.0 0.0 2.4 2,0 6,4
Odm O.S 0.0 1.6 0,\ .1.7
Harr) 2.0 0.0 \5 1.\ 4.4
LSD

Ol BLmdlrll: ";0 I numph • Se""" , Jc::nn\ - K1a\1I11

I tic hll'te talkolonner er anful"I rt'sultatet af mcldugbc-
tImllll1C!-,CII 'lld'lt i jUIlI i dc IO for~,'g~afdelinger. UDe-
handlel i A og eftcr lX'h<llldlillg i afdeling Il Gel1erelt
\<lr ang.rebet af meldug, la ... t l den ubehandlede afde-
llllg. men d~r hlc\ dog 1 ncrc ~ont:r og i næ"itcn alk
~orter rn~d L:eviga\(lrn·rc')isleJl~målt ret kmflige an-

Sorter og arter af korn oj,t bælgsæd

greb Behandlingen llIed Tilt turbo har i alk 'torter
ncd~al angreb... procenten. Ydersl til hOJfc i tabellen er
Vist de mcrudbYlIer. dcr er opnIlel for walllpehel..æm
peben. og da der fra 'tcne III 'leric er ret .. tor for~l..cl ptl
de opn5edc re.. ullalcr for behandling af Ilullehlandlll
gen. er det kun relevant al ~aml1lcrJ!igne ~ortt:rtIC

dircl..te indenfor den enkelte for..ogs ...ene. fkhandling 2
gange med I I Till turbo ko... ter ttl "'proJlcnllddc1 og
ud~projtlling l.:a. 5,7 hkg kerne pr. ha. Delte merud·
bytte er kun opnAct I en enkelt ...ort. mell Jer er n:t 'itor
\anallOll inden for de enkelte ~ner. lllell der er dug
gellt'n:1t opnlet mllld.. , ved behandling af de 'tmter
med den bed... te re"i"tcllS.
Det bn naturligvl'l Illd\cndc... at der er .....ampebc·
kæmpet 2 gange. men opga\cl1 I c!1'l'te for...og har
prima.~rt været at urtLlcr... .,ge 'lortcrne" udhyltepotcllIi
ak n!!.r de med slkJ...erhed var fri for llll greb af 'll..ade·
lige "vampe. Det har Ikke i f"r"lt.' række været formålel
at tolke rC'lu1taterne lid fm en OkOlHJIlll..k baggrund.
I 2 af for...ng....cnernc ble\ et mllldre antal fOf"'illg
genncmfan ]·deh med en ubehandlet afdeling, en
afdeling. hvor der bl~v foretaget I sproJlning med Tilt
turbo og en afdeling. IHor der. som I for ..ogenc I tabel
32. hlc\ sprøjtet 2 gauge.
Re<;ulwternl' af di,,~C' for~og er vi.. t i t;lhcl 33
I tabellerne er anfon rC"I~ten..grundlagel i de el1keltc
."orter og de meldllgal1greb. der bkv bedUlnt efter
behandlingerne. I serie OI-5Q er der kUli re~llltaler fra
meltlllgbcdomlllehe 1 I for.."g.. og, her var der IHe
meldug. Efler udhyttcrc..ultaterne er yder..t til højre
vi'lt Virkningen for \vampebeb.:mpel ..ell. og fM..1 virk
ilingen af den fan.te ..pmJ!lllllg...om Illed middel og
udbrlllgnlllg har ko"tet ca. 2.9 hl..g hyg. Kun ..orternc
ClIlor og Galant har va:rel l ...tand Iii at betale for
behandlingen. I den na:..le talkolonne "il.''' rc<,ullalel uf2
.. pn>Jllllllgcr, der ko~ter ellllld ..at., pli 5.7 hkg b)g. Selv
Orll der U1ll1ddclban er tale Olll pa:nc: rnerudhyller. har
de ikke været 'llore nok td at hctale for 2 hehandllnger
EndelIg er dt'l' )der~t tIl hOjre \ I.. t. at ...orterne I numph
og Gula har betalt for den it/Ile behamlhng. mell Ikke
for delll/JI/ge. Umiddelbart k<.tll del ,,!ilede.. anæ-.e... at
mgen af~()rtcrnc har lX'tall for 2 behandllngl·r. 2 <,ortt.'r
har hetalt for I. bchandllllg og 2 ~orh:r ror dcn ..cnc
behandling
Ved vurderingen af re.. ultaternc Ilahellerne 32 og 3.1
bør d~t med 1 hIlledet. at der kan forekolllme andre
..\alllre~ygdomllle end meldug. og de opniledc Illerud·
b}ltcr ..kyldc.. 'lll..l..ert. al og..5. andre ",ampe...yg
domme...koldplct eller hladplet. cr bd.:cllIpel. 111Crl der
foreligger ikl..t· hec!omlll<:.her heraf.

Der er g('Il!/{!/IIj"rr fonOR /IIt'd og IIdt'lI b('kæmpe/II! af
sl'(lmpe\ygriomme i b.l'g.wr/er / mal/gt' (Jr. og ulmUlde
1(r<I·i.\ l'r rier 0pI/m'l lIIt'rudbyul'rfor beAll'mpl'l\en. men
/lied meget tlOn' ~'(Jri{/flolll'''fm ti,. (il (Ir o~ [rotOrllil
.mr/ ajhællgig a): Inv" IlOrt Wlirrefrl'J...J.:.1'1 rar i dl'
I!IIk('lIe ur. og h I'Or e[fi'k fil' de1l el/heil!' by~mrr.\· retiHe1/.I

mod .H·umpe~ygd(Jml11l'''l'har r{('rl!l. I dl' j1('~/e /ilj(l'!de
har maudbYl1t'f. ~o'" bl('~' Opl/(J('I for ell megel i1l/('/II"/I'
behumlllllg. d. j'. t 2 gal/J.W nwd el 51'ampeb(,Aæmpl'llrie
middel. ikke "lIl1l1ef /}('wle be!/(Jlldlillgell. RI!I/lIIO/alU.'
giJ'('r grtllld fil al (lllbejiJle. ar der IW/I' holdet oje 1IJ('d.

.n



Sorter og arter af korn og bæhtsæd

Tabel 33. Svampebekæmpelse i ~'arbygsoner 09-40)
A = Uden ~\.mpebd.æ'rnpe(s(

B = I gang Tih turbo
C .<=. 2 gange TIlt turbo

Mdl) "k meldug Udb)Tte hIg \1erudbytte for

Vlrbyg d'8 pr'" s\ampebtkæmpme
"',. I I I I B.A I C-A I C-Bsten\ A B C A B C

Serie 01·58-86
Antal fO~08 J J J J J

Blanding2) 0.2 0,1 0.0 58.1 58,1 59.5 0,0 1,4 1,4
Gnt Ar 0.2 0.0 0.0 2,0 1.3 I,l 0,7 1.9 1.2
Triumph Ly.Ab 2,0 0.2 0.0 1,4 1,0 2.6 2,4 l,4 J,O
Apcx We.M1·0 0.0 0.1 0.0 4.2 -J,4 l.2 0.8 0,4 0,4
Canor Ly 0.2 O,J 0.0 5.6 0.5 1,8 l.1 5,2 0,1
Galant Ly, Ab O.J 0.1 0.0 7.1 4,0 J,6 J, l 4.9 1,8
LSD ...

Serie 01·59·86
Antal fOf<>ug , , ,
Blandmg2) . 0.0 0.0 0.0 53,5 54,2 54,6 0,7 1,1 0.4
Roben. La,Ly 0.0 0.0 0.0 0.1 0,2 0.7 0.8 1,7 0,9
Ida ~tC.We 0,0 0.0 0.0 5.5 -3.9 -1.9 2.3 4,7 2,4
Gula Ar.Wc 0.0 0.0 0.0 2.6 -2.8 0.3 O.l 4.0 J.l
Jenn) Ru 0.0 0.0 0,0 J.J 2.7 1,2 1.3 J.2 1,9
Go1r. La.We 0.0 0.0 0.0 1.3 2.0 2.4 1,4 2.2 0.8
LSD .. 3.5 1.0 l.l

I) Ah AbesI;lman. Ar - Arabl\Cht. La - u.evlgaturll. Ll I,}allpur. MC MOllIe: ChmlO. Ru = Rur«, We = We:lhemtephan
2) Blanding 86 Triumph t Se.... J - Jenn} , Klaxon

om der i bygafgrøderne forekommer augreb afmeldug.
blodplet. skoldplet eller alldre bladp/et5vampe. Dernæsf
al der forewges ell hekæmpelse. så snart et ongreb
erkendes.. Det er godt landmandskab at Jo/ge afgm
dertil! floje ug kun foretage behandling. "ur det er
pakræ\,(,l.

Sorlsblalldillger af vårbyg
Gennem de \idMe g r er der hven ar gennemført
fOrM,S med afpro\ning afson ...blandlngcr afb)'g besl 
ende af ~ sorter med forskellig meldugresiqcns. og
sammenligningen er Inert år ,ket med de pågældende
soner udsåel enkelt\t!".. I 1986 ble\ gennemført 11
forsøg. og re!".u1taterne er \ iSI t tabel 34.
Dc ~ -.oner. '>Om er ..ammenltgnd enkell\l'" dier I
blandmg. er de samme....om er anvendl som m;\lepro
\-eblanding i ~orrsfor!t"gene. Triumph. Klaxon. Jenn)
og Se" il. For...ngene er gennemført som dobbeltfor\ug
uden og med", ampebekæmpd ...e. l den ubehandlede
afdeling V<Ir gcnnem"'llilsudbyllel af de 4 sorler 49.6
hkg kerne. men der \ur slor for\kcl mellem cnkelt ...or
ternc':. udb)'lle. idel KlaXOl\ ga\ ~ pet. mere end gen·
nemsllltlct og Jennybyg 4 pcL mmdre. Udbyttel af
...ortsblandingen var 50.0 hkg kerne eller 0.4 hkg mere
end gennemsnItiel. Virkningen \ ar såled("S mIndre end
l de foregående år. I den behandlede afdeling ga\
blandmgen megel nær \amme udb}tle ~m genncm ...mt
af de 4 o,orter. og den meget be krone \ Irknmg. der t
disse for'iog har \'ærel for ...orhblandmg og for <i;\ampe
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bel..æmpelsc, hur uden tvivl \1Il årsag i de meget små
angreb. der i 1986 blev konstaleret I bygsanerne.
Neder...t i tabellen er anføn resultater fra bedømmelsen
af meldug og af bladplel.
Midi 1 labellen er \'lSI gcnnemsmtsresu!lulet af 8 års
forsog Ocr har været opnAet 1.6 hkg mere for blandin·

Tabel 34. BygS()rter enke/ms og i blanding uden og
med S\'Ompebekæmpelse (}9)

A uden svem- B, 2x 1.0 I Tilt ",,- I
MeP) """"",",p '""'" ~b ror

Vlrbyg du, \'am~

"". h~l ..emer~· hk.! kemer~h be:kmp.
stens pr. ha lal pr, ha tal B~A :

Serie 01-37.11 forsøg

Triumph Ly.Ab 49,6 100 51,4 100 1,8
KJa.10n La. Ly 51.4 104 53,1 10J 1,7
Jenny Ru 47,6 96 49,7 97 2.1
Scwu Ri 49,9 101 51,) 100 1,4

Gns. 4 sorter 49.6 100 51,4 100 1,8
BJanding2) lO.O 101 51,2 100 1,2
~erudb. f. blanding 0,4 0,2

Gn~ 8 drs farsag 1979·86.
Gns. ~ soner 47.8 100 52.2 100 4,4
Blanding 49,4 IOJ 52.8 101 J,4
\. ·"udb. f. blanding 1.6 0.6



Dyrkningsege/Hkaber i fur.mg med sorrer og sorrsblan
dwg 1986

Slri·
9'( meldug % bladplet længde Kar. f.
A D A D rm r,<Sæd

Serie 01·37-86
AUllll fOf'.llg II 9 q 9 , II

Tnumph 0.3 0.0 0.0 0,0 63 1.2
Klaxon 0.0 0.0 0.0 0,0 64 1,0
Jcnny 0.0 0.0 0.0 0.0 69 l,S
Sewa 0.0 0,0 0.0 0.0 62 0.8

Gns. 4 sorter 0.1 0,0 0,0 0,0 65 l.1
Blanding 0.1 0.0 0.0 0.0 66 0.9

') Ab = Abcs"UlI:l1l, 1...1 Laevlg:llum, Ly Lyallpur. RI =
Ricardu. Ru - Ruret'

') Tnurnph -+ Sclloa t Jeml) + KI:uon,

gen, hvor der ikke blev foretaget !oovampebekæmpclsc
og 0.6 hkg, hvor der blev forel age l en bekæmpelse.
I ell forsøgsserie. hvori der blev gennemfør! 10 forsøg.
dehog de 4 "orlsblandinger. som har været målepmver
i årene 1983-1986. og dc..'Suden i 4 sorlcr enkeltvis, der
indgår i 'iorlsblandingen 1986. Re~llttaterne er vist i
tabel 35.

Tabel 35 SOrl~blandinger af byg (28)

Udbytte hkg
kerne pr ha

VIrbyg %:1, ,[ All, Forh. me.l·
Øerne. Jylland fOrS01 lal d'g

A Iltal ror~llg J IO

Blanding 1986 62.8 54.3 56.8 100 0.0
Jenny 58,5 53.2 54.7 96 0.0
Blanding 1985 63,7 55,5 57,9 102 0,1
Triumph 59.8 54.8 56.2 99 0.1
Blunding 1984 62.7 56.1 58.0 102 0.1
Sewa 61.9 55.6 57.5 101 0.1
Blnnding 1983 63.1 54,7 57,2 101 0,1
Klaxon 63.7 56.4 58.6 103 0,0
LSD 2.J

Bhllldl1lg. 19B6; Tnurnph -+ Scwu + Jcnn)' -+ KlaAon
Illllndrng 1985: Tnumph -+ Vega -+ Jenny + Sewa
Blundlng 1984 Gunhild + Vcgu - Jenn)' -+ Tnumph
Blanding 1l:lID GunhIld -+ Vegn + Tron + Tnumph

De udbylIer, der hle" opnået ar ,",orlsblandingerne p~

Øerne, i Jylland og i alle for'iøg. er vist Jlled fremhæ
vede lyper, og de var meget nær ens for de forskellige
blandinger. De "Ill~ fnr!ookcllc er ab!ooolut inden for
forsøgsu!ooikkerheden. Det har s!iledc!oo vist sig at være
muligt al udskifte en afSOrlerne i en blandmg. uden, at
en :-ådan dispmition påVIrker blandingens udbytle.
Resultaterne giver mulighed for også her at sammen·
ligne de fire enkelt!\Orlers udbYIIe med blandingen fra
1986. I31undingen gav i gennemsnit afalle forsøgene 1,6
hkg kerne mere end gennemsnittet af de enkelte Mlrlers
udbytter.

Sorter og arier :tf korn nj:.: hælgsæd

I 8 (Ir har der i landsfur\og med sonl-b/u/ldlllger af
varbyg hvert år værel opn(Jct fordele ved (It Ol/n'm/e en
blandillg af bygwrter med fon-kellig rt'siSlem mad
meldug. 1 gennemsnit a/j(}r~"g\'Per;od(,1I er opt/ael 3
pcl. i mer/u/hylfe ellcr 160 kg korn n'oret/de tillJd~(('defl

pr. ha. Delff' resultat blel' OPI/O{'t. hvor der ikk(' forelo
ge.~ .wampeix'kæmpehe. NIcdem mC'rtldbyuer k 1111 var
60 kg byg pr. ha i genm'msnil. hmr der \'ar XCIII/em/orr
en ix'kæmp('lse afs\'ampe_~ygdomm('.Der har dog l'æret
rel ltore ar.H'arialioner" disse resulfater. ir/et der i /Jrell('
1980. 1982. 1984 og 1985 blev opl/del 2·2.6 hkg kerne pr.
IIU for 50mblundillgen. 11980 ag 82 blev der elIdl'idere I

de behandlede afdelinger opnoet ca. 1.5 Mg kerne i
merudbytte for sortsblandinger. Sur der kan opntH
merudbyuer afdenl/e 5u"relse, er det el godt grundlag
for af/ixialilIg afwrtshlandillger i bygfor al øge ~ikker

heden i dyrkningen og for med en bedre baggrund al
kunne undhu/e en Jl'ampeix·kæmpel.~e. 1 de menu/byl
ler. mm er opnået. er ikke medregnet andre fordele.
som kan rænkes l'ed dyrkning afsortsblandurger. Del er
sMedes højsl tænkeligl. atwrter med jonkellige egen
skaber bedre kan udnylle forsk.eIIigt· jordbunds/orhold
eller Olldre forskelle i dyrknjllg.\·beIUlgelser og dermed
også øge dyrk"ingssikkerheden. me/l dinoe /orhold er
del ~eI~'sagl umuligt ar afprø~'e nærmere Iformgsmænig
sammenhæng.

OversIglover flere års sarIsforsøg i vårbyg
El sorlsvalg bør aldrig oolwes olem' pO / årr forsøgl're
sulwler. fordi årsvoriolionell og dermed sorlernes slUbi
lilet kun kali bedømme.~ ova ell arrække. I tabellernc
36 og ]7 er vist re"uhaterne ror nere år" ror..øg med
bygsorIer. De Sidstnævnte ..arIer l tabel 36 har dog kun
værel lIled i 1<)86. Denne tabclllldeholder en over... igt
over hygsorlernes udbytteforhold udtrykt som for
holdstut I de enkehc år IQ82-86. Rc<;ultalern~ er opdelt
i områderne J)'lland. Øerne og licIe lande!. Det må
bemærke~. al mdleprCJI'l!n. Im's IIdbyut! er WlI ri! 100. I'or
ZitobYK i /982. medens den i 1983-86 \'ar l'n sOrf\'blul/
ding. GrIIl/dlagel jor J,H'ert tal i tabellen er. ar den
pmvede sort hvert ar har delragel I mindsr 5 formg ,.
amr(u/erne Jylland og Øerne ng mindH IO ar jflr hele
landet. Hvor der I tabellen er anført en <;lreg. har dette
ikke \'ærel ltlfældct.
I tabel 37 er der givet en over'iigt over rc<.:ullUlct af
sOflernes placering i gennemsnit af de "ld"le 3-5 !ir"
for"og. og l denne tabel er der ligelcde... forelagt:! en
opdeling af resultaterne fra Jylland og på øerne. Må!t'
prow!kriteriel og milllmumskravet 111forsogslfnwl er del
Jumme som IIæl'/1l for label 36. t tabellen er VIst
gennclllsnit:.re:-ultater af målinger af rumvægt (hol
landsk vægt) i gennemsnit af årene 1983·86.
Resultaterne i disse tabeller lIil samml!/1 med de m(fll~e

oply.HIinger. dafinde~ i de foregael/de. danI/e grul/dlag
far den kortl! omwle afdl' ('I/helle ~orler J del/olgel/de
a/mil.

Omtale af de enkelte bygsorter
1 det følgende er de enkelt!.' byg"orlcr bc!ool..re\'ct I de"
rækkfolge, /smri de er II(l'\'t/11 rahel37.



Sorter og arter af korn og bælgsæd

Tabel 16. Oversigt over flere års forsøg med Ydrbygsorter. Forholdstal for kerneudbytte.

Jylland (min. S forsectlr) Ønnl= (min. S fOf1lll!/lr) Helt: landet (min. IO f~1r) I
19112 I ØJ I 14 I " I 86 1'lS2 I &3 I 14 I " I 86 1'lS2 I &3 I 14 I &s I IO

M!Jcpr.·) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Inga . . 105 97 98 102 102 104 101 98 100 102 104 99 98 102 102
Gorm .. III 92 99 99 102 107 93 96 98 98 110 93 98 99 102
Kluon . 108 106 103 103 102 104 102 105 103 102 107 104 103 103 102
Akta 113 98 101 99 102 106 95 103 100 102 109 98 101 100 102
Golf .... 111 104 104 103 100 115 103 103 102 103 III 104 104 102 101
Jonna . .. 107 103 98 97 101 106 107 102 94 100 107 105 100 96 101
Lina .. .. 109 100 105 100 101 110 95 106 106 100 109 98 106 102 100
Havila 104 105 101 100 99 104 102 101 102 100 104 103 101 101 100
Rami. 107 106 103 94 101 104 99 103 101 99 104 103 103 97 100
Taarn . 105 103 100 95 99 110 110 103 97 100 107 106 101 96 100
Cerise III 103 98 98 98 108 102 101 97 101 109 103 101 98 99
Vega .. . 107 97 96 94 99 109 96 95 98 99 108 97 96 95 99
Gril . 100 100 104 102 99 106 99 103 102 99 103 100 103 102 99
Triumph 107 100 103 99 97 101 100 102 99 100 104 100 103 99 98
Bendicte 106 101 100 96 97 106 I()() 101 97 99 106 100 100 96 98
Mikkel . . 103 102 101 95 98 103 103 102 97 103 102 98 98
CaJa. 103 101 102 97 97 103 105 101 99 98 103 103 101 98 97
Jenny . .. 109 99 101 97 98 108 105 102 99 94 108 101 101 98 96
Odin 100 99 95 95 95 102 104 99 100 99 101 10\ 96 97 96
Gula 104 101 100 94 95 103 100 93 91 96 103 100 97 93 96
Nery 97 98 97 95 92 101 102 94 96 99 102 99 96 95 95
I larry 106 98 97 95 93 1Q<l 95 95 97 95 107 97 96 96 94
Jarl 106 98 98 94 92 103 97 95 93 98 101 97 96 94 94
Ida . . 102 99 97 96 93 99 95 89 95 90 101 97 94 96 92
JUbl 102 104 92 98 100 97 96 103 99 100 94 100
Hulda 100 102 99 95 97 98 98 93 99 100 99 94
Galant. 88 97 87 86 88 94 90 88 88 95 88 87
Hockey 102 104 100 105 109 101 103 106 100
Scwa ... 105 107 104 102 107 101 97 107 102 100
Robert . . 98 106 102 99 106 100 99 106 101 99
Apex 101 99 93 102 101 97 100 100 94
Daisy . .. 103 96 91 100 97 91 102 96 91
Alis ... . 105 109 107
Canor 103 106 104
Regalla . 102 106 104
Esron .. 102 105 104
F1eel 101 105 103
Scmira .. 101 104 102
Omar 100 105 102
Natasha. 99 98 99
Catnn 96 102 99
Corgl 97 100 98
Arena 95 98 96
Toga 92 98 95

.) MlIlepnl\'c 1982 - Znnbyg. 1983-86 '= sorlshlanding

Om/ale 0123 bygsor/er. som har del/agel i kernerne er store mt."<! middelhøj rumvægt. Sorten er

lalldslorsog i 1982-86 middellidlig. og dens resistens kommer fra Laeviga·
lum og Weihenstephan.

Golfbyg fra Rothwell Plantbrccding l England har l
gennemsnit af 5 års forsog glvCI 2.6 hkg kcrne mere Klaxonbyg kommer ligeledes fra Rothwell. og sorten
end måleproven med del bedsle resultat i 1982. hvor har med gode placeringer hvert år givet 2.0 hkg kerne
Zuab)'g \'ar målesort. mere i gennemsnit end måleproven. og sorten har
Golfbyg har kort strå med ret gocl strå"it}rkc. og placeret sig særdeles godl I 1985.
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Fafx" J7 O"erslgl m'er sorlsJorsøg i lJorbyg /981-86.

Sorler og arier af korn og bælWiæd

Ude landet Jylland 0<me

Holl. vægt
pund Udbyltfe og merudb)lIe hkg kerne pr. ha

IQS3-S5
Vlrbyg

~ r
~

r
~ ~

r
~

u r ..
e ~ e i e s § ~ il
~ z fr z " ~

~ o ~ Z ou
§ § ~ u

~ '" § ~;;; ;;; æ ;;; e - æ" .. " ~ " .. ::1 ..
M.lcpro.. (d) 100 100 100

For\of.:Jår /982-86

Golf. 113 III 53,7 2.b IOS 50.9 2..J 104 58.1 3.0 IOS
KhL'WIl 112 114 52.3 2.0 104 49.3 2.0 104 56.6 1.8 103
Lina. 112 113 53.3 1.7 103 50.2 1.5 103 58.0 2.0 103
Alo.ta 112 III 52,0 1.1 102 49,4 1.3 103 56.0 0.7 101
Cen..e . . . . . . . . . . 113 113 52.1 1.1 102 48.5 1.1 102 57.9 1.0 102
Ila"lla ........ 112 113 53.0 1.0 102 SO. I 0.8 102 57.1 1.1 102
Taam 112 110 52.5 0.9 102 49.7 0.0 100 SU 2.0 104
Grit ........ 114 115 53.2 0.8 102 50.0 0.6 101 57.5 1.0 102
ROIllI. 113 112 53.7 0.8 101 50,5 0.9 102 58.8 0,7 101
Jonna. 112 112 5J.4 0.6 101 50.5 0,4 101 58.2 0.9 102
JCllll)' .. ............. 112 114 52.5 0.5 101 49.2 0.5 101 57.1 0.6 101
Inga. 112 IO') 53.4 0,4 101 50.5 0,4 101 58.2 0.5 101
rnumph ........ III III 54.0 0.4 101 51.9 0.5 101 57.1 0.4 101

Gorm III 111 51.3 0,2 100 47.9 0.5 101 56.6 0.2 100
CaJa ... IIJ 113 51.0 0.1 100 47.8 0.1 100 57.0 0,5 101
Ikncchcte 114 116 51.6 0.1 100 47.9 0.1 100 57,2 0.4 101
Vega 112 111 52.2 0.6 9'l 50,4 0.7 99 55.3 O.J 9'l
(}dm III II S 52.2 1.0 98 50.0 1.8 96 55.5 0.2 100
II,trr)" 112 III 52,3 1.1 98 50.1 1.1 98 56.4 1.0 98
Gula 112 112 53.2 I,J 98 50.2 0,7 99 57,8 2.1 96
Nel')' III 112 51,0 1.3 97 47.8 1,4 97 57,0 t.2 98
Jarl 112 114 52.4 1.5 97 49.2 t.2 98 57,7 1,8 97
Ida ........ 111 112 52,8 2.3 96 50.1 1.4 97 56.9 3,7 93

For"ogsar /98)·86
\hUcI . IIJ 112 54.5 0.0 100 48,0 0.7 9'l 59.2 0,8 101
Jubl 111 III SO,5 0.9 98 46,9 0,9 98 55,8 0.7 99
Ilulda 112 114 5J,7 1.1 9X 49.6 O,J 99 59.0 2,0 97
Galani II J IO') 54.4 4.9 91 52.4 5.4 90 56,7 5.7 90

F(Jr,\oJ!.l"lJr /<;114-86

IIcx:kc)' III 111 56.7 1.8 IOJ 54.6 1.0 102 60.2 J.O 105
Sc\\Ol 112 114 55.6 1.7 IOJ 52,5 2, I 104 60,5 1,1 102
RohcrI 57,4 1,2 102 6J.7 1,1 102
Apc\ 56.9 1.0 98 55, l 1.0 98 59.6 0.1 100
D;Jh~ 56.7 1.2 96 51.9 1.6 97 6J.1 2.4 96

l) ~UIcf1r0'C IIIKl Zlldbyg
MJlcprllH' IlJ>j\·h6 Sortsblanding

K la>.:onbyg har kon <'1n'1mc:d god str;'l\tyrke. Kernerne
er nuddehlorc med hC'j rumvægt, og \ortcn er middel
udllg. Dell har en hidtil effektiV re.l\tcno; mod meldug
fra Lae\lgalUm og Lyallpur

I.inabn: kommer fra Svalof l S\erige. og sorten har i 5
. r'\-penodcn g.vet 1.7 hkg ~crne mere end målegrund·
laget.

Lllmbyg har lluddcllangt str5 1I11..'d rcl god "Ir "tyrke.
Kernerne er knapl II1lddel~torc IIH.'d god rumvægt, og
sorten er middeltidlig med mcldugrc<.I\ICn'i fra Lacvj·
galum og Multan.

Aktabyg fra Atx--d IJlanleavl..!-latlon gav I gelll1em~l1lt

af rcne 1982-86 1.2 h~g kerne mere end mleprøven.
Aklllhyg r.:r korl~lråCI med rcl god 'Ir!l!oolyrkc. Kcr-
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Sorter og arier af korn og bælgsæd

neme er middelstore med mlddelhoJ rumvægt. Sonen
er rcl sildig, og den har resistens mod meldug fra
Lyallpur.

Cerisebyg kommer fra Rothwell i England, og den har
i gennemsnit af de 5 Ar givet 1.1 hkg kerne mere end
mAIegrundlaget.
Cerisebyg er kortstråel med ret god strAsl)'rke, og
kernerne er store med middelhøj rumvægt. Sorten er
middeltidlig, og dens resistens hidrorer fra Laevigatum
og Weihenstephan.

Havilab)'g fra Cebeco i Holland ga\ i gennemsnit af 5
år 1,0 hkg kerne mere end måJepro\en, og !>Orten har
\ærel stabil.
Havilab)'g har godt ffilddellangt strå og ffilddelgod
SI råstyrke. Kernerne er ret store med middelhoj rum
vægt, og sortcn angives at være mahningsegnel. Resi
stensen mod meldug stammer fra Laevigatum og Wel
hcnslephan.

Taarnbn~ er forædlet på Svalof, og \Orlen har i gen
nemsnil af 5 år givet 0.9 hkg kerne i merudbytte og
klaret sig bedst på øerne.
Taamb~g har godl mlddellangl slrå med rel god 'Må
styrke. og dens kerner er ~mli med ret la\ rumvægt
Sonen er middeltidhg. og den har god meldugresisten<;
fra Rupce.

Crilb)'g kommer fra SalIl- und Pflanzgut i Østtysk
land, og sortcn har I gennemsnit af 5 års forsag gi\ct
0,8 hkg kerne i merudbytte.
Gritbyg er kortslråel og særdeles stråstiv. Kernerne er
~må med knapt middelhøj rumvægt. Grilbyg har vi'il
sig al have fortrinlige egenskaber lil maltning. Sorten
er middehidlig, og den har meldugresistens fra Arabl
sche.

Romibyg kommer fra Abed. og sorten har I 5 r..
forsøgspenode I gennemsnit gi\et 0.8 hkg kerne I
merudbytte.
Ramlbyg har nuddellangt str med ret god slråstyrke.
Den har sm kerner med ret lav rumvægt. SarIen er rel
sildIg, og den har god meldugrcsistcns fra Rupee.

Jonnabyg fnl Pajbjergs kornforædhng har i gennem
snit af 5 5rs for<;"g givet 0.6 hkg kerne mere end
mlilegrundlagcl. Jonnabyg hur middellangt strå med
rel god stråslyrke. Kernerne er "'lore med middelhøj
rumvægl. Den er middehidhg og har god resISIens
mod meldug fra Laevigatum og Lyallpur.

Jennyb)'g kommer fra Svalof I S\'erige. og sorten har i
5 år gi ...et 0,5 hkg kerne i gennem<,.nit I merudbytte
Jennybyg har godt mlddellangl !ltr med middelgod
strå..tyrke. Kernerne er storc og rumvægten ret hOj.
jennybyg er nuddeltldlig og har VIst tilbøjelighed til
angreb af nogen brand. Meldugreslslensen fra Rupee
er effektiv.

In~abyg fra Abed har I genncm..nit af 5 år givel 0,4 hkg
kerne i merudbytte.
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Ingabyg har knapl middellangt strå med nogenlunde
stråslyrke. Sorten har små kerner med lav rumvægt, og
sorten er rcl sildig. Den har resistens mod meldug fra
Arabischc og Laevigatum.

Triumphbyg fra Saat· und pnanzgut i Tyskland har i
de senere Ar været hovedsarten i vårbygdyrkningen i
Danmark og nere andre lande. I gennemsnil af 5 års
forsøg gav sorten 0,4 hkg kerne mere end mIlIegrundla
get.
Triumphbyg har middellangt sIm med god SIr tyrke.
Dens kerner er ret SOl og rumvægten middelhøj.
Sorten har visl sig al have gode egenskaber til malt·
fremslilIIng. Triumphbyg er ret tidlig. og den har en rel
god resistens fra Lyallpur og Abessinian.

Gormbyg kommer fra Landbrugets Komforædling, og
sorten har i 5 år givel 0,2 hkg kerne mere end mAle
grundlagel.
Gormbyg har ret langt strå med middelgod str Iyrke
og middelslore kerner med ret lav rumvægt. Gorm er
middehidlig. og den har meldugresistens fra Laeviga
tum saml resistens mod nematodrace I og II.

Cajabyg fra Pajbjerg har I gennemsnit af 5 Ar placeret
sIg på lime med målegrundlaget og givet et merudbytte
på 0.1 hkg kerne.
Cajabyg er ret kortslrået med nogenlunde strlstyrke.
Kernerne er knapt middelstore med middelhøj rum
vægt. Sorten er ret tidlig. og den har foruden en
meldugresIstens fra Algerian og Laevigatum også resi
siens mod begge korn nematodens smitteracer.

Benedictebyg kommer fra Weibull i Sverige. og i gen
nemsnit af 5 år har sorten give10, I hkg kerne mere end
måleproven.
Benedicleb)'g har ret langt SirA med middelgod slrå·
styrke, og kernerne er middelstore med rel huj rum
vægl. Sonen cr middehidlig. og den har re.SlStens mod
meldug fra Monte Crista og nematodreslstens mod
race J og II.

VegabYK kommer fra Abed p Lolland, og i gennem
snit af fONogsperioden har sorten givet 0,6 hkg kerne
lllllldrc end mAIepruven.
Vegabyg h.ar rel langl sIr med middelgod stmstyrke.
og kernernc er knapt middelstore med middelhøj rum·
vægt. Vegabyg er middeltidlig, og dens resistens mod
meldug fra Laevigatulll har ikke været sa::r1ig effektiv.

Odinbyg fra Carlsberg Kornforædling gav 1,0 hkg
kerne mllldreend målegrundlagel i gennemsnn af5 å.r.
Odinbyg har ret langt strå med nogenlunde sIrAstyrke.
Kernerne er små med middelhoJ rumvægt. og sorten er
middehidhg. Resistensen mod meldug hidrører fra
Long Glumes.

Harr)'b)'g fra Weibul1 gav i gennemsnit af 5 år 1.1 hkg
kerne mindre end måleprøven.
I-Iarrybyg har rel langt strA med middelgod sIrAsIyrke.
Sonen har ..lore kerner med middelhøj rumvægt, og
sorten har vi..t tilbøjelighed til aksspiring. Harrybyg er



lllldddlldhg og har reSl'~ten... fra MOllie Chn"roto og
\\'c!henslephan

Culllbyg fra Ahcd g~l' I pen(xkn 19R2-86 1.3 hkg kerne
mllldre end måleprmen.
Gulabyg har lludddlangt ~trå med Iludddgod "'lr1l.
styrke. og dcn ... kerner er ~napl nllddd~loremed mld
ddhøj runl';cgl. Sortcn Cl' rel tidlig. og den hM mel
dllgre... i<;tcn ... fra AratH ...che og Wcihenstephall.

:\cr}'byg. der l 19Rb var den æld<'h.' ...ort i afpruvningen
J land... for.ug. har l gennem\nll af 5 :ir gncl 1.3 hkg
kerne Illllldre end lIlåleprm·cn.
Nerybyg har 11lIdddbngt "Id med ret god "'Ir::"... t) r~c
og nuddel... tore kerner med mldddhtlj rum'ægl. og
\ortCII er rel !ldhg, Den har mddugre"'l"'len.. fra Lae' I
g'lllIm og re..I<,len ... mod begge nematoden....mllteral:er

Jllrlhn~ kommer hgdcde<; fr'l Landhrugcl'i Kornfor·
ædlmg. og l 5-år... gelll1em...mllct var ...orten.. l1undrcud
by tie 1.5 hkg ~crne.

jarlhyg har middellangt ~lr1'l med middelgod "lr1l.
\tyrke. Kernerne Cl' !..napt mlddcl... 'orc med middelhoJ
runnægl. Sorten er ret lidlIg og har resi<;ten" mod
begge nematoden ......Illllteraccr sanH Illeldugrc... i'ilcn...
fra Lae,·igalum.

(dab) g fra \\'elbull har ...<lm f(llge af rcl dårlige år gi"cl
2.3 h\...g kerne mmdre end m:"tlegrundlaget i gennem
snll
Idub)g har nllddcllangl "'lr3. med mlddclgod str 
... tyrke. og den har ret sia re kerner med middelhoJ
rum"ægt. Idabyg er tidligere end de nVrlge bygsaner.
og den har mcldugrcsi~tcn'i. der hidrører fru MOllte
Chri"'lo øg Weihcn"'lcphall.

Omlole af 4 sorter. sam har værel afpravel
i lalJdsforsog 1983-86
l\1ikkclhyg fra Landbrugcls Kornfora:dling har i gen
ncm"ml af 4 r gl"ct udb~ Ile på hille med målegrund·
laget
Mlkkclbyg har rel langt slrå og middelgod slråstyr~e.

Kernerne er \lore med middelhoJ rumvægt. Sorten er
middeltidlig. og den har ell god mcldugr~lstens fru
LacvigatulTl og Long GluTlles SaTllI resj"ltell~ mnd
begge nematodcn .. r.,mitteracer.

Jubiby~ fra Svalof hM Ildligere dehagel under num
merbctegncl ...en 80294 I gennem"'1lI1 af 3 år gav 'oOncn
0.9 hkg kerne mmdre end 111 lep",'en.
Jublbyg har middellungl"'lr med rCI god sir slyrke.
Kernerne er mldde1... tnre med rel la' rumvægl Sorten
er Imddeludlig. og den har re<iISlenS fra Lae' igatum og
Welhcn<;tephan. der l 1986 lHe vur <,ærlig effektiV.
Endvidere har sorten re"li<"!en ... mod nematoclrace I.

Iluldllby~kommer fra Wcibull og gav I gennem ... ni( af 5
lir 1.I hkg kerne mindre end lllålegrulldlagel.
I-Iuldabyg har middellangt "tI' med god !'>Iråslyrke.
Kernerne er rel "lore med middelhoj rumvægl. og

Sorter o~ arter af korn 0R bæhesæd

\orlcn er rellldhg. Den haren dfe~lI' mcldugre..i... ten...
fra lyallpur og et ukendl grundlag.. og. end'ltlerc hM
sonen nelll<lIIKJre-..l .. len... mod rilce I og II

Gala"tbn~ fra Carl ...hcr!! Knrnfnrædhng ga' I ~cl\nern
... l1It <lf 4 :'ir... for.og 4.9 h~g ~I.'rne TI1l1ldre cmi male
grundlagt.
Galanth)'gcr ~ort"lråcI og mcgel"'II' .. tr:ict Sonen h,lr
...mi.! kerner med la" rumvægt. men angl\e... al ',l:re
egnet Id "Ibryglllllg ...om f"lgc af mallgel pii proanlo
c~aJlldlll. Galanlhyg 1.'1' nUdddtidhg. og den har mel
dugrl;"\l ... tcll\ fra '-yaIlplIr og. Atx.......IIlI.Jn

Ol/7/Ole af 5 byg.wrler..\01/7 har dellC/gel i
lalldsforsog /984-86
Hockc) b) J,: fra ROlh"ell Planlbreedlllg har l gennel1l
MIlI af J l r... fo"'"g givet 1.8 h!..g. kemI.' Illere end
m~legrllndlagcl. der hIvert år har '<.l:ret en ..nrhblan
dmg.
J-1ockeybyg har middellangt ... tr:'\ med god <;tr;'l."'lyrkc.
Kernerne er ret 'ilOrC med 111lddelhoj rUlma:gl. og
'ionen er nllddcludllg. Den... mddugn......i.. ten... hldnm;,r
fra Arabl<'che. Lae' i!!<ltum ng \\!cIhcn"'lcphan

SeMab)~ fra l..andbrugch Kornforædhng: har I gen
nem.. nll af", :'ir<; forsøg gl\-el 1.7 hkg kerne mere end
målC"orten og ha"de lS<.er en megel god plal:crmg l
Iq~4

St:\-'ab)'g er kon"'r el og megcl "tl\, ... tr!l.el. Sorten har
middd"'lOre kerner med middelhoj rumvægl. og den er
middehidlIg. Sewabyg har ...om den enl...te p~ "'orl'lli
'it en mcldugre~islen'i fra RlI.;ardo.

Robertb) g fra Landbruge... Knrnfnrædlmg ga' l 3 år...
gcnl1em~llIt 1.2 hkg kerne mere end 'iOrtsblandlllgen.
Robcrtbyg har el mlddellangl 'itrå med nogenlunde
slr;1slyrke Kernerne er knapt nllddel ... lore med mld
deIboJ rum'ægt. og ..,orten er mlddcltidhg med rc<il·
sten... mod meldug fra Lae"igatum og Lyallpur saml
rl;"\l"len... mod begge nematooem smilteracer

Apexbn~ fra ebcco I I-Iolland har gl"et \,0 hkg kerne
mmdrc end "ortsblandll1gen l gennem\TIIt af 3 år.
forsog.
Ape:'tbyg har godl r11lddellungl "Irii med en god "'lr1l.
styrke. og ...orlen har ~torc kerner med rel IH)J rum
\;:t:gl. Den er ffilddcltldllg og har -.om den cnC'itc
re~i ... len .. nllxl meldug MI-o. hvor o mdlkcrcr. at rC"'I
... tcn"'en er effc~ll' mod alle mcldugraccr

Daisybyg fra SES I Belgien ga, et lIundre udbjtte på
1.2 hkg kerne I gennemsOIt af 3 år
Dal...~b)g har ret langl "rå med middelgod "'Id"'lyrke
Sortt:1I er rcl lidlIg. og den har ~Iorc kerner med
middelhoj rumvægt Den... meldugre"aslen<; hidrører
fra Aarablsche.

12 nye sorter har deltagel l land'lfor'løgcnc for fø ..... tc
gang I 1986. og blundt di<;\C har der Vist <;lg at 'ære
..ærdclcs højlydendc ,orler Imellem. Del ga:ldcr \ le-
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des de IO dam,kc sorter Alis og Camir samt 3 engel'ike
soner Regatta. Escorl og "'leel DIsse og andre sorter
f"lge<;; med interesse i de kommende års forsøg.

Valg al bygsart
Som følge afden særdele,,· lonKe ræJ..ke afbygsorter der
tilbyde.l·, og med de mange for.~J..ellige oplysninger om
sorterne. der er 111 radighed. er det ikke umiddelbart en
let sag at forC'tage det rigtige sorts~'olg. Det Kør dOR
rogen lellere. nlu det kan kOIHwten!s. at der afmange
og især de nye sorter kun er meget begrænsede mæng
der til rodlghed til udsIJning. Delle fremgor af de
oplysninger. som er tilgængelige om sorter og arealer.
der blev godkendt ~Y!d markkontrol i sommeren 1986.
Der var udlagt og ble~' godke"dt næsten 57.000 ha
l·drbyg. hvilket l·orea. 2000 ha mere end oret før. 90pct.
afarealet var i 1986 udlagt med følgende 15 sorter. og
29 sorter mdlletdledel· dele de resterende IO pct. af
arealet.

Triumph 18.2 pct. Alis 2.5 pel.
Grit 15.7 - Caja 1.9 -
Golf 9.6 - Cerise 1.8 -
Sewo 9.3 - Robert 1.8 -
Lina 8.7 - Ido 1.5 -
Jenny 6.8- Rami 1.4 -
Kloxon 5.8- Taarn u-
Hockey 3.6 - 29 rorter 10.1-

Igen i 1986 vor Triumphbyg den mest dyrl..ede I'orbyg
sort. men der er alligew!1 skel en udjævning. silledes at
sorten ikke er sd dominerende. som den har været de IO

foregående dr. Denne slørre spred"ing i sortsanvendel
sen er en glædelig konstatering. i!>!l!r af hensyn til
meldugangreb og meldugresl:~ten!>. der erfaringsmæs
sigt mister sin effektivitet. ndr sorten når en slor udbre
delse. Det kan derfor absolut anbefalet. at sorts~'alget

spredes endnu mere til at omfatte el bredere udsnll og
helst af sorter. der har fa~kel"gt resistensgrundlag.
Bygsorternes dyrkningscgenskaber erforskellige. og der
er mange gode muligheder for at }'ælge en sort med en
ønsket lidlighed. sIraegenskab. J..erneh'o/ilet og lJ..ke
mindst et effektivt resistensgrulldlog mod meldug.
Det ville were en gentage/se af de oplysn,-"ger, som er
givet på de foregliende sider. JIl'I.'i enkeiie sorter skulle
fremhæve.f !ler. men bygavlerel1 kan ikke gøre noget
bedre end at~ælle sig grundigt ind i beskrive/sen af
sorternes forskellige egenskobt'T og sammenligne. nar
det egentlige sorrsvolg skol foretages.
En liget korndyrkning g/,'er grundlag for opformering
af hO\'renemotoder. der kan medføre stort udbyttC'tab.
Det er derfor vigtigt o( vide. at derfindes gode bygsorter.
som hor resistens mod nematoden.t 5111l11eracer, og dC't
er fornuftigt at anbefale korndyrkere at om'i!nde en af
de nemotodresistente sorter med korte mellemrum el/er
mliske i en Orrække.
Angreb af blads~'Otnpekan beJ..æmpes med furtgicider.
men det er mere fornuftigt al udnYlIe sorternes Ilamr·
lige res,:tteflS. Delle ko" gøres ved al anvende SOrter i
renbeslOnd med effektiv modstandskraft mod nl{·/dug.
eller det kan gøres .'ed at anvende sortsblandin8(·r. der

44

ifldeholder sorter med forskellig resl51en~ Der er sikker
doklJmell1ationfor. at der netop opnds et højere udbyue
og en (tørre siJ..kerhed , d.~rklllngen lY!d amY!ndelre af
sortsblolldinger af I·orbygsorter.

Nye vårbygsarter
I IO forsøg. hvoraf de 5 \ ar anlagt p5 arclIler under
landøkonomiske foreninger. blev gennemfort cn l Ars
værdiafpnwning med JO nye bygsorter, der nu skal til
bedommcl'iC for oplagels.e p!i sortslisten. Re\uhaterne
fremg!ir af tabel 38.

Tabel 18 J'ærdiafpro~'nlflg 1986 afn~ bygsorter

Udb og Merudb.
ma- ror

Vlrbyg udb Mod- Strå- L<,c ,umpt-
hk, pr. Forh ninA tgd .';:''1:, ""'"",p.

h. tal ""IO cm "'-
Anlsllo'"'''l( IO , 9 IO

Sortsbl. .) 63,6 100 1.8
Anker O.J 100 9/8 69 4.8 2.4
Birger 1.5 96 8/8 68 6.0 6.0
Claro . J.J 105 10/8 7J J.J J.8
Natasha .. 0.9 99 10/8 69 2.4 J.5
Sila 1.7 10J 12/8 61 1.8 2.8
WW 7200._ J.5 105 1218 6J J.J J.J
Teo J.6 106 10/8 69 5.8 J.6
Vista 1.9 10J 10/8 68 5.9 2.5
Semu 0242 0.5 101 IJ/8 66 2.8 9.0
VSD 59J9J 0.5 101 11/8 67 2.8 1.6

.) Tnuml'h + & ....1 + Jel1l1) + Kls,lIon

Udbyltet af ~ort~blandll1gen. der var m<'llepnwe. var
63.6 hkg kerne. og 3 af de prøvede soner, Teo. VW
7200 og Clara, har givet O'o'erbe"isende hOJe merudbyt-
ter. Pæne merudbylter ble\' ligeledes opnået af Vista og
Sila. Yderst til hOJre i tabellen fremg r del. at der l

nogle af 'iOrterne ble\ opn el særdeles høJc merudbyt-
ter for svampcbekæmpd~.

Havresorter
Der ble" i landsforsog I 1986 afpmvet 12 havresoner i
16 forsøg. Selmahavre var målcwrl ..om i de foregå·
ende 13 år.

Landsforsøgene med havresorter I 1986
Forsøgene blev gennemfort i 2 forsog~rier. og rC'iul
lalet find . i tabel 39
Der gennemførtes ingen forsøg p Lolland og kun fA
forsøg I andre områder p!i Øerne, 2 afsorterne, RI.-.eog
Dula. ga\ hOJere udbytter end målesonen. meden,,; de
ovrige gav udbylIer på hille med eller lavere.

Havresortemes dyrklli/lgsegellskaber
I label 40 er samlet oplysninger fra observalionsparcel
ler og fm sortslisten 1986 om forskellige dyr\.;nlllgs
egenskaber hos havresorlerne.



Tabel39 Lal1d'i/orsog med IlUl'rewrter 1986 (41·42)

Sorter og arier af korn 0iZ b.clgsæd

Udbytte Ol ~b)'IlC, hk, kt'me pr. ha lIele LltKkl

Havre ~db,"
Holl.hk,

SJrl· LoU· Born· O.l· V~ljyl. Nord· kerne lrllgd, vllCgt, Kar f, pet.
land F,n Fnist. holm Øerne jylland l.nd jylland Jyllnnd pi ... cn> pund kjc>æd meldug

Ser/(' 01·47
Anlal fl'l'llg O 11 l 2 q , b

Selma 40.0 72.9 48.2 55.5 56,7 55,8 56,1 52,6 89 90 JA 0.0
Dula 0.5 1.6 O.H 0.6 9,3 2.6 4.6 2.9 89 8H J.O 0.0
'JII'S 2.J 9.0 4.0 1.5 2.7 U 0.9 I..J S6 86 2.5 0.0
Rl..e, 0.4 5,S 1.8 5.6 6.6 2.6 4. JA 89 86 3.9 0.0
Mnrange 1.5 4.7 0.1 0.7 1.6 0.6 0.5 O.J 87 88 J.I 0.0
SIII .. 0.0 0.1 O.U 2.6 0.4 2.7 1.4 0.8 84 86 J.l 0.0
LSD . .. 1.6 l.H
Serlt! 01-48
Aneal rOl"'illg " " J 4 4 4 4

Selma 48.7 48.5 48.6 50,6 32,9 48,6 41,3 44,4 8J 94 l.J 0.0
Dula 0.5 O.R 0.6 2.2 0,3 0.5 0.6 0.1 SU 90 0.6 0.0
Vil::al 0.5 0..1 0.4 1.4 0,3 4.4 0.9 0.7 79 89 0.9 0.0
ROllr I.R .1.8 2.5 2.6 0,3 0.2 0.5 l.J 8J 88 1.6 0.0
Ilcdvig 4.J J,O J.S 4.5 O.J 5.0 2.5 J.I 76 87 0.6 0,0
\vw 17425 2.6 4.8 J.J 3.0 2,2 4.7 0.7 1.0 79 88 l.J 0,0
Fliimmgs\ Il O.J 1.2 0.2 0.0 4.2 0.8 1.9 1.0 8J 88 J.J 0.0
l_m ...... l.l

Tahel40 Egenskabe.·r 110\ lJavre'lorterne

Ob5ervaltOrlSpl.recller l ) 1985

Havre
.N<d.
knæk·

Mod· SIrA· Leje- IUnl
ning 19d. """ '"dalO cn> ll-IO ll-IO

SorU!lsteZ) 1986

Mod· Resisl~

lal· Kerne- rIl~r Mel· n>od
mdhold størrelse " d.g nemBta-

1·9 1·9 1·9 1·9 derJ)

An ...l <.tMrr Q

Dula 1718 Rh 4.0 4.9 Dula 4 5 5 2
Flanungs\ II IR18 HS 7.5 _'.9 Flammg,\ It S 5 5 J
H«hlg 18/8 HS J.5 4.9 Hed\lg J 5 5 6
Morangc: 18/8 85 4.5 4.J MoralIge . h 5 5 2
:" II ... 18/S 85 4.0 I..J NI1~ . 4 5 5 .1
RI".: . 19/8 87 4.0 .1.1 RI<,e . J 5 5 2
Ro:.cr 19/8 82 6.0 5.4 Roar 5 h 5 J
Selma 1718 88 4.5 J.O Selma 4 5 5 5
Stil 1718 78 6.5 5.4 Stil 6 5 5 4
Vetal 19/8 SJ 4.5 1.2 Vital 4 6 5 J

I . Il

I . Il

Af bednmmclo;crne l o~r\allon"rarccllcr frcmg. r. at
der Ikke er ~'Crllg '-tor for...I-d p5 h:l\resortcrlles mod
Illtt?~tid og cnd\ldere. al dl' har næsten samme Ura·
læl1gde. Ide! StIHIU\ re dog 'er ud III al \ære kortere end
de andre. Den bed... lc ,\lrll.\lyrkt> er kOIl"taterct l lied·
vighavre. og el par af 'Orlcrne. NIls og Vital. har
mindre lIedkllæklllllg al SIra end de onige.
Ilanellen... ncdcr"'lc halvdel ..e:'. det. at -;oncrnc Mo·
r:.cnge og Stil har hOJt sJ..a/indlw/d. og al Hed\'ig og

:, I Ll\l \lalmdhold. ~nl kerner, tidlig rmldnmg og mgen
mddug

t I - r.n:c I. [I rat-e II

Selma angribe.. kraftigere af meldug end de mnge
Yden.l lil hOJre er det VI'I, at SOrlerne Hedvig og Roar
h::ar re'liwC'"o; mod begge IwvrellemalodelH nmtteracer.

Oversigt over flere års sorBforsøg i havre
I tabellerne 41 og 42 er vi...I rc... ultalcr fra nerc !ir..
forsøg med ha\ rc<,ortcr. 0;001 1 IQS6 var l afpruvlllng.



Sorter og arter af korn og bælgsæd

Tabel 41. 5 drsforsug med havresorter. Tabel 42 Ol'ersigt O\'er sort~forsøg i havre /982-86.

Forholdsul for udbyu~ Udb. Ol mmJdb.
Fa<·Ha... hka kc:rne pr, ha

I
1982 19.. H.... boId~

Stlma I P..... lal

Selma 100 100 100 100 100 "'"
Dula 103 102 102 III 103 Selma 100
Vital I~ 89 101 107 98
Roar 95 91 98 101 97 ForsugslJr 1982-86
Hedvig 95 100 99 98 93 Dula .. 52.3 2.3 I~
Rise 105 102 108 106 Vnal 49.5 0.4 101
Morange 107 105 104 101 Hedvig 51.4 1.6 97
Nils ..... 96 91 98 Roar .. 51.0 1.6 97

Omtale af de enkelte havresorter
På grundlag af resu!Lalcrne. som er vi\l i de foregående
tabeller. kan der give'i folgende korte karaklcri'i1ik af
de enkelle havresoner i den rækkefolge. SOnerne er
opfort I tabel 42.

Fonøgsor /983·86

RIsc ....
Morange .
Stil
'lil .

48.1
48.0
52.6
48.0

2.6
2,0
0.8

-2.0

105
104
102
96

Selmahane fra Weibull i S\'enge har \ærel måle<.ort
nu gennem 13 år. og I den pralti~keha\'fedyrknmg har
den været ho\edsorten Iigc så længe.
Selmaha...re er hojl}dende og dyrknmgssiklcr. Sorten
er middeltidlig med middellangt strå og god ..tnlM~ rkc.
Dens kerncr cr middel!.lore. Iyndskalledc og med ret
hoj rum\ægl.

Dulahavre fra Wier!;um i Holland har i genncm!;lllt af
5 ars forseg givet 2.3 hkg kerne mere end miile\ortcn
og var især placerct godt i 1985.
Dulahavre er middeltidlig med middellangl strå og
god SI råstyrke. KerneOle er middelstore med tynd 'ikal
og middelhøj rumvægt.

Vitalhøne fra Svalof I S\'cnge har i gennemsnit af
forsøgene i 5 år givet 0.4 hkg kerne mere end Selma
havre.
Vitalhavre er midde !I Id lig. og sorten har ret kort litrå
med god sullstyrke. Kernerne er middelstore med
middelhoj rumvægl. og soncn har ret tynd skal.

Hedvighavre kommer fra WelbulJ. og sorten ga\ I
gennemsnit af 5 år.. forsag 1.6 hkg kerne mmdre end
Selmaha\'re.
Hedvighavre er middeltidlig. og M>rten har middd
langl strA med god stråstyrke og middel'iIOre kerner
med rel lav rum ... ægt og tynd skal. Hcd\'ighavrc har
resistens mod begge hUHenematodens smItteracer

Roarhavre fra Landbrugcts Kornforædling gav som
den foregående 1,6 hkg kerne mindre end Sdmahavre I

gennemsnil af 5 år.
Roarhavre er middellidlig med nllddcllangt 'itd og ret
god stråstyrke. Kernerne er middelstore med ret lav
rum\ ægt og lidt hOjt skalindhold. Sorten har resistens
mod nemalodrace J og II.

Risebavre kommer ligeledes fra Landbrugets Komfor
ædling. og sorten guv i gennemsnit af 4 års for'iog 2.6
hkg kerne mere end mAIesorten
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Ri-.chaHc er mlddcltldlig. og sorten har middellangt
sira med god stråstyrke. Kernerne er mIddelstore med
ret 13\ rum ... ægt. og sorten er tyndskallet

l\Iorangcha\'re fra Semundo i Vesttyskland har I gen
nem...nil af 4 ar gIvet 2,0 hkg kerne over Imahavre.
Morangehavre er middehidlig, og !>Ortcn har mlddeJ
langl strå med ret god strAstyrke. Kernerne er middcl
litore med ret hOj rumvægt og ston skaltndhold.

Stilhavre fra Svulof har I gennemsnit af 3 Ars foro;og
givet 0.8 hkg kerne mere end målesorten.
Slilhuvre er middehidlig. og sorten har rel kort .strå
mcd nogenlunde str1lstyrke. og kernerne er mlddel
slore med middelhoj runn'ægt og et ret ston skalind
hold.

~j)shavre kommer fra Weibull og ga... i gennem'inu af 4
års forsog 2.0 hkg kerne mmdre end Selmahavre.

lIshaHe er middehidhg med ret langt strå og rct god
slråslyrke. Kernerne er middelstore med ret laq ska
lindhold.

Valg af havresort
Selmahavre. der har ~'ærer hOI'edsorr i dansk hOl'redyrk
iling i mange år. m6 udbyrtemæssigr se sig distanceret
af andre gode sorter. Se/mahO\'re har pd grund afgod
kemeha/itet forHal en dyrJ,;ningsbereltigelse. men der
er ogsd andre gode muligheder p6 markeder som Oll/O.
Viral. Rise og Moral/ge. Sorterne Hedvig og Roar kan
pd grund af deres "ematodre~iste"s anbefales til øget
affl'ende/se. hvor denIle skade\'o/der florerer.

Nye havresorter
I den officielle værdiafpnn ning ble\ 2 sorter afpro\'el i
19 6. Resuhaterne ses i tabel 43.
En ny sort fra Welbull har gi\'el udbytte p lime med
Dula. og de to sorter er Ikke uden interesse.



Sorter og arter af korn og bælfotSæd

Tabe14J. I'ærdiafprovrllng 1986 af nye hOlJreSOrfer

Udb. og

VArhvede merudb, SirI- Kat. f. ""I.
hkg 19d. leje- me)-

pr, ha om """ dua

Havre·
Udb. OS Kar. Mod·
ml!rudb. For- StrA- r", ninp-

sorter hkg pr. holds- Igd. kJtiæd dalO
h. ,,' om '·9 I Itug.

7
5
8

5
5
5

7
7
7

5
5
4

5
5
5

3
2

Soruhsli2) 1986

\1od- Korn.. p"," Mel- Urod·
Gu.l· ninIS" Slor· .;" ud· \'olu-

"'" ud "b< hold byue m<n

'·0 '·0 '·9 1·9 1·9 '·9

Vlrhvede
Ob5en'1II1lOOspmxlkrl) 1986

Mod- Slrf,· Leje- Mel·
nm! lad· """ dua
dalO om 1).10 1).10

Amal 'Il:dcr 7 • l

Axona 24/8 8.1 LU 1.0
COnJet!c 22/8 86 4.7 3.4
Vitu\ 25/8 QO 4.3 0.8
William 14/ 90 1.8 .1.6
Capdur 24/8 65 0.7 3.2
Granddur 25/8 7h 1.5 5.4
Pnm:tdllr 23/8 62 1.0 3.4
SIgnadur 23/8 74 1.7 4,0

lab<'l45 EgemJ..aber hOf \'lir/m'desoneme

Cornelie
VIIUS
Wilham.

47

II:tbcl4fl og 47 er resultalerne fra nerc :'Ir... for""g med
vårh\'cdc\oner \I ...t

Varill'edesorters dyrkllillgsegellskober og
oversigt over flere års forsog

I tabel 45 er fonalt om de egen\l..aber. der ble~ bcd(ml1
I ObSCl"VHtiOll\parceller l 1986 aml ()pl~ ... ml1gcr Olll

drh\cdc fra "ort'ilisICn om de ortcr. der er oplaget.

\1odning"llden for \<1rh\ooe og vårdurum er liI..~ nela
dende den \amme. men durum\Orterne er kortere og
lIIere ... lr:hli\c. Dc nngn~ rel kwftlgl af meldug.
Dettt" \:Jr i~)\ ngt og\5 lilfældet med vårh\cde...orlcrnc
Cornelie og Wl1ham. Alle \århvcde...ortcrne har gode
cgcn ... kabcr 111 melfremqllling. Durumh\cdc anvendes
til frel1l\lllling ,If pasl:Jvarcr. makarnnt .... p~tghet1l m.m.
Pro\'CT fra sor",for",'get med \. rdurum..orter p for
<;ogsg5rdcn Gndth:.ab er anal)'tCrel 110" Jysk /(-1..,,010
gi5J.: Infllfur. og rå del vC\ll) ..kc lIl<;tnul for 11101len- og
bagenfor-..kning I Delmold. Protemmdholdct I de ana·
I) ...eredc pnl\.. er \ ar i Cornctte 13.2 pc!.. Granddur 13.7
pc!.. Si~nadur 14.9 pc!. Pnmadur 14.7 pet. og I Cap
dur 16,2 pc!. Indholdet af kaldt gla......ede kerner og
f;lrvcbcdmnmcl ...en var: Cap<.lur 79.4 pt:l. og 0.337,
Primadur 67.4 pet. og 0,881. Signadllr 47,6 pl.:t og
0.540 og Grandur 37,7 pet. og 0.510.
Ir~)lge II1tervenllOn"kravene onske.. glas...clheden over
50 pcl og farvcbedommclsen O\cr 0,5. I delle forsog
ha\-dc Capdur det hOJe\le prolemmdhold og nC\1 glas
\ede kCTlIcr. mcn den lu\'(.-.... te far\"ebcdommel~ Flere
prmcr fra 'oOT1 ...for ...ug 1986 \11 bll\c analy~ret

I) O In~en leJ~;cd eller meldug
~) ] Ingen gulru,l. Ild hg rnodcn. \m~ ~crfll·r. la\! pro(ellllnd·

twIll, mc1udbYSj;c og hml.hlllumcn

II q ,
57.0 100 8 5.2 20.

I.h 103 8h 5. I 21.
1.5 103 84 4.8 21.
0.1 100 85 U IQ

Vårhvede- og vårdurumsorter
Omfanget af v:'irll\cdedyrkningen I Danmark er gan
\I-e lJe..kcdcnt. og der har kun værel 4 sorter anmeldl
111 afprovnlllg Ilalld~for\"g.Sammen med de fire \une;=r
er provet en v rdurum\on. men II-ke \amme \(Jrl I alle
fo(\og.
Der har \;:crcl 'ilor 1I1Ierc\'t: for \'. rdurum I 1986. fordI
denne kornarl hOllorc((:... med hOJe priser Il! inICT\en
IlDn I andre EF-lande. Der har derfor \lerel en mJlurltg
Illlcrc~..c for nærmere al afprøvc mlllighedcrn(' for
d~rknil1g af durlIm her i lande!. 4 SOTler har \lcrel
lIfrT(Wel I 8 forsog. og m:'ilcsoncn har værel dcn
almindelIge \lirhvcde CornelIe.
Ke<;ultaternc af fOT\ogenc '>eS l label +4
I \ rh\ edeforsogcne \ ar udbyucl af Cornelie 5J. 7 hl-g
kerne. og en ny tysk Mlrl. A"ona. har gl\et 2.7 hl-g
kerne mere. men... \ 3rdurum ga\ 9,4 hkg kerne mll1dre
end \3rh\ eden.
I fnrsog.....eTle Ol-57 har Cornellcv. rhvede glvel 55.0
hkg kerne pr. ha. og alle de 4 prøvede durllll1sorter har
givet 10.1·]),0 hkg kerne mindre. s\,-lTende lil fra IR til
24 pc!. l:l\'crc ud bylte. DCI er så!ede.. l1odvcndigl. hVIS
d)rkning af durum sl-al \ '-C re allrakll\t. at merpn"el1
for \lirdurulll er Ilb\arcnde hOJerc for al kompcn ...ere
for det Iu\ crc udb~ Ile.

7abe144. LUlldsforsog med \'orh\'edl' o~ \·urdurum. (.13
44)

AIlIlIl fOr'\lg

Selma
Dula
\VW. 17.127
L..lr'> •.

Serie 01-49
Anla] ior""1t ,O • 10 •
Cornene 51.7 91 2.1 0.0
William 2.1 QI 1.2 0.1
VIlU~ LU 94 2.5 0.0
Axona . 2.7 83 1.0 0.0
Vårdllrllm 9.5 70 O.Q 0.2
LSD 4.0

Serie Ol-57
AllIal fOf'<.lg , ,
Cornetle 55.0 81 0.5 0.8
Grandur 11.2 70 0.1 5.0
Slgnudur JUA 63 0.0 3.0
Pnmadur 10.1 5Q 0.1 2.0
Capdur 13.0 hl U.I 2.0
LSD 4.6

) Durumh\roe



Sorter og arier af korn og bælgsæd

forholdstal for Itemeudbyue

Tabel 46. J drs forsøg med \·drhvedesorler.

Vårbvede
1982

der gode muligheder for at opno tilfredssrillende resul
taler. Dyrkningen af vlirdurum er interessant. men
desværre gi~'er de sorter. der hur værer i afprøvning" Or.
ikke tilfredsstillende udbytter.

Tabel47 Oversigt over sortsforsøg I vårhvede 1982-86.

Valg al vårhvedesor!
Der er meget beskeden interesse for dyrkning af I/or
hl/ede i Danmark, og med de J sorter. dererafprover, er

Den nye sort, Axona. der var med for forste gang, har
påkaldt sig mteresse og bør pro\<es Igen. Tilsvarende
gælder for vA.rdurumsorterne, der I de l. lirs resultaler
har givet signaler om deres dyrkningsegenskaber, ud
bYlleevne og anvendelighed. men ikke el endeligt svar.

Udb. og merudb.
hkc kerne pr. ha

C
For·

VirbYede
~ ~ hol....

~
..,

~ ~..

Tabel 48. Foderværdionalyser i hw!de og byg 1986-

Knk.a- ~n)'·OI Tabcha:rdltT1)

h\'ede n$d)yg H",,, I O,. IIn< 1'"

Antal anal)'~r 22 li

RåprOlein 11.9 10,7 12.3 11.3
Råfedt . 2.2 2,7 1.9 2.2
Træslof .. 2.0 4.3 2.3 4.8
Aske 1.3 1,7 1.6 2.2
NFE 67.1 65,1 66,4 64,0
Vand IS,S 15.5 15.5 15.5
FEs pr 100 kg 110 100 110 99

VariallOnef ICJ86

h\"tdt bU I
man. I max mm I nw< I

Råprotein 9.9 15.0 9.0 13.2
Råfedl ......... 2,1 2,3 2.7 2.8
Træslor .. 1.9 2,2 J,8 4.8
Aske 1.1 1.5 1,4 2.1
Vand 14.6 18.6 13.7 16.8
FEs pr 100 kg Ila III 100 lal

.) Andt~n og JUSl 1983

Undersøgelser over foderværdi i
korn af høst 1986
I !W1marbeJde med Landskontoret for Planteavl og
planteavl<;konsulenter I lokale foreninger har Lands
kontoret for Svinea....1forelaget analysering af hvede og
byg fra lokale sonsforsog o\er hele landet. PA grundlag
af analyseresultaterne og oplysninger. som er meddeh
sammen med prøverne, er det planlagt al f1. mulighed
for
at oplyse om del aktuelle nænngsmdhold I kornet .
at gore rede for faktorer, som over indflydelse på
næringsindholdet.
Beregningsarbejdet er endnu ikke afsluttel (nov. 1986),
men der foreligger resultater af 22 prøver af Kraka
h....ede og 21 prøver af byg. Disse resultater ses i label
48.
Til sammenligning er i øverste halvdel af tabellen vist
offiCielle labelværdIer fra Andersen & Just 1983. og i
tabellens nederste halvdel er ....analionerne fra mini
mum- til maksimummdhold anfort. Selvom der er
fundet \æsentlige forskelle imellem prøvernes indhold.
har det dog Ikke glvel sig markante udslag for indhol·
det af foderenheder til svin pr. 100 kg.
Foderbyg lIldeholder med dis!)C analyser som grundlag
mindre råprolein. træstor og aske, men mere rMedl og
Oere F.E.s. i år end tabel værdierne angiver. Da varia
tionerne i råproleinindholdet som følge af dyrknings-

100

103
101

1.9
0.6

55,3
55.3

100 100 100 100 100
102 102 103 90 102
98 104 102 89 96

C<>mette .

Forsøgsd, /982-86

Vitus .
William .

Williamvirhvede fra Wcibul1 har i gennemsnit af 5 års
forsøg givet 0.6 hkg kerne mere end Cornelte.
Wil1iam ....århvede er middehidlig med ret langt strå og
god stråstyrke. Kernerne er Slore med middelhøj rum
vægt og middelhøjt proleinindhold. Sorten har ligesom
Cornettc gode bageegenskabcr. men den kan angribes
af meldug.

Vitusvårhvedc fra Landbrugets Kornforædling har I
gennemsnit af5 års forsøg givctl.9 hkg kerne mere end
Comettehvede.
Vilusvlirhvede er middeltidlig, og den har middelgod
stråstyrke. Kernerne er middelstore med middelhøj
rumvægt. og sorten har god modstandsdygtighed mod
meldug. Vitushvede har rimeligt gode bageegenskabcr.
Sorten kan anvendes som såkaldl \ekselh\ede. d.v.s, at
den kan udsAs om efteråret og overvintre.

Cornette ....
Vitus
William

Omtale af de enkelte virhvedesorter
Cornettev rhvede fra Weibull har \'æret afprc\tt sam·
men med de øvrige soner siden 1982.
CornettevArhvede er middel tidlig med ret langt og ikke
særligt stivl strå. Cornettehvede har store kerner med
middelhøj rumvægt og gode bageegenskaber. Sorten er
ret modtagelig for meldug.
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CU.:.d.:.1•.:g1:...~.:.Onl,,--r ~:-.tcd og -miide er langt større cnd forskellen mellem
sorterne. m~ del anbefale~ at foretage lobcnde nlpro
lelll~temlllelserpå dc anvendte kornpartier.
For hveden er der ikke fundet sikre forskelle mellem
sorterne mcd hensyn {il protein. aske og F.E.s. Indhol
det af råprotem, træstnfog aske er lavere cnd labclvær
diernc, men dfedlindholdet højere. DCIl rel :-.tore van
ation i pJ'Olcinindhold giver grundlag for også i IlYeden
<lt anbefale lobende protcinbeslemmcber forelaget.
Det gælder både for byg og hvede, at mincralindholdct
og i...ær fosforindholdet i år er lavere end sædvanligt.
Dette forhold bor tages l betragtning 'ed sammensæt·
ning af svlllcfoderct.

Omsætning af sædekorn
I eftedret 1985 og \'Illtercn 1985/86 ble\' der under den
ol1il.:idle sædekorn ...ordning, !olom Slalsjrokontrollen
administrerer. plomberet 2,84 milt. hkg fordel! med
1,75 mill. hkg vårbyg, 0,77 mill. hkg hvede, 0,18 mil!.
hkg rug, 0,08 mil L hkg vinlerbyg !olalllt 0,06 mil\. hkg
havre og vårhvede. Dette svarer ril omkring 90 pc!. af
del samlede udsædsbehov af korn, som \k{ln~ma.."Ssigt

all\ende~ lil al tllså de knapt 1.7 mil\. ha med kornaf
gmder.

Vlirbyg

Triumph
Golf
Jenny
Gril.
Cerise .
Lina
Taarn .
Caja.
Ronl! .
Ida
Jonna
KlaxOll
Mikkel
Scwa
Havila
l-larry
Gunnar
Inga,
Akta
Gorm .... , ...
Andre sorter.

4

J

90

II 22
l
2

4 11

l
J J

18 11
2 4

6 4
8 11

l
48 28

J2
9
8

11
l
5
4

5
4

2
4
l
l

l
11

JO
12
10
9
6
5
4
J
J
1
2
2
l
l
l
l
l
l
l
I
J

Tabel 49. Kornsorternes udbrede/se. procent.

UdJagttrterlr~

Virfter/ivedl'

Selma
Dula
Rbc.
Vital
Sttl
Roar
Andrt= ...oncr .

97
l

2

87
12

81
17

1

74
21
2
2

50
J5

5
4
J
2
l

Kraka
Longbow ,
Anja
Imba
Nonnan
Cilabcl
Ko...ack
Kanrier .
Andre sorter

44

2J

.1J

65

18

17

81

8

2
9

79
4
7
J

l
6

7J
11
9
2
l
l
l
l
l

VarMede

Cornette
VilUS
Andre <;oner l ()(} I ()(}

15
I

84

54
l J
JJ

54
46

Vil/ferrllg

Pet~u!ol II .
Merkator
Danko.
DOlllinator
Pollux

Viflferbyg

Igri
Ha:-.so
trlllo.
Gerhe! .
Tapir
M,lnlOHlt '
Corona
Mannka
Andre M)rtcr

100

61

J7

2

99

69

19

2

87
7
6

81
l

15

J

66
20
l J
l

75
J

15
l
l

5

55
17
17
9
2

57
12
9
9
4
J
J
2
l

Sch om der afprmc<; mange soner, vi~cr :tl1vendelse!ol
Ilwnstercl. al ~ort:-.valgcl reelt begncn~er sig lil ret rn
...mler. Delte fremgår af labcl49, der <;amtidig fonæller
om, ,lt udskIftningen af kcndte (il nye soner. der klarer
:-'Ig godt i forsøgenc. :-.kcr hurtIg!. Ehcmpler kan findes
både for vinterh ....ede og vårbyg, hvor det for rn år siden
\ ar gan ...~e andre sorter. der blev dyrkct. end dem, som
l øjeblikket er hoved!olorlcr.

For de }leJ/I! arier, og især for vinferhvede. vimerbyg og
hm're, rar der i arn'ellde/sen 1985·86 la/e vm hovedsar.
fer. som dækkede næste" Ilde de pagældende arters
areal. 0850 i I'(}rbyg og w'l/ferrug som/ede m/get sig om
rel få sorter, selvom det af mange lirsager vil/e ~'ære en
Hur fordel. h\'i~ wrlsa!H'e"delsen b/el' :-.predl med ell

f)('dre og "u.'re rigelig jor(h'liflg mellem .wrtert/('.
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Bælgsædsorter og -arter
Sorter af markært
Interessen for dyrkning af markært har været stærkt
stigende i de senere år, og dermed har der også været
en voksende interesse for at afprøve nye sorter. I 1986
blev gennemført 5 forsøgsserier med afprøvning af 22
sorter i 78 forsøg. Hovedresultatet af årets forsøg ses i
tabel 50.

Tabel 50. Laf/ds/arsøg med sorter a/ markærr /986.
(45-49)

Udbytte og
merudbytte, H,k
hkg ærter tandet

pr. ha
Markært

Udby", % d·
bkg p~.

ærler Forh.· Icm I TKV
0em, Jyllllnd pr. ha to' I0rstof g

Serie 0/·50-86
Antal forsag 6 II J7 J7 ]J IO
Bodil .. 40,1 45,4 43,S 100 23,0 340
Stehgoh . . 1.2 "0,2 0.3 101 22.8 342
Belinda 0,1 "2,0 ~U 97 23,7 33 I
Katrin '.7 -0,1 0,5 101 23,4 356
Cilla -2,6 2,0 -2,2 95 23,9 341
LSD J.8 J,8

Serie 01·5/·86
Antal forsøg 6 IO 16 16 14 16
Bodil 40,0 42,0 41,3 100 23,1 341
Solaral) . 4,0 4,4 4,2 110 23,0 332
Conson l) 1,6 1,1 U 103 23,7 339
Bohatyr. 4.0 3.2 3,5 108 22.7 298
Sv 50004 1) 6,6 7.4 7,1 117 23.7 284
LSD ____ . 3.2 3.6 2.4

Serie 01·52-86
Antal forsøg 8 9 J7 J7 IS ]J

Bodil 42,9 47,8 45,5 100 23,0 329
Beirnan 2,1 "4,0 3,1 93 23,2 325
Calypso . 1,4 .2,8 "0,8 98 24.0 360
Asta 2,7 "2,9 "0,3 99 23,6 327
Finale 1,8 4.0 -3,0 93 23,8 343
LSD __ . 3,2 2.4 2.0

Serie 0/·53-86
Antal forsøg 1 IO J7 J7 16 II
Bodil 46,4 39,0 42,1 100 23, I 334
Miranda 0,9 - 2,6 .1,9 95 22,9 343
Pontus. 3,4 1,0 -2,0 95 23,2 281
Amino. 4,0 6,7 5,6 87 24,2 325
Margot 1,1 4.3 3,0 93 24.3 341
LSD .. 2.5 2.3

Serie 0/·54·86
Antal fo~g , 6 II II 8 1

Bodil 38,4 37,6 38,0 100 23.1 339
Salome 0,3 0,5 0,4 101 25,4 294
Progreta 8,7 7.7 8,2 122 23,7 346
Countess l) 4,7 6.1 5.5 114 23,5 380
HeIkai) .. 2,5 4,7 J.7 110 23,3 244
Dantol) . 7,1 2,9 4,8 113 23,0 295
LSD 5,0 5.0 3.4

l) hlllvbladlose
50

Udbyttct i sonsforsøgene var på linie med det, der blev
høstet i forsøgene 1985. men mindre end udbyttet i
1984. Årets resultat betegnes Som tilfredsstillende.
fordi der i modsætning til 1985 blev høstet ærter af god
kvalitet. Der har værel rel ~tor udbyttespredning mel
lem de afprøvede sorter, og især udmærkede sorterne i
serie 54 sig med bedre resultater end målesorten Bodi
lært. Solaraært. der var den højcstydende sidste år. har
igen i 1986 haft en god placering.

Ærtesarternes egenskaber
I tabel 50 er til højre vist resultater af ærternes protei
nindhold og deres kornvægt, d.v.s. deres fr0Størrelse. I
tabel 51 er anført resultater af nogle af de bedømmelser
og oplysninger om ærlcsorternes egenskaber. som kan
hentes i sortslisten.

Tabel 51. Egenskaber hm. ærtesOrleme. /)
Ifølge sortsltstc 1986 udarbejdct af Statens Plantea\lsforsog

~

'"
5:

5:" ]l li;: ... ~~ ~ 'tMarkært -~ .' '5~
~ .= c:: • ~- ~

" ~~ i E ~'B '".3 =- -~ •~:g • ~'" e~ It~ "' " ..... ~.5

Bodil J 4 6 6 6 4 g
Progretll 4 5 7 5 5 5 gr
Calypso 3 4 8 5 6 5 gr
Margot 3 4 7 6 7 6 gr
Asta 3 4 6 6 6 5 g
Belman 3 3 6 6 7 4 g
Cilla J 3 6 6 6 4 8
Belinda 3 4 6 6 6 6 g
Stchgold 3 4 6 5 5 5 g
SJlome 6 5 6 6 5 6 br/m
Finale 3 4 7 6 7 5 gr

I) = hn, tldlig. smA frø. lav rum\ægl. tynd skal. hlvt indhold
~) g = gul. br = brun, m marmoreret. gr = grøn

Af de 22 afprøvede sorter i 1986 er kun II endnu
optaget på sortslisten, og der findes således for de
øvrige ingen resullater af officielle bedømmelser.
Værditallene i label SI afslører en ret Stor forskel
mellem flere af de sorter, som er pIl. sortslisten. Således
er Salomeært højere end de øvrige. De fleste af de
sorter, som er i dyrkning. er gule eller grønne, medens
Salome har brunmarmorercde frø ligesom andre fode·
nerter. En interessant egenskab hos nyc ærtetyper er
deres bladforhold, idet flere af dem er sAkaldt halv.
bladløse. Derved forstås, at en del af ærternes blade er
omdannede lil slyngtråde. hvilket bevirker. at ærte
planterne under væksten griber ind i hinanden og
derved bedre holder sig opret. Ingen sorter på sonsli·
sten har denne egenskab. men flere af de nye sorter er
halvbladløse.

Oversiglover flere års forsøg med sorter af
markært
4 af de afprøvede ænesorter har deltaget 1 landsforsøg i
5 år eller mere, 3 'lorler i 4 år. 4 sorler i 3 år, og endelig



1"0 tlI'C ær/cmrt,'r. rll
W'III/r<' SolaruU'rt. (Icr er
'J(Jhhlad"n. og 'l()m hur
l'IH.'t hapYlil'nd., i
wrll.!orw'RI'tI.' I ro ur, Til
hojr.· ..orreN Ilallatrr, tJa
l'r IUIl/MomHr.'t \0"1

Soluru og lIøjll'dt mk.
",,'11 m."d f1orm"I.' bludt'.

Sorler n~ arter nf kllrn 0R bælJ,!..:.cd

har n "t)rter ddtagd I l4MS og 19ii6. medell~ 5 ~()rler

\ar med for rur"'lc gang I ,1r, UdbYllcresultalet for de
cnl-cltc år er \ t..t i tabel 52, Idet måle"'lrlcn Bodil ..
lldb~ tie er ..at [il 100 og de pm\'cde ..orlers udbytte I
forhold herll!.

Tarn'l 52. 5 an fOr'i"g I1H>d sorter uf markært,

Forhold~1111 for æneudb)'[tc
Markært

1982 1986

Bodil 100 100 100 100 100
Stehgolt . 105 107 100 99 101
Salome 87 93 83 97 101
Finale 91 91 102 108 93
Progrcfa 101 87 100 122
Belinda 95 104 100 97
Rclrnan 93 95 95 93
A"Ia 101 107 99
Olla 99 98 95
Ponlu.. 98 98 95

largot 104 101 93
Sv U 50004 102 117
Solara II~ 110
Con..ort 9 10.1
K,lInn 99 101
Cal~p ..o 95 9
Ammn 95 87

~1cd re..uhatern... I d... f()reg~endc tabeller \om grund
lag ..l.al de elll.dle o,ortcr af marl.ært omtale.. kort I den
ræUefolge. de er anfort I tabel 52.

Omtale af de enkelte ærtesorter
Bodilært l.omll1t:r fra forædhngs\ Irl.somhedcn ~'fan'i

holl I Holland. Sorten har \ ærel i d~ rkning I mange år

og har \'t:rt'1 hCl\cdsort. fordi den har vi ..t ..ig ..tahil og
h"Jt~dt:nde

Hodllært er la\ og tIdlig i modning. Den har ..tore fm
mr..·d rel hOJ rumvægt. Ærterne er gule med tynd ..."al
og middelhtlJt prolcllundhnld, og Bodil t"r \;0111 de
''''rige kngcærter 11\ ldblom'ilret

StchJ,.:oltært fra SelnlJlldo SllatZllcht i Ve~lly~kl:lnd har
i de 4 51'. dt"n har været afpro\cl. givel udbytte på hOJde:
med dier lidi hOJere end mål~()rlcn,

Slchgoltært er [IdlIg. og den er la\ l \æk",!. Ærterne er
..tore med høj rumvægt. men ~orten er l-napl !Ji tynd
skallet som Bodilærl. Blomsterne er h"'ldc og froene
gule med el 1l1lddclhOjt prmelllllldhold,

Salomeært fra Dansk Planteforædling har I de foreg
ende 4 ~l' land~forsog med ærtC"oner IU.e l.unnel n~

m le'-Oncn~ udbytte. og kun I 1986 har den I udbyltc
\ærel på hlllc med Bo(hlærl.
Salomeæn er Ildhgere ...nd andre foderærter. og 'iorten
har en hOJ ....d.\!. Fmcne er store med ret la\ rumvægl
og rel t) l. ..l.al. Dc er brune med ll1:lrmorcrmg og med
hajl protemmdhold Blomslerne er \iolettc.

Finaleært kommer fra Cebeco l Holland rten har
deltagel l land ..for..og t 5 år og klarede <'Ig ...ærdcl~
godt I 1985. men \[f.·...enlilgt d rllgere I 1986
Finaleærl er I:}\ af \ækq og tid hg I modnmg. Sorten
har megel ,lore fro med el rel hUJt prOfem lIldhold og
en t~ nd ...kai. B1omsterfar\en er h\ld. og frofan'en er
gmn

Progrelaært fra England var den h()je'it}'dcndc æne
sort i for..ogenc 19 6. og af de 3 foregående ~r \ ar 1984
el d rllgl r for Progreta
Progrelaært Cl' "Ildlgere end B<xhl. Den har ~IYl1gl r de
i "fedcl for nogle af bladcne uden. al den dog betegne..

51
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balvbladløs. Progretaært er en marvært med store
grønne, rynkede frø med ret bojt proteinindhold.
Blomsterfarven er bvid.

Belindaærl fra Cebeco i Holland bar deltaget i lands
forsøg i 4 år og bar i sammenligning med Bodilært
placeret sig lidt over og lidt under.
Belindaært er lav og middeltidlig. Frøene er rct store
med middelhøj rumvægt Proteinindholdet er ret høj,
og frøfarven er gul, mens blomsterfarven er hvid.

Belmanært kommer fra Dansk Planteforædling og har
i de 4 år. hvor den er afprøvet. givet j·7 pet. lavere
udbytte end Bodilært.
Belman er lav med middelstore frø og lav skalprocent.
i'roteinindholdet er middelhøjt. frøfarven er gul. og
blomsterfarven er hvid.

Astaært kommer. ligesom Bodil. fra Manshalt i Hol
land. Sorten har placeret sig pænt i de [O foreg1\ende år
og i 1986 på linie med målesarten.
Astaært er middeltidlig, og den har lav vækst. Ærterne
er middelstore med ret høj rumvægr. og kernerne har
tynd skal. Praleinindholdet er middelhøjt, frofarven
gul og blomsterfarven hvid.

Cillaært kommer fra Dansk Planteforædling. og sar·
ten har i de 3 år, den har deltaget i landsforsog. knapt
kunnet nå Bodilærts udbytte.
Cillaært er lav og middeitidlig, froene er middelstore
med ret lavt proleinindhold, og de er rel tyndskallede.
Frøfarven er gul og blomsterfarven hvid,

Pondusært kommer ligeledes fra Dansk Planteforæd
ling. og sorten har i 3 års forsøg ikke kunnet nå
mAlesortens udbytte.
Pondusærl er ikke på dansk sans liste, men på den
engelske. Sorten har middelstore fro med middelhøjt
proteinindhold. Frøfarven er gul og blomsterne hvide.

Margotærl er forædlet hos R. J. Mansholt i Holland.
og sorten havde pæne udbytteresuhater i de 2 foregå
ende år, mens den i 1986 ikke nåede Bodilærts udbytte.
Margotært er lav og middeltidlig med store frø med
middelhøj rumvægt. Sorten er tyndskallet. og den har
middelhøjt proteinindhold. Frøene er grønne og blom
sterfarven hvid.

Sv 50004 er en endnu ikke navngIvet nummersort fra
Svaløf. Sorten har især i 1986 udmærket sig med et
særdeles højt udbytte - ikke mindre end 17 pct. højere
end Bodilæn.
Svaløfsarten er halvbladlos. og den har ret små fro mt.-d
middelhøjt proteinindhold. Blom~terfarven er hvid.

Solaraært fra Cebeco i Holland var den hojestydendl:
ærtesart i 1985. og sorten har igen i 1986 klaret ..ig
overbevisende godt sammenlignet med Bodilært.
Solaraært er halvbladlos. og den står foran optagelse
p~ sortslisten. Solaraært har middelstore grønne frø
med middelhojt proteinindhold. Blomsterfarven er
hvid.
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Consortært fm Hurst Gunson, England. gav et lidt
højere udbytte end Bodilært i 1986.
Consortært er halvbladlos og endnu ikke på sonsliste.
Den har fro af middelstørrelse og med middelhøjt
proteinindhold. Blomsterfarven er hvid.

Katrinært fm P.H. Petersen, Vesttyskland, har i de 2
år, den er afprøvet, givet udbytter på linie med Bodi
lært.
Katnnærl. der ikke er på sortsliste endnu. er normal
bladet. Den har ret store frø med middelhøjt protei
nindhold. og blomsterfarven er hvid.

Calypsoært kommer fra Cebeco i Holland, og sorten
har knapt kunnet nå udbyltehojde som Bodilært i 2 års
forsøg.
Calypsoært er lav og tidlig moden. Den har meget
store frø med middelhøjt proteinindhold og rumvægt.
Soreen er rel tyndskallet. og den har grønne fro og
hvide blomster.

Aminoært fra MAB. Frankrig, gav i 1986 et dårligt
udbytteresuhat i sammenligning med Bodilært. Ami
noært er ikke på sortsliste. Sorten har nonnale blade
og middelstore fro med ret hojt proteinindhold. Blom·
sterfarven er hvid.

Blandt de 5 ovrige sorter. som har været afprøvet, er
der Oere interessante nye soner. som skal afprøves
yderligere. for de går ind i dyrkningen. 3 af dem Danto,
Countess og HeIka. er halvbladløse.

Valg af ærtesort
Tilbudel afærlesorter er \'Qkset med stor hasl i de senere
(Jr. efter at Cf!rledyrkl/il/gel/ tog et \'ældigl opsving.
Bodilært har iflere Ilr Wf!re( hovedsarten og er ikke ude
afdyrkning el/dl/U. men mange andre melder sig med
/ige sil gode dyrkningsegenskaber og dyrknirrgsfortrin.
Der er således mange at \'ælge imellem. men siden de
halvbladløse sorter er kommet i handelen. vil de ganske
nOlurligl plJkalde sig særlig interesse. Deres opreffe
stængler med slyngtrdde bevirker, at planten holder sig
fro jorden længere tid før modenhed end de øvrige
sorter. Det erfOrlsat helt afgørende i ærtedyrkningen. at
der er de bedste \'ejrforhold i høstperioden. stifreml
haliteten afde høstede \'are skol være lif/redsstillende.

Sorter af hestebønne
For knapt 20 år siden havde hestebønnedyrkningen et
ret stort omfang i Danmark, men som følge af plantens
sene modning og vanskelighederne med høsten tabte
dyrkerne interessen. og dyrkningen holdt op indtil de
senere år, hvor interessen for bælgplanter er steget
Der blev i 1986 gennemført 14 forsøg med 5 hestebon
nesorter. og hovedresultatet l;es i tabel 53.
Udbyttet i forsøgene var lavt i 1986 sammenlignet med,
hvad der blev opnået Aret før. og også væsentligt lavere
end de udbytter. som blev opnået i de føromlalte forsog
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Di'fo!r 1IlC".'!f'/ rigligt. fa/ro!"'l (('rl('(~~'rÅflillg(,1I ~J...(JI ~~'Idcf. ar ærlUf/c I'ed hOIf er :i'II/1de. og al /'05f('/1 iDvngf ,,"Oll gt'flllem/ørl'5
11I1rli~1 linder gude. lorre 1·(')rlx·/lI1go!lso!r. ·!:'rler. lom ollgrih,'\ af-I\,(I!1Ip" dMr baJ... tcrler. j.e/.. ~ (fier ar hagl har 5/..(1(/('( bu!lg"lIl'.
,'r OJii'\{ af mt'gt'/ dart/f!, ÅI'{Jlilt'/.

med :erlcr. [ gelltlclI1'init af forsøgclle var bcslcbon
11CrT1C modne i st:ph:mocr, hVilket var 10-14 dage tidli
gere end l IQ85.

Hcrlz FrC}'11 har va:ret måh:: ...on i forsøgene. og 'ionen
har 'været kcndl og dyrkct l mange !ir Dcn cr rellldllg
og llliddell1C)J af \æk'il mcd nogell tiHwJcllghed III
ncdknæknlllg. og dcn har rCI ~m:"t fm. Faneta er pil
dansk .;,ort... ll ... tc. Sorten er den læng... tc og slldlgsle af dc
afpro\(~(k Den har el hOjl prntcinudbYHe og har givcl
IHlje ud hyller.

Alrred hCSlcbonne er lidlIg og rcl kort~tæl1glel mcd
~lore ff{), 1 1980 gav den uubyllc p:" linie med lien ..
Freya. mcn den har I tidligerc &r udma:rk.et ... ig vcd cl

tHlJcre udbylIe.

Cargo heslebunne har I hvert af dc J eneste forsog"år
gl\ et højere udh)'ltc end dl' andrc orter. Sonen er

Tabel 5J. Landsjorw,? med hetfebDllfleSorter 1986
Se,;e 01·55-86 (50)

Illlddelhøj og har gode egen:-.kaber mod nedkn:ckning.
nen modncr middellidligl og har middd~lOre frø med
ret hOJl prnlclllindhold.

Den ... idsle af de arpnl\'cde ...ortcr Tro}' hestebønne er
tidlig. har gode 'itængclegcnsk:Jber. 111lddeblOrc frø og
rel laV! prolcinindhold. Detl'" udbyllcresllltaler har
værel lidi wingendc.

Valg af hestebønnesort
Del kali jbrek()mme jornuftigt af I"Upplere dyrkningen
a/ proleilJa/grader. som i øjebltkkel/ortrinsvis er If/ar
/..ærl. med he~/ebol1ner. som har el IlOjere prolelf1ind
hold elld ærter. IlIfere.l",\·en er umiddelbarl berelfigel fIU,

hmr d{'r er ~orrerpo markedel. som er lidIigere end de.
der ble\' dyr/..el for 15-20 ar side1/. De 4 nye sorler. der
har ~'ll!ref i a[prOl'nillg i de sidsle 2·J år. kali alle
Glibe/aIes i dyrkningelI. De er tidlige. de har gode
sfr(JeKell~kaber. og de har ghel fl/[redssliffende udbyffer
sammenlignet med de" gamle .m" /-Ienz Freya.

Udb. og
Ku. r. Mod· mcrudb.

Heste- lant~ ",", ning5- % <å. hkg pr. hil
b,Jnner højdc knæk· lid TYK pro-

198611985cm ning sept. • lein

Alll:11 fONlg 12 lJ

IIcfl7 Freya 99 .1.0
Fallcta . 107 2,4
Alfred 90 2.0
Cargo 94 1.4
Tro)' 84 1.7
LSD

14 14

23. -140 27.2 31.5 50.3
28. 548 27.7 5.1 4.5
20. 568 26.3 0.1 4,8
26. 534 27.2 5.8 7.6
17. 511 25.5 0,4 -2.8

2.4 J.J

Tabel 54. 3 års forsøg med Iteslebol/llemrfer.

ForholdSlal for bønncudbyue
Hcstebønner

1984 1986

AI1l:L1 ror"'()g 8 14

Ilcn .. Freya 100 100 100
Cargo 122 115 118
Alfred 115 110 100
Tro)' 111 q4 q9

Fanel:l 109 116
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Sorter og arter af korn og bælgsæd

Bælgplantearter
I del foregående er omlah markært og heslebcnne, og
det er fonsat dl~se to bælgplanteaner, der er de fore
Irukne. På grund af lupiners store proteinindhold har
der været interesse for at afprove denne an. og der blev
i foråret 1986 anlagl enkelte forsøg med sammenlig
ning af Bodilært, Alfred hestebonne og 2 lupinsarIer.
Der foreligger resuhater fra 3 gennemførte forsog. og
resultaterne fremgår af tabel SS.

Tabe/55 Bæ/gp/anteaner. (5/)

Udb. Ol Udb)"tte

Bælgplanter \100- ~ ti- mer- kg
mnp- TKV prole_ udb. ripro-

ud I .. hkg rre Ion

Antal rorsøg 3 , 3 3

Bodilæn .... 14/8 310 24,4 33,7 822
Alfred heste-

bonne .... 1110 567 24.3 9.5 588
Vladimir.

lupin ..... 1110 342 33.3 -21.5 366
Boluto,

lupin .... . . (1110) 203 (41.3) ( 16,3) (714)

()-lrorwg

Lupin\onerne Vladimir og BolulO har givet lavere
udbyttc end Bodilæn, og heller Ikke Alfred hestebonne
har kunncl klare sig for mnrkært I disse for~og. LupI
nerne angives at være modne og høstet på S<lmme [id
som hestebønne. hvilket ikke var tilfældet i IIIsvarende
forsøg i 1985. hvor de var 14 dage-) uger senere. De to
lupinsortcr er ikke ens, idel BOlutolupin er væsentligl

mere 'lmMrOCI end Vladimir, og endvidere har den et
storre indhold af råprotem. Proteinudbyttet er vist
yderst til hojre. og selvom lupmerne har højere protei
nindhold, har dette ikke kunnet opveje det lavere
udbylIe. l 1985 blev opnået et tilsvarende resultat, og
det scr således Ikke ud til, at Iupmer er et oplagt emne I
bælgplanted} rknmgen, når der opnås s! gode resulta
tcr både af markært og af hestebønne.

Forædlerbeskyttelse
Ifølge lo\'cn om forædlerretugheder lil planter har
forædlere af ~kyttede soner ret til at opkræve en
afgift. Del er" ojebliJ..kei!OJllagl. al enhw!r, som benyl·
ter udsæd afbeskYl/ede serter afkorn og bælgsæd. skal
helole /6 kr. pr. 100 kg formeringsmaleriole afkorn og
34 kr. pr. hkg for ærter og hestebønner. som omsætle.s.

Oversigt over afstamningen for sor
ter af korn og bælgsæd
I tabel 57 er I alfabetisk rækkefølge an fon sorterne
mden for de enkelte arter. og det er desuden nævnt,
hvilket mærke eller nummer, de blev afprøvet under.
Endvidere er forædlerlandet angivelog for de regilitre
rede soner deres regIstreringsnummer og -år. Endelig
er yderst lil højre givet oplysninger om sorternes
af:<;;tamning. Del skal bemærkes, at det ikke for du rum·
soner og lupinsorter er lykkedes al skafTe de ønskede
oply~ninger.

Tabel 56. Forædlerbeskyttede Sorter /985-86.

Byg Golf Koru Torkel Vinterhvede Virhvede Diana Bine
Ak.. Gorm Laml Triumph Anja Cornelte Ermo Bodil
Alben Grit Lina Tron Calif Timmo Freya Bondi
Alva Gula Magnum Tyra Citadel Waher Gerbel Cilla
Annika Gunhild Mandolin Vega Disponent William Hasso Finale
Apex Gunnar Mikkel Welam Falke Vitus Igri Lysima
Aramir Harry Mona Imba Kaskade O'hello
Benedicte Ha\lla ~ef) Havre Helge Vinterrug Mammut Pontus
Bente Hockey :\ordal Alden Holger Danko Marinka Progreta
Bingo Hulda Odin Dula Kanzier Dominator Masto Salome
Birka Ida Pamina Fix Kosack Halo Panda Stehgolt
Caja Inga Robert Hedvig Kraka Merkator Sonja
Cense Jarl Roland Morange Longbow Pollux Tapir Hestebønner
Europa Jenn)' Roml Rise Xorman Alfred
Galant Jonna Sewa Roar Reklor Vinterrug Ærter Cargo
Georgie Kell Sigurd Selma Salut Andrea Belinda
Gimpel Klaxon Taarn Vital Vuka Corona Belman

5-l



Sorter OK arier ar korn og b:.cl}.:Sæd

Kranich . Canbo
(Maris Beacon Klement) KronJu,el
(Caribo . Tadoma) (l'robu .. · Paladlll)
Komb. krydsning
Maris Wldgeon K ranich
Deacon . (Ranger Mayo (4) . (Chile
8923 . Ranger)
(Carslcn 8 . Nord Depress) . Palmarn.....~
Caribo ' Heinrich
(Mironoyskafa 808 . Starke M) . Holme M
Kranich ' Caribo
TJB 268/175 . Hobbit nSIBH
TJB 268/175 . Jlobhn )}SIB«
Monopol Komoran
W.20102-CD.149·Hulllsman SlIbo
Merlin' Torring II Carstens VIII

1981 723

1983 935
1985 1183
1983 914
1984 1018

1985 1203
1984 1051
1984 1017
1981 724
1984 1013
1985 1110
1985 1052
1986 1287
1978 474

pO. O., V. Tyskland
\VE.. Tyskland
Weibull. Sverige
I'ajbj., Danmark
NSDO, England
NS DO. England
Firlbed. Tyskland
Weibull. Sverige
PO. O., Tyskland

Pajbj., Danmark
Dreun, V. Tyskland
TH. Tyskland
Zel.. J-lolland
v. LP. Tyskland
Miln. England

7661

27084
7663

78263

7066.74
67

2g96-72

Tabe::'7.l"rn~:~ra;=:::,,='sel_R_,,"'_ID<_<ct_D,_.--,- Ah_wn__D'_D. _
Vinterhvede

Anja
Apollo
Cahf
Citadel
Falke
Imba

Jaguar
Kanzier
Ko~ack

Kraka
Longbow

ormall
Rektor
Sleipncr
Vuka

Rug

Danko
Donnnator
Ep'"
Merkator
Pelkul; II
Pollu:4.

Rol.. Polen
PIW.. Tyskland

254672 VEB. O. Tyskland
PHP.. Tyskland
Y.LP, Tyskland
VES. Tyskland

1983 975
1983 941

1983 940

1985 1104

Selektion af Danko\\\klc Zlole
Petkus Carokurl.
AZG (Dank. Srebme Chodan)
Dansk Landrug . Carokurl
Udvalgt af \'on Lacho"'.. Petku!l
PMS induceret mUlalll af Pctkus

Vinterbyg

Andren
Corollu

Diana
Enno
Gerbel
Ha~!OO

Ign
KiI'~k'lde

Mammut

Marll1l.a
MarylIll
Maslo

Panda
Tapir

210978 V. BE. V. Tyskland
Strengs. V.Tyskland

Breun. V.Tyskland
v.LP., V.TYl;kland
FD, Frankrig

2.2240 \ lP. V.Ty~kland

Aek. V.Ty\kland
Ba.rO.. V.Tyskland
v.BE. V Tyskland

7926 CD. "Iolland
fpl. Q., V Tyskland
Scmu. Holland

FD, Frankng
PaJbj., Danmark

1986 1227
1985 1106

1985 1107
1985 1108
1980 670
1982 809
19 O 652
1985 1141
1982 81

1985 1182
1986 1247

1981 771

(Dura . Tocka) • BUlllcng
(Stresa Perga)· Vogelsanger
Gold . Vogel~angcr Gold
Br. 127 a 14 Firlbcck Rm.clte
(Dura' Scnta) . Vogcl"llllger Gold
(A<ger . Jumbo) FDE 244/95
Dura 12563
(ST 820 ST 1427) Ingrid
Carsten Cnion Enur f\lalta
Vogelsangcr Gold (\1adru W..sh J~t2,

49)
(Alpha S, P67.4) ~1alta

«41596·11 45/57G) Mah.) B7
«Pil J-I:luter) Dca) Vogclsangt'r
Gold
Gerbel Katy
DSGWI69 Pell.

Triticøle

L,:l~ko

Loeal
Uno

p.s.p.n.1.. Polen

v. LP. Tyskland
8005 Svalof, S\'erige

Triliealc t.57 hvede c hvcdc 1203/67
tnticalc 6- ta 206
Kiss 193 . 803·358 . 10727.15·0M
274/320 DeagIe

Vårb)'K

A~aa

Ah\
Apcx

Arena
Bcncdlch~

7087
Oll

7933

6909

Abcd. Danmark
Abcd. Danmark
Co. Holland

H Sch.. V Tyskland
WClhull. S\cnge

1984 1019
1985 1154
1984 1006

1986 1275
1982 861

Lou Abe<! 1657
Tnumph Rn"lc Abcd
Aramir FI(Ccbcco672I . «Juh;d
(Voila LilO)))
H 464 Alllbammer 38/68
(lngnd~ M9

Ansgar~) Tdlu" WW6484 2



Sorter og arter af korn og bælgsæd

__Sort__1 Møk~ 1__F_o,"",__I"_I_'_""_"_"'_hoId_"__
RegIStrerel
Ir nr. Af>tammnl

Pf. M-13 , Pf. 62 6/6-4
Emir x Triumph
Nordal '" Triumph
Nordal '" Triumph
(ArmeIIe )( lud) .... Luke

Rupee)
1-427

(pallasj

Tnumph > 15533 Co.
(Cambrinus .... Malme) x Aramir
Claret ... RPB. 256-75
Claret Goldmark~r

Mutant i Triumph
(Annelie ... Lud) x luke
Krislina Sj 678263
Emir. nion, Diamant og 5 nr. Sorter
Impala x Emir
Arla M l x Tellus
Berni )( Aramir
Claret x Goblin
«Ingrid MQ x Ansgar) x Tellus1 .... 6484)
Arla MI " Tellus
Vatonga 'l< (Goldfield .. Maia)
SJ 678061 Sj 678263
Hellas2 -... (Pallas' Rupee) , Krisllna
Salka" Lauda
Salka" AI"8
RPB 16.71 Naclta
lora .... Å 6564 (Mari)( Muhan)
Visir'" Sejet 678263
Triumph ~ Aramir
({lIertaH x 191) >. Ingrid»)( Minerva
Sv 66433 x All. 297
PF 52213 . Claret
Nery >I; Duks
Abed 079 \( Rupal
Salka" Drossel
(Juhe Ch 45217)
Kristina .. Ilellas J

Triumph . Welam
Diamant 1402964/6
Knstina '< Lofa

1986 1281
1985 IH9
1984 1047
1983 966
1981 761
1984 1001
1976 351
1978 465
1979 521

1985 1181

1980 620
1985 1151
1985 1150
1985 1152
1980 626

1983 959
1982 845
1986 1237
1978 488
1977 363

1976 305
1981 677
1986 1280
1984 1002
1983 961

1980 1057
1980 567
1982 815
1981 762
1981 751
1980 623
1986 1235
1984 1033
1983 960
1983 957

PaJbj.. Danmark
Carlsb.. Danmark
Carlsb.. Danmark
Carlsb.. Danmark
RPB. England
WPBS & SDO. En8
land
SES. Belg.en
NRPB. England

FC. England
Carlsb.. Danmark
NRPB. England
LK. Danmark
VEB. Ø.Tyskland
Abed. Danmark
Weibul1, Sverige
CB. Holland
NRPB. England
Weibull, Sverige
Weibull. Sverige
Abed, Danmark
lK. Danmark
Sv., Sverige
Pajbj .. Danmark
Svalnf. Svenge

RPB, England
Svalof. Sverige
lK. Danmark
UNISIGMA. Frankng
LK, Danmark
Carlsb.. Danmark
NRPB. Engl.nd
LK, Danmark
Abed, Danmark
Svalof. Sverige

ords. Tyskland
Svalor. S\'enge
Prob.. Ostng
VEB. Ø.Tyskland
Abed, Danmark

21316
107579
81021

148
82277

746534

52055
601409
602222
602216
1074.75

1158

1605
6403
7523

412.78
7047
6405
5887

746745
73528
51923
80294

9002.77
76805

761430
73612

693922
10504

100579
773100

6043
80512

3246-76
73533
4509

Dai.sy
&con
A«,
Galant
Golf
Gorm
Grit
Gula
Harry
Havila
Hockey
Hulda
Ida
Inga
Jarl
Jenny
Jonna
Jubi
Kluon
Lina
Mikkel
Natasha
Nery
Odin
Regatta
Roben
Romi
Semira
Scwa
Taam
Toga
Tnumph
Vega

Caja
Camir
Canor
Catrin
Cerise
Corgi

Havre
Dula
Flarningswil
Hedvig
Morange
Nils
Rise
Roar
Selma
Stil
Vital
WW 17425

69014
8045

16918
0054

17369
752116
724190

16412
77232
75493

Wier. Holland
V.lP, Tyskland
Weibull, Sverige
S. Saat. V.Tyskland
Weib.. Sverige
LK, Danmark
LK, Danmark
Welbull. S\erige
Svalof, Sverige
Svalef. Sverige
Weibull. Sverige

1982 823

1978 467
1985 1105
1985 1145
1983 956
1982 844
1970 84
1986 1236
1984 1068

Selma,. W2. 62060
Denta x Selma
(Slål )( Ponta) ~ WeikusJ

Manno -... Selma
Weikus . leanda
Selma .. Risto
(SlåpO . U.S. 1624) ASlOr
Palo ~ Saxo
Sorbo ... Bento
Sang'" Selma
WWI6876 CJV289

Vårhvede
Axona
Comette
Vitus
william

16599
753648

15440

v.d.H., Holland
Weibull, Sverige
LK, Danmark
Weibull. Sverige

1982 838
1981 767
1979 499

HPG522·66 x Mans Dove
Kolibri x Pompe M
Klciber x (Transcc 4 x Capa2)

WW 13-69 WW 41-69
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l\1arkært

Anuno
A,la

Ilchnda

Bclman
Bod ,I
Bohalyr

Clly~o

Olla
COIl'iort

COUrl\(......!oo

Danlo

Fimlie
I leika

K:llrtn

Margol
Mlnlllda
POnIU'i

Progrela

Salollle
Snlara

Stchgolt
S, 5()()().l

Ilcstcbnnnc

AlfrL-d

Cargn
Fancl;)

Hcrll Freya

Troy

Sorter og arter af korn og bælJtSæd

ForuUer/\"edllgdtolder Arslamning

MAB. Frankrig •
277-79 S Saal. V. Tyskland 1985 1202 Finale Slehgolt

cn. Holland 1984 1039 Finale Cebeco 67 102
78-19 OP. Danmark 1985 1186 Bine Flavanda Bs. Sam. Ilolland 1976 296 Reselektlon I BIrte

O. Tjcko··.Iovakicl Kralicky nikum Duram • Uck Dlklrom
105 cn. Holland Finale' Cebeco 614-121

78-29 OP, Danmark 1985 1185 Bodil· FIllvanda
HG. England Mara - JVPGRO 4
HG. England Ceb. 204 JE/I'GRQ4

8951 Dæhnfcldt. Danmark 1985 1276 Allround· af af

CD. Holland DIK Trom . Ccbcco 61207
51792 I-IPB. Finland Proco - Hja 51221

PIIP. V.Tyskland 51. 4145 . Blrle
47-76 S Saal. V Tyskland Finale SI. 21-73

402 CB. Holland 1985 1194 Allround CO 61.207 64/4 4.66.1
78-38 OP. Danmark 1985 1184 Birte' Flavanda

Progreta Ltd .. England Udvalg I Maro

DP. Danmark 1983 890 Ud\alg i L)"~ima

1114 cn. J-lolland «Finale Ceb 2.38-6) Fmale) • Finale

S. Saal. V.Tyskland (5tamm • (Zeeka Vicloria) Flavanda

$\,.5\cngc JlID Blrle

CB. Holland 1984 1050 Mimica nr 1972
76-01 DP. Danmark Udvalg I ""Icuropæl'>k materiale

VEn. Ø.Tyskland ?
Ty..k ?

9577 Nl'f, V.Ty!ookland Udvalg i ly... k landrace nr 452

"or(['(/f,'f('
I\ht'lI
Ad.
Da l'lf
IlrC'un
ell
DI'
n.dlllr
ro
Ilfl
liG
IIPB
II SI:h

"MAH
Mlln
NH'
Nl'f
'IRIIB
"l!'lI)O
Nord\
l'a,hJ
"Il l)
PIII'
Proh
SI·.Ml!
sr.s
s Sam
SUCll~'".,
ni
UlIl'lgllM
v. ur
\' d It
VI Il
, LP
WL
"'{-Ih
W~r

WPIlS
Zel

Abcd PJ:lnh:av!....\tallllll. 4920 SIlIl~ll'(t

Dr j Adcrman & Co. RlIlgslr3.~ 17. 8444 Irlh.:n:h. VC'oll),I.:I'lIld
Ila)C"r I'flan1cnlu<:hl.!!C"i(lIschaft. Munchen. V T)\lland
Sa.atlul.'hr~lr"chaftjCl'o<'f Breun. Amo;.el~('!! I. l'in Herzo!!C"naurach. V T~,lalnd

Ccbeco Ilamlcl,r.ud, I',,.,llx):>, lill. _~XJO AD. l(ollC"rdam. Ilolland
Dansk I'J:lIIldor:l.odllllg ArS. 8c.lCl,lmj. 4660 SI Ikddmgc
AIS L D:~hnr-:ldl. 1'0001hou 185. 5100 Oden..... C
Fkmmond Drprcl. 'iQ241 Carellc. T('mrku\~. lranlng
Sa:ulochl Flrlb«L.. 8441 Allmg.RmL.am. Ve'iIl),L.land
IIUf'i1 Gun"Oll Coorer Tahtr lid. Wnham. E'I.......,. England
IbnL.L.lj:l I'blll IIrenhnl.lln"IllUlc. SI--O.ooo lI)ryJam. FIOland.
Schwelgcr & Co OIlG . Han\.. t-dlllml.'hen l. 1>-~n'i2 fIo-h.""hufl!, VC"'illysL.land
Landbrugcls Kornfor. Img. SCJC1. S700 HON:I1'

":u~n Andrc l1Iouckau. FranL.ng
\hln \(<&..'ICI' Grour. Watcrlon Ilnu'C. Walerlttt' SIr. KlOg" L)nn. England
"J<-~ Faml Cr0P'" lid . Marlet Slallltllll Hall. I 1II':lIln. l~nlll;lnd

Nnrddt'ul-..:hc 1'lanlcn7lJcht. Holl"C"C'. V T)'sUand
Nld.t·N\n, RI'IJ Lid. Rlllh",dl. tmenln I N7 MTr. fnp:l;md
Nallan:11 Scoed D!.-\clormen! Organlsallnn Lid . NC~lOn Iblt. Camtmdgc. CHl 51'S, Ingiand
Nnrd~al. S:ml/uchl,IEt"ldl'Ch:lft m h Il. lUl WalC'rnC'\C'r..torf. LutJcnburg. V Ty!>Ir;.~\nd

l'ajbJcrgfolldcn. P3jbjcI ggårdcll. D)l1llhy. IDUll (k1dcr.
I'nllnzcn/lldU Obc.-r1irnburB. SChwahi.....h Hull. Vc'"ysklatld
I' 1-1. I'elcr-.en. 1'()<;1r:u:h 6. 2391 lund~gllnrd 1\....1, LangbalhB. Vt:""ll)'~ldand

ProtNtorft'r Saallueht {jrnbl-i. 2.\0\ (.fOs...·rn7t'Nlorf, 0o;lng
S<-mund(l, Virum. Holland
SnCIClC emIlpicnne de <;emmenccs. Indu~lnparL. 15,3300 Ticnell. Bclgll.·lI
~lIIulldn Saalluc111. I'o~l 21«)165. 10:)(1 lIamhurg 28, Vesuysklllnd
Saalzuchlgc<;clhehafl Stn:l1g.. ErtN:n I\'pa<:hhnf, 11705 Uffrnht'lm, V Ty..kltlnd
S\'alor AB, 268 00 S\alo\. Sverige
rom lIeldcnrC"Kh. I'(l'otfach 180. 2407 Dad Sch"'iJrlllU. V("';lI}slland
Ulll'lgma. I·r.mkng
W \'on Borneo;-Eclclldl)rf oHG. I'(JI!i!fach 1200. 1,C1lJ)llld.. lwhe 3. Vouy..klllnd
D j van der lIa~c: DV. I'astbus I. 4422 AA Karc:llc. Holland
VFI) Sa.."I1 und I'nanlgul. MosdorfslrassC' 7-q. IIq3 Vcstbc.-rlm. VTyskland
F \0Il Lnch(",,.j'elku' GmbH. PO'ilfach 1311. 1\01 Bergcn I. VC'SII)'sL.land
Saatzucht '" Engdlcn Buchl1l1g. 8441 {)hc",hnnd1l1g-lIuchhnp:. VOlly"Ullnd
W W('lhull AB. Bo.\ ~lO, 261 14 Land,l..rona. S\t:ngc
II V Landhnuwbun:au Wle~um. Q7C»-Ca-Gronlng('n. Holland
"'d!>h Plal1t I1rccd1l11l "1.alJOn. I'la... Gngardckm. AbcrJ"~I~·)th. O}fcd. England
Zclder B\. Lalld~ocd Zddcr 65Q5 "1/"". Ollcr.um. 1111113nd
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c
Jordbehandling

•Af Carl Age Pedersen.

Et høj I og stabill udbylteniveau kan kun sikres, hvis
afgrøderne etableres tilfredsstillende. DerCor omhand·
ler jordbehandlingsforsogene først og fremmest tilbe
redning af såbed og såmcloder. Hovedparten af forsø
gene er udført forud for kornafgrøder.

Fastliggende forsøg med direkte
såning af sædskifteafgrøder.
Efter fremkomsten af nyl. specialfremstillet såmalcrie1
til direkte såning uden jordbehandling saml bedre
kemiske midler til komrol af rod ukrudt, blev spørgs
målet omkring dette emne laget op lil fornyet belys
ning i 1981 i en forsøgsserie, som gennemføres i samar
bejde med Statens PlanteavlsfofSØg, Højer og Statens
jordbrugslekniske Forsøg, Bygholm.

Formålet er i 5lOfe, fasttiggende parcelforsøg at under
søge udbyttcrclalionerne ved direkte såning på upløjet
jord, med eller uden overfladisk jordbehandling. ved
sammenligning med traditionel pløjning, jordbehand
ling og såning. Endvidere at undersøge behandlinger
nes indflydelse på jordstruktur, biologiske forhold,
ukrudt og plantesygdomme samt såmetodernes ar
bejds- og brændslOfTorbrug.

Forsøgene startede i 1981, og de er hermed afsluttet.
Resultaterne vil blive belyst i en udførlig rapport fra
Statens Planteavlsforsøg

Forsøgsplanen er følgende:
a. Traditionel jordbehandling og såning (pløjning og

harvning)
b. Ingen jordbehandling. direkte såning (ingen pløj

ning og harvning).
c. Harvning til ca. 3 cm, direkte såning (ingen pløj

ning)

Da kvælstofTorsyningen formodentlig spiller en rolle
for disse sammenligninger, er spørgsmålene kombine
ret med 3 niveauer for kvælstofgød"kning. dels norma·
len for marken og afgrøden (A) og henhold:;vis 30 kg N
mindre (B) og 30 kg N mere (C) pr. ha.
SJlarbejdet gennemføres med egnede specialmaSkiner
til direkte såning. Udover traditionel ukrudts- og ')yg
domsbekæmpelse foretages der specielle behandlinger
med Roundup og/eller Gramoxone imod ukrudt i det
omfang, den rcduceredejordbearbejdning i de upløjede
forsøgsled Sliller krav herom.
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I beretningsåret er der gennemført 3 forsøg i vinter
hvede, et i vinterbyg og 3 i vårbyg. I betragtning af del
ringe forsøgsantaj, og da resultatet ikke afviger væsent
ligt fra tidligere års resultater, er her kun vist gennem·
snilsresu1talerne for alle forsøgene.

Tabel I. Forsøg med direkte såning. (52)

hki kerne pr. ha
A 8 C

Nonnal N JO N JO N
ror und~r over

mll.Jten normal normal

Vårbyg, 17 forsøg /98/-86
a. Traditionel 42,2 <W.I 43,1
b. Direkte såning 6,0 "'-7,1 - 4,2
c. Harvn. +dir.så. -4,9 -5,2 +4,0

Vinterhvede. 20 forsøg /98/.fJ6
a. Traditionel 69,9 66,8 70,3
b. Direkte såning 1,3 +0,3 0,1
c. Harvll. +dir.så. "'1,2 0,1 "'-0,3

Vinterbyg, 4 forsøg /983·86
a. Traditionel 52,2 51,1 53,7
b. Direkte såning 2,9 +2,8 3,4
c. Harvn.+dir. så. +],4 .3,3 +3,4

Udbyttetallene er vist i tabel L I de 25 forsøg, der er
gennemført i vårbyg, er der en tydelig udbyttenedgang,
hvis afgrøden er sået direkte uden pløjning. Tilførsel af
ekstra kvælstof har udjævnet forskellen en smule.

For 'linierhvedens vedkommende er der derimod ikke
nogt=1I væsentlig forskel på udbyttet, hvadenten mar·
ken er pløjet, eller der er foretaget en direkte s~nillg på
arealet.

Vinterbyggen indtager en mellemstilling. Her er der
også tydeligt mindre udbytte. hvor pløjningen er und
ladt, men udbyttenedgangen er knap så stor, som den
er for vårbyggens vedkommende.

I tabel 2 er vist antallet af fremspirede planler pr. m2,

ligesom procent angreb af knækkefodsyge og gold fod·
:-yge er vist.

Forsøgsbehandlingen har ikke haft nogen væsentlig
indflydelse på planteantallet.
På trods af at forfrugre" i flere tilfælde har værel en
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(/ulO J. Sm/fI1lI('/I)

rabt.'! 3. FOf'iOg med .mbed og sOlling
af HIIt('rsæcl. (53).

llyf(pIIJII/I' IJ,,(uh'l tlf lI"ru("~midh'/, Kuh 50
Sada!llll'~"adl'r "all oplftl. hVil dl'r~al.'~ ~orn dire"/I' I

\fllbb('" al 1'/1 rup'{1r~r"dl" 11I'()ri j()nJmul/d 1,('rh 5U I/(Ir
l'ære" a/l~'l'/I{/1.

Tabel l. Forsøg med direkte stifling. 151)

Anlal
rrr:msplrcd~

planler % krut:kke % gold-
pr ml fods)ge fods)'ge

Vårb),!. 1981·86
,1111,11 li'''''''lg " " 11
d. Tradilloncl 285 10 8

clh Dlr('~le ~l1lf1g 259 9 6
c. Har\II.-dlr...tI.. 260 9 6

"Jllter!nedl'. /982·86
Jmal f,)('I'1t " l' 10

a ("radlilonel 363 20 <
b. Dlrd,lC s!l.nlllg 330 11 <
< Hann -t-dlr ...3. 334 1< 3

l 'illlt>rbyg. /984-86
.!1I1Jllllr,,'):

" Tradlll<1l1c1 326 6 6
h Dln::l..lc \<llllng 336 I 6, lian n. t dlr.".l. 351 10 6

Ncdcnsrncndc kunklusion gælder for alle de under·
søgte jord!) pc..- (JB. 1·7).
Vimalm'de ~'{tll s/}('.\ direkte i sl/lbbl!ll. Ims marAen er

fri for erablere! rod- og jroukr/ldl. F.II /lkrudl.\'bekcem·
pe/\'e/orud for !liW/lig l'i1 ofte\! væT(' "odl'el/(ilg. ,\1arken
,kaf \'æn' jWI'1I forud for SCJl/llIg. M('toe/ell har font og
fremme~f j"fereH('. hl'()r III'ede/1 sCJes (fter ('11 ~æd5J"jfte

50llerl!nde a/grode, .wm rap'i og ærter. Dog kOIl der I'wre
problemer med o/ jm/pOH(' mefUtlell. hl'or der er all
relldt jordmid/er mod /rouJ..rudf i /or/rugfell (j.(,ks.
Kub 50), d/er der ,'kell uIII'(!lule'i jore/midler mod
lIJ..rudf ijorbll/dl'/w! med .WIIII/g.

potentiel ~m1l1ckilde for fodsyge. er der Ikke konMate·
ret roroget angreb af fod syge. h, or plojningen er und
ladt.

Forsøg med furepakning, combiså
ning og halmnedmuldning forud for
vintersæd.
Tabel 3 'l ...er rC\Uhalct af 2 for-.og l hvede og I i
'1IlterO)g. Forfruglerne hur 'ærel' Illterh\cde og \, r
b)g. I ted a Ilt l.: L"r halmcn fjernet. Illt:n... den er
nedplojct l led (' til e

I led a er der hanet op og ...~el på normal \l~ efter
plOjlllllg. I led b er der 31l\cndt en furepa"ker i forbm
debe med plojllmgen, I rel'" fon,og har der \ærel ...må
merudbytlcr for 3l\\endd...c af furepakker.

I lcd c er der. l f()rbll1dcl~e med piojnmg. al\\cndt
furepakl..er Ophannmg og 'iåning er foretaget l en
arbeJd'igullg med kombinere! rotorhar.c. pabal ...e og
.J1ma~kinc. An\endehen af komblnatlonsred...kabcl
har l dl'SC for ...ng medført cl hOjere udb) tle end \'ed
an\cndel,e af tradlll<llH:lIc rcd:..kaber

Plantc:( hl. pr. h.
pr, ml forir

Vlntc:(- VmlC:(- Vintc:r- Vinle-r
hveck byg h~ede bYl

Anul fnr-.I'Lt

Ila/ml'" fjert/ef
a PI"Jllll1g.. har\rllng. alm

\;).llla .."llIC 3::!7 256 63.9 37.6
b. D)bpl('jn m furepald..L"r.

let haf\ .. alm \;1ma... " 3.\0 268. 1.0 2,5
I,;.DybploJo m. furepk ..

komb. rotorhaf\ e.
pa" \ al!.e og ...åma\"1I1e 420 295 5.2 4.0

flalme" "edp/ojef
d. D~hplojo m. furepL

komb. rotorhan~,

pa" \ alse og 'oåma'''1I1c 416 250 -t9 OA
C. PIOjlllOg m.furer!..:. komb.

rotorhar\c. pahal\e og.
...åma,k1l1c, 301" I "3... 409 262 2.6 0 ..\
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l

83,1
0,9

,
375
357

Vinterhvede

Tabel 6. Jordbehandling og soning i en arbejdsgang.

Planler hk. k~mc
pr. m~ pr. ha
forår

Anlal forsøg 1~86

Rotorharve med s..'l.maskine
Kombination5harve med ~maskine

I led d og e er jordbehandlingen foregået som i led c.
men her er halmen fra den foregående afgrøde (vinter
hvede og vårbyg) nedpløjet. Halmnedpløjningen har
ikke påvirkel udbyttet af vinterhveden, mens vinler
bygudbyttet er reduceret.

Kvælstoftilførsel om erteråret til den ncdmuldede
halm (led e) har ikke haft nogen ind nydelse på udbyt
tet. Fors0g~pgavenbør videreføres i de kommende år.

Tabel 4. Forsøg medjordbehandling og såmetode. (51).

Tabel 5. Såning af I'interhvede på plojer jord.

Planter hkg k~rn~

Vinterhvede pr. 11l~ pr. ha
forar

I de tO foregående år er der gennemført 7 forsøg I
vinterhvede efler samme plan. men uden halmned
muldning.

I gennem~nit af forsøgene er der et lille merudbytte for
kombinationen med den ikke roterende harve og såma
skine. Dette merudbytte skyldes ho\'edsagelig et enkelt
forsog, hvor rotorharven har efterladt jorden pulvcri
'-cret og jævn. således at vinterskaderne har været
slOr.. t i de parceller, der er sået med rotorharve +
såmaskine.

I to forsøg 54063 og 02016 er traditionel såning af
vårbyg sammenlignet med såning ved hjælp af kombi
nationsredskaber. Der er små og usikre udbyttefor
skelIe mellem såmetoclerne.

Forsøgene med jordbehandling og såning viser, ar det er
vanskeligt farsøgsmæssigt ol belyse fordele og ulemper
~'ed forskellige sysremer og maskiner. Der kan under
gunslige }orhold la~'es el godt sbbed med de fleste
maskiner og kombinationer deraf, ndr driftslederen
OIH'ender dem rigtigt på de rigtige tidJpunkter.
Det ~'igtigste er. at kernerne placeres i den rigtige dybde.
i et såbed med den relle struktur og oplimale fugtig·
hedsforhold.
ROlOrharvekombinationens fordele kommer frem un
der ekstreme vejrforhold. In'Or anvendelse heraf kan
l'ære den eneste m/lligehed far at /li sdet o~·erhovedet.

Med rækkesåning bliver vokserummct rektangulært.
Ved såning ar 400 planter pr. m2 fåes følgende om
Irentlige sammenhæng mellem rækkeafstand og teore
tisk '..okserum:

Forsøg med sårækkeafstand og
bredsåskær.
Teoretisk vil en jævn fordeling af planterne over hele
arealet give den enkelte plante optimale udviklingsmu
ligheder. Et sådant »)kvadratisk vokserum( kan stort
set opnås ved såning med ))bredsåskær« med lille
indbyrdes afstand.

74.8
0.4

355
403

Vinterhvede Planler hkg kerne
pr. m2 pr. ha

Anlal forsøg 1984-86 6 Q

a. Traditionel jordbehandling
og såning 281 76,4

b. Pløjning med furepakker,
harvning og såning .. 285 0.6

c. Pløjning med furepakker,
komb. rotorharvesåning . 3J3 1.4

Anlal rOfS{lg 1986

Traditionelopharvning og
såning .

Kombineret rotorharvesåning

Gennemsnitsresultatet af9 forsøg i tre år er vist i tabel
4. Anvendelse af såvel furepakker som rotorharve med
påmonteret såmaskine har påvirkel udbyttet i positiv
retning, men udslagene er små.

Der er lokalt udført en del enkeitforsog i vinterhvede
med etablering af såbed og såmelOder. Forsøgene er
lavet efter forskellige planer. Udfru disse forsøg er det
muligt at foretage sammenligninger to forsøgsbehand
linger imellem.

Den Iraditionelle rækkeafstand er 12 cm. Nyere mo
deller af såmaskiner kan leveres med 8 cm's rækkeaf
stand med traditionelle s.~skær eller bredsåskær.

I 1986 er der gennemfort 2 forsøg med sporgsmålet i
vårbyg. 39026 og 39027. I tabel 7 er vist resultatet af
ialt 5 (orsøg over to år.

Tabel 5 viser gennemsnllsresuharet af 5 forsøg udfon
på pløjet jord. Udbyttet har stort scl været det samme.
hvadel1len der er foretaget en ophaf\'tling med eftcrf,,!
gende såning på traditionel vis, eller der er forct<tget
kombineret opharvning og sånmg med rotorharve på
monteret såmaskine. Tabel 6.

I 5 forsøg har forskellige kombinationsmaskiner været
sammenlignet. Kombinationen med rolorharvc og sA
maskine er sammenlignet med ikke rOlerende harve
med påmonteret såmaskine.

Bredsåning
Rækkesåning (8 cm)
Rækkesåning (12 cm)

5 x 5 em 2

3 x 8 cm 2

2 x 12 cm 2
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I \ inlerlnede er ~porg~lllå[et nll under~()gt Igennem 3
,h. RC'iultatd fremg.år af tabel 8.

Oer er ('Il tellllr.::ll~ ul el hUjCfe udb~ tie ved den ltJlc
..<'Irækk~al~lalld end ved lradiliond af~land pa 12 cm.

Æ:rtemur/.. efter hO$I.
I'('d ær{('dyrkfllflg slIlIe\' Slore I..rul' Iii J>obedef\ /.."(llitel. og
dermed lil jordbdwnd/II/If/!/I.
liws ærll'mar/..l'lI er Ujll'l'lI, /..(J/1 f/ll!jelll'rl/..erl'1I ikk('\(/lnfe
ajkrOOt'fI op fra dl' /ah' partier

fjernel, henhnldwls albrændt på Illarken. Der er ud·
flln tre ror~og i hvede efter hvede. Tabel 9.
Der er kun ,mil forskelle p:\ udbytlerlle efler de fnr
,1..('llIge fOr<;()s ...behandlmgcr. Det har ikke \æret renlU
belt at l ilfore kva~Jstofom efleråret til nogle af for~"gs·
leddene. Delle re;,ultat bekræfter konklu~ionen af Id·
~varendc for~"g omtnll under gødningsaf~t1Iltel.

1,0

1.0

59.9301

321

333

412 0,2

35H 82, I

392 0.3

314 86,3

4()() 0,5

J>lanlt'r hkg kerne
pr. n1 2 pr_ ha

Vinterhvede

Tabel 7. Forsog med ~aræJ..keaftland.

V ,byg

5 forl'Og /985·86

a. Sålllng med ulm. ~jf,"a:r

12 cm rk.af~land

b. S3ning med alm...." ... kær
8.5 cm rk.ilf~tuncl

c. Såning med bn.:dSl'bka:r
8.5 cm rk.af"cand

"/(Ibel 8. Forsog med bredsllll/ng af l'intersæd. (54).

Planter hkg kerne
pr. m2 pr. ha
efter!r

J forso):, /986

S1\ning med alm ....:'i:-.k;cr. 12 cm
r".af... tand

S;.ining med alm....å'ikær. 8 cm
rk.af~l'lIl<..l

S;'\rllllg llll:d brcd'iåsb.:r, 8 cm
rk.af\tand

/O for.mg /984·86

S!lllIng med <.lIm ....1h"'l.."r. 12 cm
rk.af<;l<.llld

Såning Illed alm. "å!'.ka:r. 8 CIll

r".af"'I~llld

For..øgcne l \ inlcrhvedc har gl\ct små og ll,ikrc udi-Iag
for ændring i ~;kdkeaf... tand og for bredsånll1g.

/ abel 9. Forsog med jjem<'in·. ajbræNding e/ler ned
Illuldlling af vintersæd/w/m. (55).

Fjernelse, afbrænding eller ned
muldning af vintersædshalm,
Efter I januar 1990 vil det være forbudt al afbrænde
halm på markel!. Udbyllel efter halmnedmuldning pil
lerjordc Cl' '<Il1lOlcnhgJlct med udbYllct. n:'ir halmen er

hkg krrnt' pr. ha
Ingen N l() N Nrnomcr·
efter3r erterAr udbytle

ror N
udbrllgt
erterar

Dcr er i 1986 udr~~rt 7 forsøg p~ eftcr!lrspløjel jord og 5
fon.og p~ forårspløjel jord. I forbindelse med forårs
pl"jningen er der udfør! etl furepakning.
På den eftcrårspløjede jord er udbyttel stort sct upåvir
ket af den anvendte harvctype. Der er imidlertid en
lellden~ lil en hurtigere fremspiring efter såbedshar
\en. Rc<iultalerne på efterårsplojel jord er i god o\'er
en~Slemlllelse med de lilsvarende forsøg:-resultater i
1985.

Forsøg med jordbehandling til så
bed for fabriksroer
Dl' d<tl\~ke Sukkerfabrikker har under For!!oogsudval
get for Sukkcrroed~rkning gCllnemforl en serie for...og
tlled jordbearbejdning... redskaber for tilberednitig af
"åbcd lil fabn" .. roer. Forsogsplanen har værel fol
gende:
,I. Tradilione1 jordbeh;lI1dling til ~åbcd, Kong~kilde

Vibro Ma..ter.
b. Præ('"l .. ioll,~jbcd!!olmrve. KongsklIde Genninutor.
c ROlorhane, Amalone. rolOrgruber.

O..
2.7
1.2

83.5
83.1
8H

82.1
8•.0
HU

3 forsog /986
Halmen fjernel
Halmen ..nille!
Halmen afbra:ndt

Vinterhvede

61



Jordbehandling

På forårspioJet jord er .. el udbytte som plantetal
hOJest. h.. or der er anvendt den specielle såbedshane.
Tabel IO.

Tabel la Forsøg med s4bedslUberedning
fil fabriksfYJ'r. (56).

Ejrerd"pløjet (7 fa"øg 1986)

a. Kuiturharve 51 82 18,7
b. Såbedsharve bO 83 18,7
c. ROlorharvc 54 84 18.7

LSD95

562 105,7
9 1,8

1.8

91 18,8
95 18.8

95
99

1000 pI pr. ha pet hl.;a pr ha
\ frem- v.optag-
sptnng "mi sukker rod \ukl.;er

Forsøg med jordstabiliseringsmiddel. (57).

FabrIks·
roer

Tabel/l.

6 forsag 1986

Ubehandlet
Soihex
LSDlJ <

Jord~!abilisenngsmldlet Salltex er i forsogene udsproj
tet mcd 125 luer oplo~t i 1000 luer \and pr. ha. Ivom
der er ct sikken merudbytte for udsproJtnmgen af
Sailtex. er metoden endnu for dyr til an\endelse I

prak,)I~.

hkg pr. ha

510 95,2
9 2,0
4 0.8

3.0

1(0) pi pr, ha pet
v.lidhg v.optag-
fremsp ninI

Flbriks
roer

Forsøg med
jordstabiliseringsmiddel.
Under kraftige regnskyl kan svær lerjord slæmme
til. Hvis en sådan tllslæmning finder ~ted i bederoer
nes frcmspiringsfase. kan det forårsage et ah'orligt
fald i plalllctal1el.
De danske Sukkerfabrikker har under Forsogsudval.
get for Sukkerroedyrknmg gennemfart en forsagsse
ric med et jordstabiliscringsmiddel. Soiltex. Med ud
sproJtning af dette middel foroger man
Jordaggregatcrnes stabilitet, sAledes af fiJslæmlllng af
jorden mo<hirkcs. Resultatet af de 6 gennemfon e
forsog fremgår af tabel II

FortJrspløjel (5 forsøg 1986)

a. Kulturharve 39 75
b. Såbedshaf'e 51 79
c. Rotorharve 47 76
lSD9~

Efrera"pløjet (7 fa=g 19851

a Kulturharvc 50 75
b. Såbedshan-c 59 77
c. Rotorhane 57 78

18.7 505 94.3
18.9 2J 5,4
18,8 7 2,4

4.0

16.9 561 94.7
16.9 I 0.5
16.8 O 0.1

Øvrige jordbehandlingsforsøg
Udover de allerede omtalte forsog er der udfort en del
enkehforsøg til belY"ining af forskellige jordbehand
lingssporgsmåL
FOf'okellige såma....kmetypcr er sammenlignet til såning
af udlæg om for ret I en etablere! vinlerh\'edemark
(forsog nr. 31047). nmg med Htandrillesåm35kmeH
har l dette forseg forårsaget ahorlig skade på hvcden.
FOf\ke1lige metoder Iii efterårsudlæg af almtndehg
rajgræs er sammenlignet i forsag nr. 56024. Udbytte!
har værel uafllængigt af metoden. Plojnmg forud for
sål1lng har reduceret antallcl af \'intcrbygspildplanler
væsentligt.
Forskellige sAbedstiJbcredninger og såmetoder til Vin·
tcrmps er undersøgt i fon.øg nr. 56025. Der bor ikke
drag~ vidtgående konklusioner udfra enkeltfof\og.

De udbytlemæssige konsekvenser af en gennemført
jordlosning er forsogsmæssigt undersogt lidIigere år.
Rc\ultaterne af disse undersogeiser har været S\Ill·

gende fra år til år. l 1986 er gennemført to f01"'\08,
(23011 og 28(34). I del cnc af forsogene har der \,ll:ret
IO pet. udb)"ueforogclse l vintcrh\'ede efter en Jordlos
ning I 50 cm\. dybde. Pløjning med paraplo\ har
medfart en udb)'lIeforøgclse på 5 pet.
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Dyrkning af korn og bælgsæd
Af Bent Ullerup

I 1986 er der linder Kornudvalget gcnnemfurt afpmv.
iling af ~porg'imål vcdrclrendc dyrkJllllg af forskellige
kornancr "arni for'i0g med plantetal i markæn. EndvI
dere er der gennemført forsøg med kvælslOf lil hvede
sorter III mdfrcrnslilling. Da ~rClrgsrnål i forbindd..c
med vinlerb)'ggens og vll1terhvcdcns overvintring de la
.,idstc år hrlr været droftet meget. er der gennemført cn
undenlllgclse over plantetallclS betydning for del ud
bytte. der opnå ...

Produktionssystemer ved dyrkning
af korn
Ocr har i 1986 været gennemført forsøg med korn
dyrkning"syslcmer i afgroderne villlcrhvedc. vinter·
rug, villlcrbyg og vårbyg. Opg::werne har været gen
nemfort efter forskellige forsogsplancr. I de to
foregående år har grundlaget for for~"gsp)ancll værct.
at udbyllCI i ct såkaldt maksimall behandlet forsogsled
blev sammenlignet med det udbyue. der blc\ opn!let.
når en af de enkclte behandlinger blev udeladt. og der
vur så anlagt et helt ubehandlet for<;og.,led til <;ammCll
llgnmg. Dette fONlg~grundlager igen I 1986 anvendt i
for..ogsplunerne mcd vlllterrug og med vinterbyg.
I vUlIcrhvede og l vårbyg har forsogsprincippet værel
et andet. Idet der er forsogt en nærmere belysning af
vcksdvirkningcll mdlem forskellige behandlinger.
Disse opgavcr har Vi:\:ret gennemføn som såkaldte
blokforsClg, og for at re~l1l1atet bliver tilfredsstillende.
forud"ællcr det. at der er tilstrækkclig overell~stem

lllel~e mellem blokkencs udbytter. Dette har ikke væ
rel tilfældct. i~ær ikke i en del af hvedefor~øgene. og
der foreligger sålcdes ~Ull et anvendeligl forsøgsreslll·
tat for el mindre antal af de anlagte forsøg.
Det er dcn vigtigste opgave med markforsøg. at resul·
taterne kan gore rede for udbyltemæssige konsekven·
...er af de enkelte behandlinger. Udgiflerne til de hjæl
pc'itoffer....om afprove'-. ng udgifterne til al foretage
behandlingen er ~ugende fra år til år. Der er derfor al
mulig grund lil <It gNe rede for de økonomiske konse
kven ...er af de for'i"gsbehandlinger, som gennemføres.
Derfor er der l tabellerne \'i~1 enkle beregninger om
'lkonomiell. Det opnåede merudbytte -7- omkostnin
gerne til bchandlltlgen er bcnæ\ nt 1/t.'ltomerudbylIc/.
og del er illlfan i hkg korn pr. ha. Som grundlag for
dl<;<,e beregllll1ger er brugt de pri~t'r på prooukter og
behandlIIlger. som er nævnt I o\er~igtcn. Andre priser.
der fm dcn enkelte kan være rnae rigtIge. kan natur·
lig\ i'i benyttc~ i egne beregninger.

Vinterhvededyrkning
Der ble\ l 1986 gennemfr;u\ t2 forsog med dyrkning af
vinterhvede eftcr følgende [onøgsplaf/:

:l. Ubehandlet
b. 1.0 I Sponak 45 ec....tadium 5-6
c. 1,0 I Corbel. sladium 5·6
d. 1.0 I Sportak 45 cc . 1.0 I Corbel. ~tadium 5·6
e. 1.0 I Sportak 45 ec • 1.0 l Corbel. ... tadium 5-6 og

1.01 Tilt turbo, stadium 10.5
A. Ubehandlet
D. 1.0 I Till turbo, sladium 8-9
C. 1,01 Tilt turbo. stadium 8·9 + 2.0 I Cycocel extra

(eeC). stadium 3-4

Efter forsogsplancn er de svampebekæmpende sprøjte
midler Sport ak 45 ec og Corbel afprovet hvcr for sig og
sammen. og de er yderligere l forsøgsled e anvendt.
h\'or der også blev behandlet med Tilt turbo i stadiurn
10.5. Disse behandlinger er dertil prøvet. hvor der også
blev foretaget ~vampebekæmpelse med Tilt lUrbo i
stadium 8-9 og desuden. hvor denne behandling blev
supplerel med en vækqregulerende behandling med
Cycncc1 ekstra (CCC).
Der foreligger således resullaler af alle grader af be
handlinger fra det helt ubehandlede forsøgsled lil den
mak ..imale behandling. sam be~tod af Sponak 45 ec
plus Corbel i ~tadillm 5·6. Tilt turbo i sladium 8·Q og
igen l 10.5 ..arni Cycocel ekstra (CeC) i sladillm 3-4.
Med de pri'ler på bekæmpelsesmidlerne og udgifterne
til ud!>pf()Jtning. som anvendes l denne beretning. er
pri ...en for den maksimale behandling 10.7 hkg hvede.
Dc neste forsog er gennemførl på arealer med JD-nr.
6-7. Såningen blev gennemførl mellem 20/9 lil 16/10. I
3 for!>øg var forfrugten vArbyg. men i re<;tell var der
året forud ærter. rap". roer. valmuer eller græsfro.
For'0gene blev godet med kvæl<,tof 'tom den omgl'
vcnde mark, og der blcv tilført mellem 99 og 194 kg pr.
ha og i gennemsnit 169 kg. I 6 forsøg var !>oncn Kraka
eller Anja. medens Sleipner, Imba. LOlIgbow og Cita·
del var med i hver l for~ug, og i 2 forsog er sorten ikke
an fort. Corbcl og Sportak blev udbragt mellem \J/S og
29/5. Tilt turbo blev l. gang udsprøjtet mellem 30/5 og
217. medcns behandli.ngcn med dette middel blev forc·
taget 2. gang mellem 22/6 og 217. Ocr blev behandlet
med eec mellem 1/5 og 29/5.
For<;ogenc... hovedre..ultal fremgår af tuhcl I.

6.1



Dyrkning af korn og bælgsæd

Tabel I Vinrerh...ededyrkmng 1986. serie 01461 (59)

Udb)-lt~, hkg kem~ pr hl

Sponak 0&

Vinterbvede Sponak Ol Co"'" Udbytte Omkoo- Netlo
Sporuol CoM Co"'" st_ ~+ OB mer· nmRU m<n>d-

lJb<1w>d- stadium st.hum stadium Tilt IUrbo Gennem- udb)1'" hk! h...cde bytte
let ,-6 >-6 >-6 I. 10.5 "'Ol hkg pr ha ",,,, hkl pr ha

• b c d c - - - -
11 forsøg

A. Ubehandlet ... 64,7 67,8 68,3 70,1 70,9 68,4 68,4 - -
B. Tilt turbo. st. 8·9 67,9 70.2 69,1 69.3 69.6 69,2 0,8 2,8 2,0
C. Tilt turbo, s1. 8-9
-ccc SI. 3-4 .. 70,1 73,2 73,4 74,5 75,4 73,3 4,9 3,9 1,0

Gennemsnit. ..... 67,6 70,4 70.3 71.3 72,0 70.3 - - -
Udb. og merudb.

hkg pr. ha ..... 67,6 2,8 2.7 3,7 4,4 - - - -
OmkOSln. hkg

hvtde pr. ha .... - 2,6 2,4 4,1 6,8 - - - -
e(tomerudbytte.

hkg pr. ha ...... - 0,2 0.3 0,4 2.4 - - - -

Virkning og økonomi
Vandret I tabellen er forS( anfort de udbytler, som er
opnået for behandlingerne med Sponak. Corhel og Tilt
turbo St'nt udbragt. og i hojre side er gennemsnitsresuI
taterne Vist som udbyue og merudbytte.
Lodret i tabellen findes de udbytter. der blev opn et
ved behandling med Tilt turbo I stadium 8-9 og efter
behandling med Cycocel eXlra i stadium 3-4. Også her
er anførl el gennemsnit for de opnåede udbytier og de
deraf udledte merudbytter.
I gennemsnit af forsøgene var lIdbyHcl af del ubehand·
lede forsøgsled 64,7 hkg kerne. Hvor den maksimale
behandling var foretaget (ee), blev hostet 75,4 hkg
kerne eller 10.4 hkg kerne i merudbytle. Men iovrigt
kan resultatet af alle tænkelige kombmationer af de
forskellige behandlinger anæses i de udbylter. som
blcv opnået. Både vandret og loorct er det i tabellen
vist. h\'ilke omkostninger de enkeltc behandlinger har
medført. Yderst til hOJrc og I nederste lillie kan de
beregnede nettomcrudb)tter anæses.
Angrebet af svampesygdomme. meldug, gulrust og
brunpletsyge var ifølge de indberetninger, som er gl\ct
i forbindelse med forsøgsresultaterne. meget små I

1986.
Merudbylle for bekæmpelse afn'Ompesygdomme med
Sportak var i gennemsnit af for..ogene 2.8 hkg kerne og
ved anvendelse afCorbel2,7 hkg. Hvor begge midler
blev brugt, blev der opnået et merudbytte på 3.7 hkg,
og hvor der yderligere hIt:\' behandlt:t med Tilt turbo I
stadium 10.5, voksede merudbyttct i gennemsnit til 4,4
hkg kerne. Men omkostnmgerne voksede også ved den
stigende behandling, og der var derfor ikke okonomi
"ed behandlingen i forsogsled d og e med 2 og 3
svampemidler.
Ved behandlingen med Tilt turbo i stadium 8-9 ble\ I
gennemsnit hostet et merudb) He på 0.8 hkg kerne.
men det varierer fra et mcrudbYlIc p<'l3.2 hkg. h\'or der
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Ikke ble\ foretagct anden behandling, til et mmdreud
byue, hvor der blev behandlet med Sportak og Carhel.
Vækslfegulering med eec var en særdeles god foran
staltning. idet der i gennemsnit blev opnået 4, I hkg
kerne (4,9 --:- 0.8) i gennemsnit af forsøg og behandlin
ger. Virkningen af værkstreguleringen var størst. hvor
der iøvrigr blev foretaget en intensiv svampebekæm4
pejse.

Resultaterne af vækstreguleringen i det relalivt lille
forsogsantal opdel! eftcr sorter er vist i tabel 2.

I gcnnemsnit af 6 forsøg I Krakahvede blev der opnået
3.6 hkg kerne. h\or der Ikke \ar svampebekæmpelse
med Sportak og/eJler Corbel. Hvor disse midler blev
8ll\endt, \'ar virkningen af CCC 8.1 hkg kerne De fire

Fabel2 Væksrreguleflng af hl'edescner.

M~rudb)'tte hk, k~mC' (blol. C blok 8) I
for 2.0 I Cyc:octl t);lra (CCC)

Vinter4

.~

8~1hvede ~ .~ ~ -~

H ~~ ~l .al ]je.5! Oj& §~ .5~,,~ <n_ u- o~

Ubehandlet 3,6 2,5 1.4 10.4 -3.9 1,8
1.0 I Sponak 5,1 2.2 3,7 4,4 5.4 2,0
1.0 I Corbel . 7.3 1.9 1.6 3.7 0,0 2,1
l I Sportak t

I I Corhel 8,1 0,9 1.6 10.9 '.5 3,6
I I Sportak -

I I Corbel -
I I Tilt turbo 7.7 0.4 4.3 9.5 4.0 5.0

Gns 6.4 0.7 2,5 7.8 1.4 2.9



:andre ..orter har kun \ærel ro~ogsafgrode l ll\cr 1
ror..ug. Der r:r ingen \ Irknmg ror CCC I den korte og
slnhlive Sh~lpJ1er, mens der er opnll.el god virkning i
Imbahvedr:, som er mere hlexlstr el.

1 gellnem5llil a/ de gennem/orle /orsog I 1986 "ar der
\'leret opnael merudhytter ~'ed al gt'nllemjore ell n'om
pehc!Åæmpt'!fe II'interh~'t'dt'. Der blev dog Å/III, hmr der
mr lNhandl<'l 1 gOllg med ('11Iell Sponol.. eller Corhe/,
OP/W{'/ el POfllll'l ol..onomlfl.. rC'iII/lol. Dalmod blt'~, der
opnot't sli gode re'ill/lalero/m.d....'ilregll/erwg j/ormgt'nL',
u/ o/.:.onomlen w!d dellllt' behalld/illg rar ~ll'rdelef god i
blcJd51raede forter og jomgf m?d51, IlI'or da b/e\'/ort'W
gel t'lI illlel/siv JI'(mlpebe/.:.wmpe!w!.
De re,w/rara, der ble~' apllth'l j/orm.": med prodllÅliOIlS·
Jy\'/t'mt'r / In'ede 1 1986 og I deJorcgael/de ar, ImderSlre
ger alle del fomuflige /. at "\'I:dem'/ere brugt'r alle
lilgængeli':t' op!l'millger om d~·rÅu,"g!>belingel.~(:r og
!>or/'iegetlSl..ober, /lor hn~d('(h'rkllillgell fil'il/ægge.~. Cn
der 1'(('Åsle" hor del \'Q?r<' t'U \(,/11oJr.w al fOrt'wl{e hYPPige
ttln'n og KOrt' nolafrr om angr('b. ml'1I Å/l1/ al foretage
be/..æmpe/se. .\0 .marf ullXrl'b kali ",kendes. Der ('r Il..kt~

godl IOlldmolld'iÅllb ar om'ende bekæmpelsesmid/er
l/J.."li~k, f 'ækflreglllerillg af III'ede rar Mdl' i 1986 og /
fnrl'gtll'f1de ar t'lI god forul/l·ro/lnin).:.

Vinterrugdyrkning 1986
Ocr hlcv gennemfart 6 rnr...l'g I \ 1Illcrru,g efler følgende
rOf',,,gsplan

a lak...im:lI behandl mg'
1.0 I SIX)r!3k 45 C'C. eFterar
1.0 I Ccronc. stadIum R- 10
1.0 I Till Turbo....tadltJtll 8-10
K \ æl ...tor ad 2 gange

b Som a. merl uden Sporl.lk 45 Cl:
t.: Som 3. men udcn Cerunc
d Som a. men uden Till Turbo
c. Som a. men k\ æl... ltlr udbragt pa en gang
r Ingen ..projllllngcr. bæl ... tor udbragl ~Id 2 gange

1 denIIc opg:lve var grundlagt'! ell mak"'llllal behaml
Img. der hc"'lod ar cn <,\'alllpehckæmpcl~c Olll eflerarct,
en \æk..tregulering og en "ampelxkæmpcl..e om ror
:\rcl ...aml afpmvnltlg af k\'~clslofuJhrlllgnlllg p,i l:Jl

ellcr ad IO gange. Af dt: {) gennemf'lrle ror..og lå .l p!\

Sjælland. 2 l ordnlbnd og I l Ve~ljyllalld. -\ rorwg
var anlagl p JIl-nr 4. I p3 Ji~-I1r. 2 og l p JR-nr. 5
rorfruglen \ar rug. b)g. h\edc_ ærter eller rap". Der
ble\ Illfort mcllem 130 og 175 kg k\ælo;;tor pr ha og I
gcnnem"'llIl 170 kg. Sportak bk\' om crter;:irel udbragt l
Ilden mellem II/II og 19/12. Cerone og TIlt turbo hlc\
ud"pmjlel mcllem 20/5 og JO/S.

Virkning OK okollomi
R~ull:llernearrON)gcne mt:d rugdyrkIlIng I 1986 \~ l
tabel J
1 gellll('m~1lI1 ar rONlgene hle\ opn. el 59.0 hkg kerne.
h,,'or dt:r \ ar gellncmrOrl t:1I maksimal behandling, og
omkn"'lnlOgcrnc hertli \:Jr med de pnser. der er an·
vendt. 8.1 hkg kerne. Udbyllel vl.lrierede rra 44.9 hkg j

Dyrkning uf korn 0R bæl~sæd

Tabe/ j J'/fllerrugdyrl..ning 1986 Jerle 01-25-86 (60)

hka k~m~ pr ha % rorso&
m<d

Vinterrug poglll\'t
OnlkOSI- N~uo- ~eIlOn1ef.

Udbytte ning ca. m~rudb. udb.

6janog
Mak'ilmal
behandling 59.0 8.1 ')

/lera/jhr
behandling med: .\1t>rudbyu('

Sparlak 45 ec 1.2 2.6 lA 17
Ccrol1r: (~-IO)I), 0.5 2.5 2.0 17
Tilt Turbo (8-10)') 1.0 2,3 ~U J)
N' udbr ..Id 2 gaugt: 0.8 0.6 lA JJ
LSD

~1ak"lmal

behandling 59.0 1,4 \)

eden .. pmjtmng 56.6

Mcrudbyuc . 2.4 7.4 ~5.0 O

11 rlh lmhu ug Cerone udbragt samlnen, derfor hah
mnk(l'olnin,; III udbnngllll1g for h\er

:!) Im:lu\l'e Z. udhrlllgnlOg lIf N
'I L'den udgift ul ....udbrlngmng

Cl ror...ug pa Sjælland 111 68.2 hkg I ct forsog l VestjYl
land,
8t'/..æmpe/se affumrillm ogmes/..imme/ med Sportak
45 ec om eflt.'drel medfnrtc Cl merudb)t1e p, 1.2 hkg
kerne. men da bchandlingcll k()~lcdc 2,6 hkg. \al' det
IlkOnOTllI ... kc resultal ikke lilfred')stillcnde. I J7 (Xl. ar
rorsogene var dt:r talc om et po5111H neltomerudb) Ile.
BeJ..æmpdst'l1afme/duK mcd Till turbo SIdst I m,lj gav
d merudb)tte på 1,0 hkg kerne for en omkoo,tnmg pl
2.-' hkg og dermed t:I økonomi ..k d3rhgl gennem5>nu ...·
rl,.~uhat I en trediedel ar rorsogcnc var der dog po..ili\ l
nellomerudb\ Ilt:
j·æJ..HTl'gu/t·;II1J,: med Ccrone ga" et lIlle merudbytle på

0.5 hkg kerne. men da OmkO'.illllllgen lil behandlingen
\af 2.5 hkg. var nellonH.'rudbyllcl og\:\ her ncgall\!.
Krælfrofudbmr,f.!,I/1l/xell ad 2 gange gav lidI d:\rtlgere
re... lIllal. end h\'or k"chtor bb udbragt p:'\ I gang.
mcn ror...kel1en \ar kun 0.8 hkg kcrne, Da omk()<;tlllll·
gerne lil den ek'ilra udbnngmug "ælle-. III 0.0 hkg. \ar
nCllolllcrudbyltct ror 2 gangt: udbringnmg an.\,e1"'IOr

lA hkg rug
1 dt:l fnr...ogsled. Inor da ikke bh~\ rorelagel behand·
Iing. ng Inor k\;cl"lorblc\ udbragt ad 2 gange. blc\ dcr
h,,..,lel 2.4 hkg kerne l1undre, end hvor der var foreta·
ger cn mabirnal behandllllg. og da ornkoslningcrnc lil
hchandllugcrne (N-udbnngning undtagel) "ar 7.4 hkg.
ble\ del ..amloot: ukonoml ...ke resultal I genncm...ml af
for...ugenc elllegall\'1 llellOmerudbylle på 5.0 hkg
kerne

1 forsØKl'1/(' med rugd~'rÅI/"'I~ I 1986 b/el' der /J..ke
OPl/oct re"ralx.'/I'lrl..l/i"R/or bekæmpet\(· ajsnt'\/..lmme1
og meldug dl!!r I'ed l'æJ...\tregu/ermgl'f/. Del samme I'or
II/fir!ldcf ifhl'~og(,f1e 19H5, og del er .m/edct; beJ..mirl'l. ar
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h1'a kerne pr ... ~ font'l
ro'"

Vinterbyg pos,tivt
Omkost· "'lelIo- eliorner-

Udbytte mng ea. merudb. ,db

Dyrkning af korn og bælgsæd

rug er den sundeSle af vore kornarter. uden at detre Tabel 4 Vinrubygdyrkning J986 serie OJ-26-86 (61)
medfører. at behandlinger kan undgds h~'ert dr. Det
gælder for rug som for de øvrige kornarter. at der til
stadighed md holdes øje med el'enlUelle angreb o/
skadevoldere og sættes ind med bekæmpelse. Ildr det er
p&kræw!t.

VInterbygdyrkning 1986
De vanskelige overvintringsbeungelser for \ mterbyg
har været medvirkende til. at der I de sidste 2 Ar kun er
gennemført et beskedent antal produktionsforsog med
vinterbyg. I 1986 blev således klin gennemført 6 fo ....øg
efter følgende forsogsplan:

a. Maksimal behandling:
0.5 kg Bayleton 25 WP, eflerår
1,0 I Corbel, tidligt forår
1,01 Sportak 45 ec 3 uger o;enere
1,01 Tilt turbo. stadium S-9
Kvælstof ad 2 gange

b. Som a, men uden Bayleton 25 \\IP
c. Som a, men uden Sportak 45 ec
d. Som a, men uden Tilt turbo
e. Som a, men uden Cerone
f. Ingen sprøjtnmger, kvælstof udbragt ad 2 gange
g. Som a. men kvælstof udbragt på en gang

Der blev gennemfort 3 forsøg på Sjælland og 3 forsøg
på Lolland·Falster. 2 forsøg ble\' gennemfon med den
2-radede Ingrivinterbyg, medens de 4 øvrige forseg \'ar
med 6-radede sorter, Mammut, Gerbel og Ermo. Ef·
terårsbehandlingen mod trådkøllesvamp med Bayle
tom 25 WP blev foretaget mellem 25/1 t og 4/12.
Corbel blev udbragt omkring liS, og Sportak blev
anvendt omkring 20/5. medens behandlingen med Tilt
turbo blev gennemført 23-29/5 Cerone blev udbragt
sammen med Tilt turbo.

Virkning og økonomi
Forsøgenes hovedresultat ses i label 4.
I gennemsnit af de 6 forsøg blev der opnået 73.9 hkg
kerne efter en makSimal behandling for en omkO'tning
på 12,0 hkg byg.
Efter6rsudbringningen af Bayleton 25 wp mod tråd
kcllesvamp gav et mmdreudbyue på 0.6 hkg kerne. og
da omkostningen var 2,1 hkg. blev nettomerudbyttet
-;- 2.7 hkg.
Svampcbekæmpel.'ien ble\' foretaget 2 gange, således
som det er foreskrevet i bekendtgørelsen om vinterbyg.
Den første behandling var en udsprojtuing af Corbel
omkring I/S, efterfulgt af behandling med Sportak 45
ec 3 uger senere. Denne sidste obligatoriske behandling
gav et merudb)'lIe på 2,4 hkg kerne. hvilket næsten \ar
i stand til at betale omkostningerne. Derimod ble\! der
kun opnået 0.9 hkg ved en behandling med Tilt turbo
ca. 10 dage senere, og med en omkoslmng på 2.3 hkg
var det økonomiske resultat dårligt.
Vækstregulering med 0.75 I Ccrone omkring 1/6 ga\ i
gennemsnit af forsøgene 0,7 hkg kerne. der ikke kunne
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610rso8
Maksimal
behandling 73,9 12.0')

Hera//or
behandling med: Merudbytte
Bayleton 25 WP -0.6 2.1 • 2,7 O
Spartak 45 ee .. 2,4 2,6 ·0,2 50
Tilt turbo (8·9)') 0.9 2,3 .1,4 JJ
Cerone (S-9)1) . 0.7 2.0 I,J JJ
N udbr. ad 2 gange 0,7 0,6 0.1 J3
LSD .. 3.8

MakSImal
behandling 73,9 11.4')
Uden sprøjtning 64,1
Merudbytte. 9.8 11,4 ·1,6 50

l) Tilt turbo og Cerone er udbrilgt ~ammcn. derfor halv omkost
nmg ul udbringning for h\'er.

2) Indusi\'c 2_ udbringnmg af N
') Uden udg.O til N-udbnngmnl

betale for behandlingen. I gennemsnit af de 2 forseg
med 2-radede sorter \'ar merudbyttet for vækstregule
ringen 1,7 hkg kerne, medens der i gennemsnif af de 4
forsog med 6·radede sorter blev høstet et mindreud
bytte på 1,8 hkg kerne for behandlingen med Cerone.
Dette resultat svarer ikke til andre resultater af tilsva·
rende behandling af de LO sortst)'per.
K~'ælslafudbringningen ad 2 gange har givet 0,7 hkg
kerne mere, end hvor udbnngningen skete p! en gang.
men regnes omkostningerne ved den ekstra udbrmg
nmg med, \lar resultatet okonomisk ~t det samme.
I el forsøgsled, h"'or der ikke blev foretaget behandlin
ger og udbragt kvælstof ad 2 gange, var udbyttet 64, l
hkg kerne eller 9.8 hkg kerne mindre, end hvor der var
behandlet maksimalt. Omkostningerne til behandlin·
gen var iall ca. 11.4 hkg byg, og nettomerudbYllet var
således negati\lt med 1.6 hkg kerne.

DI!t i!" forlSOt obligatorisk al behandli! ~'inrerbyg mod
meldug. før ~-6rbyggen spirer frem og Ol gentage be
handlingen 3 uger efter. I de j1i!ste 6r har der værel
opndet merudbYlle ved behandlingerne. men ikke altid
så start. at del har kunnet belale/or behandlingen. Selv
om en e/terdrsbehandU"g mod angreb af trbdkølle·
sl'ampen ikke gav positive resultater i J986. l'/'l det ofte
være en fornuftig disposilian at [orelage en sddan be
handling. En vækslregulering har ikke givet sikker
økonomisk gevinsI i de forsøg. som er gennem/ørt de 3
sidste 6r.

Vårbygdyrkning 1986
I 1986 har der \lærel gennemfort 15 forsog med pro
duktlonss)'stemer i \'årb)'g ener folgende forsogsplan:



Dyrknin~ af korl1 og bæll(Sæd

a Ubc:handlel
b 1.0 I Till turbo, stadium 4-5
c 1.0 I !"ih turbo. stadium 7-8
d 1.0 I Tilt turbo. ~tad1Um 4-5 ..,..

1.0 I Till lUrbo. !o.ladlUm 7-8

A Ubehandlt:t
Il 004 I Ceronc. !lludium 7-8
C JO kg N ekoSlra + 0,4 ICerolle....ladlUm 7·8

For...ugspl:.tllcn felger ...amme pnnclp ~()m for~og'lpla

nell for \ lIllerI" ede. Idel for~øgclle har \ ærel anlagt I

blokke. h\'or \'el.. ...ch'lrkningcn er undcrllegl mellem på
dcn cnc ,ide: ... \ampebckæmpebc med Tilt lurbo pIl
for... kcJllgt tidspunkt og pl den nndcn ~idc vækslre:gulc
rmg og k\ ælstoftilforsel. A f for'lagene er 4 genncmfart
pl Sjælland. l p~ lolland-Fal\ler. J på Fyn. l l

O!o.lj)'1I311d. I i Vc... tjylland og 3 i Nordj)J1und. Dc l1e!o.tc
for3ug er gennemført på j B-Ilr b og 7. men 2 har \ ærel
anliJgl p. JB-nr. -l og l P' jB-nr I. Forfruglerne har
\ærel mange for.. kelllge afgroder. og der er i gennem
'InIIllifort 126 kg l..\æl'lIOfpr. h.... \anerende fra 82 III
150 kg. Sorlen er oplyst I II for....og. og I -l \lar del
Tnumph. I 2 for~øg Gnt. I 2 fot'\og Sc\\a og i h\('r I
for...og \ar ....let Kla\on. Taarn og Golf I sprojtetld for
TlIllurbu \;tr melle:m 10/4 og 4/5.2. behandllllg mcd
Tilt lurbo og Hck'llrcgulermg ble\ forelaget mellem
12-26/6. Der blc\ I genncmsnll uf 12 af for:-oogenc
bcdOlnt 2 pct. meldug i del ubehundlede for:-ogsled.
men kun ... por af mddug. 11\ ar der ble\ behandlet m~d
TLlt turbo, og der er Ik\.:.e gjort bemærkninger om
angreb af bladplct~)'ge.

For...ogene... ho\'edresultal kan f)e: ... I label 5.
Vundret I tabellr.:11 er anieri lldbyltctalkne for del
ubehandlede fON)gsled og de udb~ Iler. '-(lm ble\ op
n:1cl \ed behandling med Tilt lurbo i ...Iadlum -l-5 ug I

"Iachum 7-8 ~~Imt. h\or der ble\ ... projlcl 2 gangr.: med

Tilt lurbo Behandlmgen med Cerone ga\ el mm·
drcudbytle på 0.9 hl..g. og Inor der ble\' \ækslregulcrel
og ~mlldlg lilført 30 kog hrdslOf el..')tra. \3r ud b) Ilet
det ...amme. Mlm h"or der Il..ke ble\ behandlel ~1en

væk~treguleringenog b æl'itoftl1fnrslen kO~lede...om
del er anforl til hOjre Ilabellen. 1.8 og J. i hkg kerne.
såledt..... at nellomcrudb)lIel bb 2.7 og ~ J.7 \ed
di ....~c behandlinger
lodret I tabellen er 'vl!lt \ Irklllngen af behandhngerne
med Tilt turbo. I gcnnem'inll blev der opn. Cl 1.9 hkg.
Inor behandlmgen \ar gtnnem(ort lidliglog 1.7 hkg.
Inor Tl1l turbo \ar ud.-..projtet i ...tadlUm 7-8. meden ...
der ve:d 2 gange ulhprøjlning ble\' opnllct et lllcrud·
byllc på 2.4 hkg kerne l gcnncm,)lllt. Omkostlllngernc
\e:d behandlingen er all (Ol'I l næstnederste IlIlie. og da
di~...c er storrc end de opnåede merudbytter. var nellO
mcrudb)lIerne negilti\e Der har sålede-... ikke ..om
folge <lf de meget 'l\ age angreb af blad"''vllmpe \ æret
opn;1et renlablc mcrudb) Iler ved behandlingen.
I tabel 6 er de 15 for!lng opdelt I J grupper efler
gcografiske områder med 6 fONlg fra Sjælland og
Lolland-Fabter. 5 forsøg fra F~ n og <h.ljylland og 4
for"tug fra Vesl- og ,,"ordjylI... nd.
I denne label er for'logsledcne uden og med Tillbe·
handling sammenlignet lodret. medens sporgsm lene
001 \ ækslregulenng uden og med ekstra k\ ælslof er
":Jmmcnlignel \3ndrel. Hvor der Ikke ble\ ,\ampebe·
I..æmpet. \ar udbjtlct I alle J områder hOjcst. n3.r der
heller Ikke ble\ \ækstregulcrct. men n. r der ble\
bc:kæmpet bladsygdomme med Tlh lurbo (b. c. d). ble\
der opnaet hOjere merudb) Itcr \'ed \a:kslrcgulenngen.
I det \e... t- og nordjyske område var Virkningen af
walllpcbckæmpd,e og 'vu.:k\tregulenng væsenlligt la
vere end på Oerne og l O... tjylland.

/ /986 jorekom der kun fl ug ubelydelige Ol/greb af
n'ompt'!)n;domme I forsogt'llf.' mt'd produktioll af 1'6r
byg. Dt'fle indebar. at da kUli b/e~' Op,,(jf.'l en /llIe

Tabel 5 l'd,bJ'gd~',kl/ing /986 W'rie 0/-63 (6')-
Udbyue, hk, kerne pr ha

VArbyg T.1l turbo UdbyUe NetlO
Tilt IUrbo Tilt Turbo stadium 4.5+ Ol ""'. OmkosI- meNd·

Ubtband· tadium stadium Tilt lurbo Gn· udbylte nlnger bylte

'"
,., 7·8 SIMhum 7-8 IJdb)'ue hk, pr ha hk, by, hk, pr ha

• b c d

/5/oT'wg

A. Ubehandlet 56,7 57,J 57,2 57,9 57.J 57,3 -
B. Ceronc, :-ol. 8-9 54,4 57,4 56.5 57,4 56.4 0,9 1,8 2.7
C. Ceronc, .!lI. 8·9

.. 30 kg N e,lltra . 55.4 57,6 57.9 58,4 57.J 0,0 J.7 J,7

Ge:nncmslUt .. 55.5 57,4 57.2 57.9 57.0 - - -
Udb. og merudb. hl..g 55.5 1.9 1.7 2.4 - - -
Oml..mtn hkg

byg pr. tHI
Nctlomerudbylle.
hlg pr ha

2.9

1.0

2.9

1.2

5.7

J,J
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Dyrkning af korn og bælgsæd

Tabel 6. Vbrbygdyrkning 1986.

Udbyttt og merudb)'ue. hkg ktme pr. ha I
VIrbyg SJæUand og LoU F OstJ)lIand Ol Fyn Vtit· og 'iordnll I

A I 8 I C A I 8 I C A I 8 I C

Anlal forsøg 6 6 6 , 5 5 4 4 4

a .. ... ... . ..... 59,0 58,0 55,7 56,4 55,4 54,8 53,5 51,4 51,9
b ... . .... 1,1 2,6 4,S LJ 2,6 2.5 1,0 0,9 1.0
c .
d

0,6
0.5

2,5
3,2

3,1
3,8

1.8
2.2

3,5
3.3

3,0
3,4

1,2
1,2

1,4
2.2

0,5
1,2

virkning af den gennemførte s~'Qmpebekæmpelse. og
denne virkning I'or ikke i stand lil at betale for behand·
/ingen. En behandling med 0.4 I Cerone gav ikke
merudbytte i 1986.
Der er gennem lIrene gennemfart mange forsøg med
forskellige behandlinger afvårbyg, og de resultater. der
er opndet, har ikke ~'æret en'ydige, men ~'æret oplæn
gige afde angreb afplantesygdomme. der har optradl i
de enkeiie år. FarsogrresullOternefra 1986. hl'ur okono
mien ~'ed n'ompebekæmpelsen \'ar darlig, understreger.
al det ikke kan anbefales al gennemføre sprojlning
ukritisk, men derimod noje at holde oJI! med marJ..l!n.
således at der hurtigt kan gennemføres en beJ..æmpe/{e.
sdfremt er sl'Ompeangreb "iser sig el/er breder !iig.

Sædskifteforsøg
J efteråret 1983 blev der udsendt forsog~planer for
opgaver. der 'ikulle belysc dt: udbyllc- og dyrknings·
mæssige forhold i \ædskifler med hvede og \lIltcrb)g,
Der blev anlagt gan:.ke få forsng. og der foreligger nu
resultater fra 2 gennemførte forseg. Resuhalerne af
diSse ses I tabel 1. hvoraf ~mtldlg fon.ogsplanen frem·
g L

(631

VI,,·
ttr· Forholeh·
sæd "I

a . Hvede livede Hvede 59.0 100
b . . Hvede Vinterb. Vinlerb. 41,9 III
c . Vinlerb. Vinterb. Vinlerb. 37,9 100
d .. Vinlerb. Hvede Hvede 60,8 103

Forsogen~ opgave hi.lr \ æret al ~mmenhgne en\ldlg
d)'rkmng af h\'ede eller ... inlcrb)g med 2. ~rs dyrl...l1Ing
af de pågældende afgroder. I genncm...nil afde 2 for",og
er der i det 3. forsøgs r opn et de udb)uer. som er
anført i tabellen. I-hor h\ooe \ar dyrkcl for 3. gang
blev udbyttet 59,0 hl...g kerne, medens h\cde efter
hvede og med villtcrbyg året for ga\' 60.8 hkg dIer 3
pet. merc. Udbyttet af \'interbyg 3. ~r var 37.9 hl...g
kerne. meden... udbyttet af2. års vinlerbyg \ar*1.<) hl...g
kerne eller 11 rx:t. mere.
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PI1 grund af disse f! resultater kan der ikke udsukkes
generelle retningslinlcr for kornarternes sædskiftefor·
hold. og det bor tilfoJcs, al resultaterne kan være
påVirket uf de d~r1ige ovenllllringsforhold for hvede
og vlIllcrbyg i 1985 og 1986.
På Forsogsgården Godlhåb har der i 12 år været gen·
nemfort et sædskifteforsøg med sammenligning af
hvede 1. ll.r. 2. år og hvert ~r samt et forsogsled med
\årbyg dyrkel kOnlinuerligl

Jabel8. Sædskijtefarsøg pa God/Mb 1986-

ILdb}'UC O@!
H\ode OS byg meruJ.byttc Forhold lal

hk r ha

I års hvede 72,5 100
2. år... h..edc 64,6 89
Hvcde hver! år l ) 66.2 91 100
D}g hvcr! år l ) 51,4 71 78

l , 11 år

Af tabel 8 fremgår dCI, al I. års hvede g3\' 72,5 hkg
kerne. medens 2. års h\ooe og h\'ede for 12. gang ga\
henholds\'ls II og 9 pet. la\ere udbytte. Byg dyrket
h\ert ar ga\' 22 pet. mmdre end h\'ede dyrke I h\'cn år.
Der ble\ ikke nalerel angreb af knækkefodsyge eller
goldfod!:>yge I 1986. men alligevel har l. års h\eden
..æret de andre forsog ..led overlegen.

KvælstOf til kvalitelshvede
I samarbejde med Foreningen af Danske HandeJsmø/·
lere er der I 1986 gennemfort 7 forsøg med hælstof·
godnmg III h\ede beregnet til meJfremstIlling. 3 forsøg
ble\' gennemført med Rektorh\'-ede, 3 med Krakah\'ede
og l med Urbanh\ede. 4 af forsogene blev gennemfort
på Sjælland på lB·nr. 6·7, og J forsog blev gennemførl
pli Fyn hos samme avler p 18-0r.5.
Forso~..plallel1 og hovedresultalet ses i tabel 9
Kvæhlofgoolllllgen ble\' udbragt med 2 mængder. 180
kg N og 210 kg N, og afprøvningen bestod i al måle
udbytte og kvalitet. når kvælstoffet blev udbragl ad 3
gange og med forskellige terminer for delingen. Ud·
bringlllngslldcme s-e!t I tabellen.



luh'" v. I\\'æ/sloj lil h}'t:desoTler fil bagejormtll. (64)

Vinterhvede
Udb. Ol mrrudb

hk&: pr ha

Re.klor Krak. Urban

Anl.J1 f"""I'1I

Udbrillg11lngslid for /\/
"I " "'~- :y. 'I, ~v, '1(.. 'I.

L'dbrag! kg Jo. ræ/,'10!')

" IBO 59,2 64.4 43.1
b 10 90 60 0.2 0.1 3.7
c 90 60 lO') 0.1 1.0 0.7
d 10 120 60 0.6 0,9 8.0
< 120 60 .10 0.1 0.6 3.6
f 120 60 30'1 0.3 1.8 B.2
g 90 60 60 1.0 1,6 1.1

l l 1..L!l.ammoll".. lpclcr b1'rhcl fra' I
I l 11.:.1 UJ,phlJI~1

l g.cnncllhllll af de 3 fON)g med Rcktorh\cllc ble\.
Inor Igl) I-.g b·'æl<;tor \af udbragt p:1 ('Il gang. hostet
59,2 hl.!! kerne. og der bb ikke opnået rentable
mcrudbYllcr h'er,",cn \cd deling eller \ Lod forogd ...c af
k\;cl"lClftJlfor..len. I gennemsnll af de 3 fOr'oug med
K I al..all\ ede \ ar udb~ tlel1l\ e<iuet h"Jt.'fe. men heller
I"!o.l' ha ble, der opntlcl en \ lr"mng af l.. \ æl ..tofdellng.
DOl! gU\ en udbrlllgning ilf ell dd af k\:.ebtoffcl på el
"l'lII lld'punl-.t JX",,1I1\C merudb)1tcr I denne \Orl. Ur
banlnl.'dl' gav d~t Ia\'~tc udo) lIc. hvor 180 kg I..\æl ..wf
hlt:\ udbragt på en gang. og der hlc\ I den lIe ~ort

opnae! ..turc merudbylter for ell forugel"le af hæhtof
rna:t1gllcn og for deling af tilfllr.. lctl

",bl'! JO. KI'al,lenallaly,\er af baxelnwli'

lJ}rknin~ af korn og b:.cl~slCd

PJ /larlll'mol/en , Odl:lI\(' er dcr gellllcmfmt I.. "ahICI'>
anal) -.er af prO\ er fra for..ugenc. Rc"ultalcrnc her"," "C"
l !<lhd IO

Sorterne Rektorh\cdc og L'rhanh\edc er ifulgl' den
t) .."c "o"""h\h:: \degncde hmdlnl·dcr. og Kra";lh\cdt'
har accepIabic cgcn.."aher III delle fonn:,!1 Af til'
anal~..er~..ultalcr...om "K" I label IO, fremgal' del. al
protemmdholdel l for\ugCl med l rbanh\t'de \ <Ir \ ,c
\C1l11lg1 hOJere end I de lo <lndrc. ug at dCI \ar la ... e.. ! I
Kral..ahwde Der er l<'i.t.'r l Rel..tor og Kral..a mtth
hnJCTe IndhokJ afprolclll. h\llr der l'r godet med 210 kg
kvæ]<'tof. end h\'or der bit:,.. ldrørt 1~0 kg Men der Cl'

Ikke "Ikkcrt ud... lug for den ,"Clle bæ[.. tofg~l(hllng I
form af forugct prolcllllndhllld. Indholdet <lf I'od gltJ
len Cl' ligc1t.'<Ic.. hOJe..t I Urhilllh\ede og lave." I Kral..a
h\ ede. mcdem,[aldrullel Cl' rcl en .. og mcgCI hOJl1 tille J
..orler Scdim('I1IaIIOIIH,({"dll'lI glv'er Cl god! md!ryk "If
..ortcrn~ ~\J,1ilel. Idet <l1lJ,1)'~n fortællcr både om
protcllllnængdc og prutcm" \ all1ct El 'ot::(!lmcnlaIlOn\
tal pa omkring 40...um del er fundd 1 Krakah\cl.k.
<1n'e" for ('1 helt IlIfrcd...... llilcnde rl....ultal. men håde l
Rektor- og I....er I lirbanh\cde er fundel \ a.. elltI1g1
hOJerc lal. h\ Ilket fort;dlcr om dl ...,e ..ortcr ærddee;
gode bagccgcn"kabcr
Ocr blc\ gennemfort bagcundcr\ugei'>Cr I 2 fo ...... ')g med
Rcklorhvedc og 2 l'ON'g med Krakahvcde ...arnI I
fOr.,,,gd md L rbanhvcdc. Kt"ultalcrnc. der ..e\ neder"
I lahd IO. afo;lorer. :11 Rcktorhvcdc har bedre cgcn...ka
bcr III bagnIng cnd K rakah ...cde. ml'n d~ fllnællcr ogoill.
al K rakahvcdcn fra dl.....e I"or..og har \ære! udmærkel
anvcndelig til fOfln:'lkl.

linde Rd:1orhvede 3 rs. Krakahv«le 3 rs. Urbenh\icde I rI.

% % Sedi- % $<d,-

"'"
$<d,.

P..-Icd pro- .Id fald·
_...

pro- ",".Id fald- ~ta- pro- 'lO.1d raid- menla-
(~tabel 9) tein &JUICl1 ..I lOon lem ,luten ,ol IO'" 'nn glu!Cl1 .., 'oon
a 12.0 31.0 312 57 11,.l 26.2 33R lB 14.1 41.Q .'.11 b5
b 12.7 33.2 320 5S 11.9 2S.1 152 JO 14.5 HD .131'1 62
c n.Q J4, I 325 59 1l.5 26.0 .""7 J7 14.2 41.2 3~5 62
d 1J.6 J~.O 323 1>1 12.' 11.6 355 44 IH 42..' 341 67
e 1l,9 JO 141 65 12.5 31.5 301 45 14.9 45.9 115 70
f 1l.7 16.7 J41 61 12.3 .10.2 359 41 lU +I.B 3J6 6B
g IH J9.0 .'16 1>1 11.5 10..1 332 42 13.9 41.1 .1.10 68

for'S0! nr. 12024 30025 48012 1804'
So" Reltor Rektor Kraka Kraka

Forsogeltd • I f e I f • I d b I e

"rokIl. 1.11"101 12.7 1l.6 12.1 14,.1 IL; 12.7 12.2 I2.B
('I, ,., lIell .12, [ 14,6 29,.l 17.7 25.8 12.7 2B.0 10.9
G' dllc( . kørt nørmal normal !lonnaI normal normal normal norlllal
~, \I'.II.-II(aIIOI1 67 70 65 b9 .1B 50 42 48
!'.Il\hal JOI 341 JN 320 .137 .177 11>1 170
f-urmallllg normal normal normal normal normal nonmtl normal norlllal
C; \ andop!a~d ..c 59.5 60.0 b1.5 615 57,5 5B.; 61.0 62.0
~1c1udb}Ilc 110rmal normal normal normal 110mlal normal normal normal
DHxholumcn 216 liS 201 228 208 21-: 110 225

(,q



Dyrkning af korn og bælgsæd

Andre kornforsøg
Efter mange forskellige forsøgsplaner er der gennem
fort en del forsøg med forskelligt plantctal i hvede. l
Fyns Sti/IS palrioti.fke Selskab har der i sorterne Kraka,
Longbow og Slcipner været gennemført forsøg med
plantetal mellem 200 og 500 pr. 01 2. I gennem!>nit har
det "unnet betale sig at så den store mængde, men der
er dog forskel fra M>r1 til sort.

Undersøgelse over plantetallets be
tydning i vinterhvede og vinterbyg
Vintrene 1985 og 1986 var meget kolde og langvarig
frO\I - ofte uden snelæg - gJorde et stort indhug i
arealerne med \'inlerbyg og \lI1terh ..ede. For mange
arealer var der ingen tVivl om, at de skulle pIOJes om og
og!oJii ble.. det. medens der I mange andre tilfælde "ar
tvivl om del berettigede I at så en anden afgrode.
Grundlaget for al trætTe bc!'>lutnmgen i sådanne t\l\'I·
stilfælde har naturligvis været, både om der fortS.lt var
et tilstrækkeligt antal levende planter, og også et skøn
over. om planterne var i orden eller om rod~J!>(emet

var ...kadet
Del er ikke muligt at lave forsog med sådanne sporgs·
m I. fordi en ud\"inlnngsslluation Ikke kan efterlignes i
forsog. For at undersoge forholdene Iværksalle Lands
kOfllorel for Planteal" en undersogelse i forårel 1986,
der \J..ulle bidrage til at klarlægge, h\ilket udbytte. der
kan Opll l vimersvækkede afgroder, og om der er
sammenhæng mellem plantelal. udvintringsgrad og
udbytte ,aml. om der kunne kon!'>tateres artsforskelle.

Der foreligger resultater fra 27 hvedemarker og 16
vtnterbygmarker. I nogle tilfælde er der foretaget flere
udbyuemålinger i samme mark, således at der iah
foreligger 46 ~mmenligmngeraf plantetal og udbytte l

vinterhvede, heraf 34 i Krakahvede. 10 I Longbow.
hvede og 2 i Sleipnerhvede. I vinterbyg er der foretaget
ialt 21 sammenligninger af planletal og udbytte. heraf9
lIgn·. 8 i 1lasso· og I I hver af sorterne Mammut· og
Gerbel\lnterb)g.
I s\"æJ..kede afgroder ble\ der afsat parceller og optalt
planter i apnl Denne forste plantetælling blev fulgt op
med en ny tælling 3 uger efter for at undersøge, h... or
mange planter. der virkelig o"erlevede. Resultatet af
denne del af undersøgelsen var, at i gennemsnit blev
plalllctallet reduceret fra l. ul 2. optælling med ca. 15
pet. l Krakahveden, 18 pct. I Longbow og 7 pet. i de to
Slelpnerundersøgelser. meden~ der i \interbyggen blev
kon!'ltaterel en reduktion på omkring 20 pet. i Ign.
Mammut og Gerbehlflterbyg. men kun ca. 12 pct. I
11~V1nterb)g

For at klarlægge c\enlUelle forskelle Isorternes evne til
at kompenserc for et lavt plantctal blev der foretaget en
bestemmel~ af antal aks pr. plante. antal kerner pr.
ak:. og tusindkornsvægtcn. Dc forskellige sorters ud
bytte.truktur er naturligvi~ meget forskellig, men der
er Ikke konstateret forskelle I sorternes eme til at
kompen~ere for lavt planteta!'
Undersogel~ns ho...c:dformål \ar al sammenholde
plantetal og udbytte, og resultatet af denne del af
unden.ogelsen fremgår af fig. I og fig. 2.
Det fremgår med al tydelighed af fig. I og fig. 2. at der
er megel dårlig sammenhæng mellem plantetal og
udbytte. Der er opnået høje og lave udbytter ved små
og ..tore plantetal og omvendt. Billedet følger således

Figur f. Sammenhæng mellem p/ol/u!laf og udbyth' j 46
udb)'lll'mtl/inger I rmaparceller i .'lnfel'tkadede h.·edemar
ker 1986.

Figur l. Planletaf og udbyue l lf udbyul!mtl/inger iparcel/er
j .'intl:rbygmarker f986.
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dct mon~tcr, som er lcgnet mcd rl'SUltalerne af mange
forsøg med stigende ud'ia..'dsmængder og deraf føl
gende stigende plantctal. Læren af disse er, at der er
meget vide grænser for det optimale plnnteta!. idet
afgrøder med el lavt pl;llltctal I ~tor udstræknlllg
kompenscrer for dette vt.-d en kraftigere buskning.llere
kerner og højcre komvægt.
Dclle hllr også været tilfældct i denne undersøgelse.
selvom der har været tale om afgrodcr. der har været
Ud'i!H for delvis udvintring. I 1985 var der imidlerlid
mange vlntcrsæddyrkere, der i pmksis erfarcde, al der
ikke nllid sker kompensation for et lavt plantetal. når
afgroden har været udsat for de!vi'l udvill1ring. Man
kan ikke ud fra udvintring'lundersøgelsen i ]Q86 si lilie,
at der udbYllema"''iigt altid vil ske en tilfredsSlilIende
kompensation. når plantetallene er lave.

Dennl! ulldersøgelse \'ammen med er/åringerfra pr(Jk~is

viser. al det er ~'anskeliglug megetllsikkerr at angm' en
/ledre grænse for plaruetallel. hl'()r omsåni!lg generelt
kali tilråde,'.

PIanielal i markærl
l kølvandet af den voksende æncdyrknmg har dcr
værct stigendc interesse for n<:t:rmere at rn belY'lt.
hvilke plantctal der Ixtr lilstræbes i ærtedyrkningen.
Spcrgsmålcl er for ..ogsmæssigt undersøgl lidIIgere.
men kun ved afprøvning af pianIClaIlene 60. 90 og 120
pr. m2 med det rc.. ultat. al et plantetal mellem 60 og <;10
var IH foretrække. I 1985 blev gennemfort 6 for~og med
4 forskellige plantetal fra 30111 90 pr. ml, og i 1986 er
der gennemført 18 forsøg med plantetal variercnde fra
40111 120 pr. ml.
Resullaterne af de to Sldslt: års fafsøg ~cs I tabel II.

Tabel II PlaIIletai i markært Serie 01-61 (66)

t986 1986 Udb. og mcrudb. Ne(lo mcrudb.J)
Mark GIlS. % rA· hkg Æ:rler pr hil hkg lerler pr ha

rert planter protein
1986 I 1985 1986 I 1985pr m'l

i\nlul
fCl""I(C " " "

,
" •

UdslJct spIredygtige
ærler/m~:

JO 42.0 0.0
40 44 21.9 42.1 0.0
50 2,2 0.7
60 61 21.9 2.J 0.8
70 .1 •.1 0 ..1
80 80 22.2 2.J 0.7
90 2.9 1.6

1()() 97 22.5 2.5 2.0
120 ( 119)' (22.4)' (2.8l' - ( 3.2)'

\) 15 (ol"'."g
1) 12 (CIr~"g

I) hø~lel mcrudo)tlt: • uds,cJ,foril(Cd"t'. når TK V rr l~O g
og 'plr('C\llcn 90 j1!:1

D:)'rknin~ af korn o,g bælgsa~d

OIw"inrrer porel'! med

Forsøgene cr I 1986 gennemført l for..kclhgc 'lorter. idet
dog halvdelen har været Bodib.:rt. J for"og mcd So
lara. 2 med Belinda og Il'er l fo,""og med Slehgoh og
Progrcta. Der er Ikke kon.-..talerel SIkre for'ikellc mel·
lem sorterne vedrørende planletallcts betydning.
Dc 3 for~te kolonner i tahellen vedrører forsøgcne i
IQ86. Dc ml'lkcdc pianIclal er raml meget nOJC. og der
Cl' fundel et svagt ~tigcndc proleinindhold lTled "Ii·
gende plantetal. Der blc\ opn cl 42, I hkg ,-erler. hvor
tJer ....ar uds.1iet 40 ,-"plredygtlge ærter pr m 2. Merudbyt
tet for at oge til 60 planter var 2,3 hkg a::l'lcr. og \3111 111 C

rC"llltat ble\ opn~cl voo RO plal1ler pr. m1, meden"
sllglllngen i merudbyttct vaf gan:-kc wag vcd at forngc
III 100 og lil 120 planter. Dct 'lammc hillede blev fundct
I for..ogcnc fra 1985. I de 2 yder'lte kolonner til hOJre er
vi.-..I det beregnede nettomcrudbylte, Idet der her er
trukket 2 gange llds..~d.-..forøgel..cn fra det h""ilede
mcrudb~t1c. Samlldlg er ærtevægten fa"'h3t til 340 g
for 1000 :erter og ~plrecvnen td 90 pet. Ilå delle
grundlag kan del fa-ml:h. at el pllintclal omkring 60
har været del opllmale i hcggc for..ogsån.::ne.
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Dyrkning af kom og bælgsæd

Der kim vænofleno dTSDger tiL at markæTter spinor ddrligl. Mekaniske skader og SWlmPNngnob u de hyppigstfonokommende.
Resultatet afet parti udsæd med mange nYJgt eller unormalt 5p,rende ærter bli~r ofte en uens plantebestand og uens/utet
ud~,khng afplanterne.

Måling af bjærget
halmmængde

Vækstforholdene i sommerenS løb er uden tvilII meget
afgørende for. om en ær/ea/grøde lykkes. og i den
forbindelse er det helt pltkrævet. at der ikke er for
mange og for lange tørkepenOder. h\lOr ærtea/grøden.
der horet svagt udlliklet rodnet. kan halle Ilanskeligt ved
at skaffe tilstrækkelig fugtighed til at opretholde safH
pændingen. Under trængte forhold ~U et større antal
planter were pJkrævet end; en dyrkning under frodige
betingelrer. Det optimale plantetol kan sJledes ~'U?re

forskelligt fro år tU ar og fra sted lil Sled. men i
gennemsnit afde forsøg. der er gennemført i /985 og i
/986. har det vist sig, at plantetal omkring 60 pr. m~ har
været det gunstigste. Ærtedyrkere kan således med
rimelig god sikkerhed tage be5tik heraf når udsåningen
skaf p/an/ægges. Det er dertil pakrævet at kende karn·
vægten og spireevnen for at foretage den rigtige ~reg.

ning om udsædsmængdens srørreb,e.

Andre ærtefors0g
I Viborg Amts landøkonomiske Forening har der igen i
19R6 været gennemførl et forsøg med dyrkning af byg
og ærter i blanding. Der er anvendt forskcllige byg- og
ærtesorter. og endvidere er dcr anvendt forskellige
blandingsforhold ved udsAningen. Hvor dcr blev såct
ren byg uden k\'æl..toftilforsel. var udbyttet 33,4 hkg
kerne. og ærter i rcnbcsland gav 5.7 hkg kerne mindre.
Hvor dcr blev tilført 50 kg kvælstof, var udbyllet af
byg 37.5 hkg kerne og udbyttet af ærter 19.3 hkg kerne
mindre. Udbytterne af de enkelte blandingsforhold
placerer sig imellem disse yderpunkter.
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Af B. Sloth Nielsen
Måling af de halmmængder. som bjærges i prakSIS,
blev påbegyndt i 1980 og er nu gennemført i 7 Ar.
Målingerne er gennemført efter de retningslinier. som
er beskrevet på ..ide 68 i »Oversigt over land..forsog
1980«. Resultaterne fra 7-års perioden har vi!>t en
meget stor !rs-og stedvariation.
Der er i 1986 gennemfnrt 96 målinger fordelt med 77
målinger i korn, 12 i raps, I i markærter, 5 i fmgrsæ og
11 kommen.
Gennemsnltsrcsultalcme af årets målinger er i tabel 12
vist sammen med re"ultaterne af de foregående 6 år.
Resultalerne fra 1986 viser i gennemsnit lidt la,,·ere
halmudbyucr end gennemsnittet for de 7 år. hvor
mAlingerne er gennemfnrt. men ligesom i de foregå
ende år er der rundet stor stedvariation De m Ite
halmmængder var i gennemsnit for vårbyg 28.7 hkg
pr. ha (var. 8,447,6), vinterhvede 46,6 hkg pr ha (var.
30.5·63,6). vinterrug 46.2 hkg pr. ha (var. 35,0-69.0),
vlllterbyg 34,2 hkg pr. ha (var. 22,044.1) og vårrapscn
gav i gennemsnit 29.4 hkg pr. ha (var. 18.0-40.0).
l tabellens højre kolonnc er halmmængden beregnet l

procent afkerncudbyttc. Det viser variationen i forhol
det mcllem kerne· og halmudbytle i de enkelte Ar. I de
fleste af årene har halmprocenlen været ret konstant
for de fleste arter. men afviger i enkelte år væsentligt
fra gennemsnittet. Dette skyldes hovedsageligt eks
treme vækst· eller bJærgnmgsforhold, men ændringer I

sortsvalget kan også have betydning.
Målingerne søges fort<;at i de kommende Ar



Dyrkning af korn UR bælJ.tSæd

label Il. .\ftilmg af bjærger halmmængde /980-lJ6.

HaJmma:ngde HaJmm~8d~

bpcrJd bjvaet
Stub- Kern<' r.:.: Slub- K..... r.:.:Antal højde I.Wtbyttt .... Antal hojde udby1l~ hkl

mlhnger cm hklpr. ha ",.ha udbytic mlllnger cm h pr. ha pr. hl udbyll~

Vbrbn: /986 Villlerrug

:"Jordjylland 23 9 45.R 24.2 53 1986 7 15 48.6 46.2 95
&.1J)'lIand 16 II 59.6 34.5 5R 1985 5 15 45.4 42.6 94

Vt..... 'JYlland 3 R 53,0 32,9 62 1984 5 IR 54,3 43.4 80
Øerne 3 IO 52.0 28,5 55 1983 4 15 40,6 56.0 138

1982 I 20 55.8 45.2 g I

/lele l{}fu/el 19RI 2 20 4O.R 31.7 78

1986 45 II 51.5 28.7 57 1980 5 13 17,2 27.9 75

19H5 25 II 55.5 .10,6 55 Gn... 6 år 17 46,1 91
1984 27 13 57,3 36,8 64

41.9

1983 54 12 42,0 25.4 61
Varrup\

DI
19H2 26 II 50.2 33.6 67
19K1 56 12 44.6 37.1 83 1986 8 12 31.5 29.4 93

1980 83 II 42.7 24,8 58 19R5 6 17 27.4 30,9 II l
1984 2 20 19.6 41,9 214

vn.. 6 <Ir 12 49.1 31.6 64 1983 7 17 25.4 23.2 91
1982 6 16 24,6 35,8 149

Jlu~'re

1986 2 68.5 36.1 53 GIl" 6 år 16 25.7 32.2 125

1%5 IR 64.7 39.6 61

19"4 16 53.0 54.8 103
Villierrups

1986 4 16 41,0 34,0 83

~ ·lnler!J.'t'de 1985 2 20 37,6 36,9 'IR

1986 1.1 12 70.2 46.6 66
1984 I 22 14,4 8,5 59

1985 7 17 73, I 47.0 64 1%3 3 18 31,0 29,8 96

1984 6 14 R4,7 58.6 69
MarJ.,ærl

191$3 13 14 74.4 64.3 86
1982 4 18 67.5 55,8 83 1986 I 53.0 20.0 3R

1981 5 15 57,8 49,5 86 1985 3 7 41.3 17,0 41

19HO 13 13 55,5 3),0 56 1984 3 6 57,6 23,0 40

(in .. 6 ar 15 69.0 50.4 73 -l/m. rajgræs

1';"lerbl~
1986 3 15,0 43.3 289

1986 IO 12 62.5 34.2 55 Enll. lvtrlJ(el
1985 6 13 57.8 26,5 46 1986 IO 13.6 51,2 318
1984 18 13 69.6 37.9 54
198.1 J 14 72.4 39.1 54 SmMader n'mgel

1986 I 7 6,1 32.2 531

Kommen

1986 IO 34.8

7.1



E.

Gødskning og kalkning
Af Carl Åge Pedersen

Rigtig anvendelse af såvel husdyrgødning !>Om han
delsgødning er cn forudsætning for økonomisk plante·
produktion.
Gødningsforscgencs vigtigste formål er at belyse,
hvordan de indsatte gødning:-.mængder udnyttes bedst
muligt i plantcproduktionen. Negative påvirkninger af
miljøet kan opstå, hvis gødningsslofTernc havner andre
steder end i planterne og rodzonen. I Norge forklarer
man ordet forurening som )) ressourcer på afveje(.
Ressourcer på afveje er økonomisk uheldigt. Derfor er
de økonomiske og økologiske interesser i stor ud3lræk
ning sammenfaldende.
I Gødnings· og Kalkudvalgets regi er de tradllionclle
gødningsfofsøg med stigende kvælstofmængder vide
reført, men i el mindre antal end tidligere. Arbejdet
med kvælstofprognoserne er fortsat, og med oprettelse
af »KVADRATNET for nitralundersøgelser« er der
skabt grundlag for mere detaljerede kvælstofprogno~er

i fremtiden. Cand. scient Hans Østergaard er leder af
projektet, ligesom han er forfatter til afsnittet HKvæl
slofgødskning udfra jord- og planteanalyser«.
I det følgende vises og omtales resultateme af gød
ningsforsøgcne i tabelopstillinger, mens enkeltforsøge
nes resultater kan lindes i et særskilt tabelbilag under
de tabelnumre, som er angivet i parentes øverst i de
benyttede teksttabeller.
Hvor der i det følgende afsnit med forsøg mL-d kvæl
stofmængder, kvælstofTormer, udbringningstider og
-teknik i tabclopstiJlingerne er anført økonomisk nello
rnerudbytte efter fradrag af omkostninger ved forsøgs
behandlingen. er der for disse beregninger anvendt de
priser, som er anføn bagest i />oversigten « i afsnittet
om forsøgenes sikkerhed, bcregningsnormer m.v.

Kvælstofholdige gødninger

om 31lvendelsesteknik og udbringningstider for kvæl
stofgødninger indgår i særlige forsøgsserier, der omta
les i senere afsnit.
Det største antal forsøg med stigende mængde kvæl
stof udføres i afgrøderne vårbyg og vinterhvede, og i
disse forsøg foretages beregninger af økonomisk opti
ma/ kvælSlOfmængde i samtlige enkeltforsøg, Resulta
terne heraf er meddelt i tabelbilaget, hvor enkellforsø
gene er opført. Beregningerne giver grundlag for at
belyse årsvariationerne i den generelle kvælstofvirk
ning,

Korn

Byg
Der er i 1986 gennemført 32 forsøg med stigende
mængder kvælstof til vårbyg, 21 forsøg er udført med
korn som forfrug!. mens I J forsøg er udført med roer
som fonrugt. Heraf er de 9 forsøg efter fabriksroer,
mens 2 er efter fodersukkerroer. Resultaterne er angi·
vet i label l.

Tabel I. Optimal hæls/o/mængde til vdrbyg 1986 (67),

hkg kt:mt: pr. ha
Le_

Virbyg
Jylland Øem, Helt: landel

For/rugt korn
Antal forS0g II IO 21 21
Grundgødet 28,8 31,8 JO,2 0,2
40N 11,0 11,3 11,2 0,3
80 N 18,6 16,9 17,8 O,S

120 N 22,2 19,1 20,7 0,8
160 N 23,8 19,6 21,8 1,3

Optimal N-mængde
kg pr. ha . 131 114 123

For/rugt roer
Anlal forsøg , II II
Grundgødet 52,7 41,9 43,9 0,3

40 N 5,7 9,4 8,7 0,6
80 N ......... 5,9 15,1 13,4 l,S

120 N ........ 8,5 18,0 16,2 2,5
160 N 8,2 18,6 16,7 3,0

Kvælstofmængder
I dette afsnit meddeles forst resultaterne af forsøg med
stigende mængder af kvælstOf til forskellige afgrøder.
Da kvælstof er det plantenæringsstOf. som øver den
største indflydelse pA såvel økonomien i planteproduk
tionen som det omgivende miljø. ofrt.."S kvælslOfanven
delsen særlig stor opmærksomhed i forsøgsarbejdet.
Arbejdet med kvælstofprognoser og oprelleJsen af
KVADRATNETTET er omtalt. Endvidere behandles
her kvæJstofgødskningens økonomi. Andre spørgsmål
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Optimal N-mængde
kg pc ha 73 lOg 102



(;lldsknill~ 0R klllknin~

Merudbytte. hkg kerne pr ha
~----~

pet. af
forsøgene

Optimal N·mængde til vArbyg
beregnet på enkelllorsøgene

0+----------41'----------1
ON 40N MN I~ l~N 40N MN lmNIMN

rip, I. I'ir/...nlllg('ll ajslif(l'fJde mft:/IKder hæ/\'/oj i rårhyf(.

Forsøgene er delt op på Jylland og Oeme. J forsogene
efter korn har der. som 'iædvanlig. ,ærel det ... tor<lte
kvæl"ilofuehov i Jylland, nemlig 131 kg kvæl"lofpr. ha
mod 114 kg kv;:c1~lofpr. ha på Oerne. Hvor forfruglcn
har værel roer. har der derimod været del ~Iør"te

kvælswfbehov p<'\. øcrne. nemlig 108 kp kvæbtofpr. ha
mod 73 kg kvæl'itofpr. ha i Jylland. Ar"agen hertil er.
at forfruglcn p:'l Øerne har været fabnksroer. som er
godet med relativt små mængder naturgødning. Dc 2
forsøg fra Jylland er efter foder'iukkerroer. der er godet
med gcnnemsnilligt 73 Ions nalllrgodning pr. ha.
Gcnnemsnilsresulwtcl for forsøgene udført i 1986 er
sammenlignet med gcnncmsniltet af rC"iultaterne fra
1980-1985 i labcl 2 og figur l.
Heraf fremgår det, at Iq86-rc~ultatcrne ikke afviger
væsentligt fra gennemsnittet af de lidiigere år~ resulta
ter. Lejesæd har ikke spillet nogen afgørende rolle i
forsogcnc i 1986

200160

Optimal N.mængde
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Tabel 2. Sligende mængder hæhto/ III l'årbyg (67).

1980-85 1986

V.byg hk8 kar. for hkg kerne pr. ha
kerne lejesæd Udb. og Netlo-

merudb. merudb.

For/rugt kom
AnIlII for'''8 ~~4 21 21

Grundgodcl 28.0 O 30.2
40 N 9.9 O 11.2 8.9
80 N 15.9 O 17.8 1.1.9

120 N 18.1 l 20.7 15.1
160 N 18.8 l 21,8 14.6

For/rugl roer
Anlal fo,,~g 1]7 " "Grundgødel 38.0 O 43.9

40 N 9.2 l 8.7 6.4
80 N 14,4 2 13.4 9.5

120 N 15.3 ) 16.2 10.6
160 N 15.2 3 16.7 9.5

10

20

25

7;



Gødskning og kalkninR

I gennemsnitsresultatcme i label 2 skjuler der sig
imidlertid en variation i kvæl<;tofvirkningen. såvel fra
år til Ar. som mellem forsogene indenfor det enkelte år.
Til belysning afdisse å" "ariationer er der i tabel) vi,t
de sidste 9 års resultater af forsøgene med stigende
mængder kvælstof til byg med forfrugt kom.
I enkeltforsøgene er der som nævnt foretaget beregmn
ger af okonomisk optimal hælstofmængde. og nedeN
i tabel 3 er der angl\'et en gennemsnitlig optimal
hælstofmængde for det enkelle år. Som grundlag for
beregningerne er der anvendt de aktuelle priser for
kvælstof og byg dc p gældende år.
Det fremgAr af tabel 3. at de gennemsnitlige økono
misk optimale kvælstofmængder har været meget ens
de 3 sidste år. men at behovct for kvælstof til byg
derudover har vaneret stærkt fra år til Ar. Det fremgår
ti11lge af opstilhngen. at den mest hensigtsmæssige
kvælstoftilforsel i de Oeste ;ir har hgget ret væsentligt
under den kvælstofmængde. der efter tillæggene på 40
kg pr. ha udviser det Morste udb)'tte. Forholdet
understreger, at man Ikke skal tilstræbe at gode erter
maJlima1t udbytte. men tilfore den økonomisk opti·
male hælstofmængde. o;om orte vil være i storrelsesor
denen 2040 kg kvæbtof mindre pr. ha.
l den grafi.-.ke opstllhng I figur 2 er illustreret årsvaria
tionen saml sprednmgen i de optimale kvælstofmæng
der indenfor de enkelte ;ir. 11986 har 14% af forM,gene
været optlmaJt gooet med kvælstofmængder under 80
kg kvælstof pr. ha. 24% har ligget mellem 80 og 120 kg
kvælstof, 57% mellem 1200g 160 kg kvælstof og 5% af
forsøgene har krævet kvælstofmængder over 160 kg
kvælstof pr. ha for at være optimalt gødet.

Tabel 3. Optimale hæls/o/mængder /il v6rbyg.

Vi b
hkg. kerne pr. ha

r Yi 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

For/rugt korn
Anlal r~ 142 163 DO 132 110 III 71 25 21

Grdg.. 29,329,427,327,531,221,033,529,0 JO,2
40 N g.7 10,2 8.3 9.7 10,4 9,5 11.9 12,8 11,2
gO N 14,4 IH 12,3 15.0 16.6 16,7 19.922.0 17,8

120 N . 16.g 17.7 13,2 15,8 19,320.824,025,420,7
160 N 17.7 18.3 13.3 15.5 20,4 22.9 24.9 26,4 21.8

Optimal N-mængde
kgpr.ha 121 113 101 104 125 142 128 127 123

Kvælstofgødskning på grundlag af
jord- og planteanalyser.

Af Hans S. øsrergaard

Landskontoret for Plantea\·' har gennem en årrække
arbejdet med årlige forudsigelser af behovet for kvæl
stofgooskning udfra jord· og planteanaly<;er.
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I.andsdelspro"nosen er I :ir ud.-.endt for 9. år I træk og
angiver det forvcnlede behov for kvælstofgødskning I

de enkelte landsdele i forhold til en normal og i forhold
til prognosen for 1985. Landsdelsprognoseme angiver
det gennemsnitlige behov i en landsdel. og korrektio
nerne fra;ir ul år er Iypisk I storrelsesordenen 5·15 19
N pr. ha. GerlOcm 9-årspenoden er der dog I nogle
landsdele en variatlon på 20-35 kg N pr. ha.
Landsdelsprognosen mdgår i EDB·gooningsplansyste·
met og supplerer planteavlskonsulentemes baggrund
for at udarbejde de manuelle godningsplaner.
I markprognosen søges behovet for kvælstofgød'iknmg
forudsagt på den enkelte mark, hvorfor korrektionerne
fra år lil år og fra mark ul mark er væsentlig storre end
i landsdelsprognosens angIVelser. Markprognosen 00
.-.eres på jord- og/eller planteanal)'scr og de hidtidige
resultater fra forsog..'>arbejdet er vist i ~~Overslgt over
LandsforsogeneH_ 19&0-1985 samt i en særskilt rappen
rra 1983.
"farkprognoscn am·endes endnu ikke i den prakti!o.ke
rAdgivning.

landsdelsprognosen.
Land.-.kontoret for Planteavl udsendte i marts 1986 i
lighed med tidligere ;ir en landsdelsprognose for kvæl
stofbehovct i den kommende vækstsæson.
I beregningen af prognosen indgår nedbørsmålinger i
vinterhaivAret samt direkte jordmålinger af nitrat og
ammonium i roddylxte. Baggrunden herfor er dan ..ke
og udenlandske forsøgsresultater, der generelt viser, at
jo større jordens indhold af nitrat og ammonium er, JO
mindre er behovet for kvælstortilføcscl. Vintemedb0
rens betydning illustreres af fundne. statistisk sikre
~menhænge mellem nedbøren i perioden fra ~p.

tember til mans og den gennemsnitlige, økonomisk
optimale kvælstofmængde i den folgende vækstsæson.
Nedoorsmålingerne giver således et indirekte ba1lede
af. hvor meget nitrat der ta~ rra rodzonen i vinter·
halvåret.
I beregningen af prognosen indgår også relationen
imellem kvælstof· og kornpris, og prognosen er derfor
primæn gældende for kom. Nu prognosen anvendes
for afgrøder. hvor produktprisen ikke er faldel i
samme forhold som for kom, skal kun Cirka hahdelen
af korrektionen hidrørende fra ændrede pri'iforhold
medregnes (3·4 kg N).
Prognosen for 1986 anbefalede I alle landsdele reduce
rede hælslofmængder, mest på Fyn og Vestsjælland
samt I Storstrøms Amt (se tabel 4). Prognosen inde·
holdt en reduktion afde anbefalede k\ælstofmængder I

forhold til en foreloblg prognose udsendt i februar
måned. Årsagen hertil var. at nedbøren i februar og
mafL'i m;ined var under normalen.
Det har I tidligere år været muhgt, som kontrol på
prognre.en. at sammenligne prognosens angivel~rmed
forsøgsresultaterne for vårbyg i de enkelte landsdele.
Forsogen~ antaJ er lmidlenid nu for lavt til. at de kan
forventcs at være repræsentative for de enkelte lands
dele. Det lavere okonomiske optimum i gennemsnit for



Tuhd 4 LOlld'ide/sproX/IO\t"l1 /986 (68).

kg N pr ha ,. ~ormaf" Prognast Ændnn8 i N-lil·
rorstl 1986 I ror·

hold III:
(1971-85) 1986

Prop1ose
'P' reb.

Landsdel .,Normalt( 1985 1986

"ordj~ !land 11.t 118 6 5 .\

Ve"l)) lIand 118 109 Q R 4
O"llyll:lnd I L! 104 R .\ )

r-yn III 8> 2_\ 21 11
~j;c1land Ve"l 104 q; Q 14 Q

Sp..'lland 0 ..1 104 101 J 1 8
Slor~trol1l" Anli 1O1 99 2 12 q

Bornholm 107 Q7 IO 4 ;

hele landet antyder dog. al progno<;ens 3nbefallllg af al
t!lfnre bælstofmængder under del I1nnnale har \;crel
rIglig.

I 19R5 clabIeredc.. med <;Hmc fra Ole Heles fond
15.t fasllIggende test mArker fordelt o\er hele landet.
1':\ dIsse marker udtages r m.jagtig samme linie
jordprover til I meters dytxle I december m ned
Denne fremgangsm~de er valgt med det form I at
regi<;trere ændnnger I jordens mdhold af nitrat· og
ammomumk'ælstof fra ~r til år nOjagttgt som mu
IIgl. og giver frem o, er forbedrede muligheder for al
angl\e for\;kdle I behmet for hæl"lOfgød.. kning fra år
til Ih. RCMlltatcrnc lIf jordanalyserne for IQ86 er VlSI I

tabel nr. 68 l tabelbilagel.
Del er \igllSL al Jordanaly..caTltal1el for land..del·

\;prognolooCrne er tilslrækkellg ..tort III al "Ikre pålidelige
og detaljerede landsdclsprognoser Indenfor de enkelte
landsdele bor der udarbejdes særs~lIte prognoser for
forskellige jordtyper og drift ..formc:r. Hertil kræ\"~ el
megel "lOrt jordanaly\cantal. Dette er baggrunden for.
ul Land.. udvulget for Planteuvl i 19R6 lOg I1lltiauvCI III
at 1\'ærk'Xlle projektel: '1 K VADRATNET for mtrat
llllder"ogcber l Danmark «.
K VADRATNE1TET cr Cl landsdækkende nel affasle
målcfbder med en mdbyrde.. afstand på 7 km. MåleOa·
dcrne er l1\'er 2500 m': og er udpeget M>1l1 hjornerne I el
kvadralnet med Sidelængden 7 km. der dæk!...er Dan·
marks"'ortel. MåleOaderne er fa...tlagl i lobet af 19R6 og
fordelingen l landel er \ i"l pol figur J.
\UleOaderne !...ommer på denne måde til al omfalle
alle areultyrxr: Agerjord. Im'sko\'. nåleskov. eng. hede
o ........ En del af di"se udrxgede arealer er uanvendelige
(byer. vejc, villahaver 0.:-.\.) og er ku\;!ooereL med mm·
dre de kunne erstalle.. af et are'll enlen 200 Tll mod
nord. O".. syd eller \ ~1. De ahematl\e muligheder er
unders~)gt i mc\nte rækkefnlge.
Efler al are:.lerne \ar udpeget på lort. har de lo!.:ale
planlea\ I..koll'_ulcnlcr Idenllficerel lod'iCjeme ng lnd
hentel IIl1adel"e til at lade de pågældende arealer I1ldg~

I KVADRAT:"\ETIET. KUli 6 af de ad.. purgte lodse·
jere har ikke - og af for...kcllige grunde . on~"'t't al
deltage I llllde,...uge1..ell.

Cud.!lkninJ,: o~ kalkning
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Fu:ur J_ F()rd~linR ufpNJl"tjludl?"u' I A I '4 DRA nETTET

Der er udpeget lall 835 brugelige arealer, hvoraf 672 er
agcr. 48 lov\;kov. 66 n!llcskov, 17 hede og 32 eng. På
h\er prol,.eOade udtagc~ jordprover ul I meter.. dybde
1-.' gange om året og jordprcwerne anal)' ...er~ for
mtral· og ammonIumbælslof <.amt kom"torre15e"for·
dellllg.
UdO' er dl ....e sY"temall~k udpegede arealer er de-r ud
\'algl nogle dnft"former af speciel interesse_ Del drejer
sig om IO grønsagsarealer. 5 fruglplantager ~amt 13
okologis"e Jordbrug

ResultatefIle af jordanaly<;eme !>bl forbedre
plantea\ I"konsulenlerne\; grundlag for III vejlede vcd·
fOrende ~"d.. tofgø(hklling og ..kai desuden belyse
h ... or meget nilraL der efterlad~ I Jorden under forskel
lige forhold. Cndc .....ogelscns resuhaler gl\er ogs en
mulighed for at belyse h"'or meget nmat. der tabe" fra
rodzonen \ ed ud\ asknlng fra landbrugsarealer. ,,1..0\ a
realer 0.5, .... På landbrugsarealcme ...kal rC'>ultulerne
gl\ e mulighed for al -.ammenligne feks. god~knmgcns.
jordtypen.. og afgrøden .. belydnlllg for h\or meget
nitfllt. der efterlades i jorden El vigtigt element i
unde....ogcl'ien er således at md"amle oplYSninger om
dyrknmgsmæssigc forhold på de enkelte lx·drifter.
På lang sigt kan KVADRAT7"lETTET ,ise ændnnger
i Jlltratforholdenc l jorden for f\agel af f.eko; ændnn
ger i d~rknlllg"prak'ii~

Jnrdprc)\ clagnmgen er p. beg~ ndt I no\ember 1986. og
under..ogcl..en er foreløbig planlagt for en 4·~rig re
node
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Gødskning og kalkning

o 50 100 100 100 100 kg N/ha i kas tidligt t ,

O O O 50 100 150 kg N/ha i kas sem"

Markprognosen
Arbejdet med markprognOCier i vinterhvede er fortsat i
1986. og tager sigte på at ud\ikle et system. h\'ori kan
inddrages både jord- og planteanal)'ser. Jordanaly
seme udnyttes til forudsigelse af det samlede beho\ for
kvæ1stoOilfcrsel eller til i forbmdelse med en deling af
godskningen al angive størrelsen af l. gangs udbnng
ningen, Planteanalyserne udnylles da til at angl\e
slorrelsen af eftergødskningen.
Med dette formål er der i 1986 gennemført 25 forseg i
vinterhvede efter planen:

b , d

sådanne klimadata giver mulighed for at forudSige
nitralkoncentrationens forlob i relation til hvedens
udvikling det enkelte fornr og således danne grundlag
for. at nitrattesten og kan anvendes til vinter
h\ede,

~år samthge jord- og planteanaJysercsultater fore
ligger. søges der udviklet modeller til forklaring af de
målte økonomisk optimale hælstofmængder i forsø
gene. Det eller de systemer. som viser sig at have den
stør'ite økonomiske og miljomæssige efTekt. skal frem
over kontrolleres og videreud\lkles. så godningsanven
delsen er så hensiglsmæssig som muligt.
En del af de data, der indsamles i forsogene er 'liSI i
tabel 69 i tabelbilaget.
Forsøgsarbejdet fortsætter i 1987.

Tabel 5. Stigende mængder hæ/stof til husdyrgødet
byg (70).

Kvælstof til husdyrgødet byg
I lighed med tidligere år er der udfort forsag med
stigende kvælstoftilfarscl til byg. som i forvejen er
tilfort husdyrgodIlIng. I tabel 5 er visl resultalet af 9
fo""g på jordtype 4·6.

I de 5 forseg. hvor gyllen er udbragt om efteråret, er
der l gennemsnit ttlført 29 tons pr. ha. 13 afforscgene
er tilført svinegylle. I el forseg er anvendet kvæggylle,
mens der er tilfort blandet gylle i det sidste for·sog,
Forfrugten har i 4 forseg været byg, og i del 5, forsog
har forfrugten været fabnksroer.
Vurderet p~ gennemsnitstallene har det været renta
belt al supplere med 80 kg kvælstof pr. ha udover
kvælstofefTekten af husdyrgødningen.
I 4 forsøg. hvor gyllen er forårsudbragt, er der i
gennemsnit udbragt 46 Ions svinegylle pr. ha. I 2 af
disse forsøg har det været rentabelt at tilføre 40 kg
kvælstof pr. ha udover gyllen, medens kvælsloftilfor
sien i de 2 andre forsog har medfort udbyttetab.
Forfrugten har været ærter i I forsog og kom i de 3
ovrige.
I 2 forsøg i byg. der er tilfort hh v, 35 tons hønsegød
ning pr. ha i december (10060) 0R 20 tons kyllingegod-

hk, kerne pr. ha
Kar. for udb Ol netto-
_ mmodb. mmKlb

4,5
6,5
6,1

0.2
3,1
6.5

40,8
6.8

IDA
11.7

55.9
2.1
0,8
0.9

Virbyg

Gylle udb,.agt fo,.d,.. gn.s. 46 tons
4 forwg. 1986

Grundgødel ",. O
-+ONIkas. I
80 Ikas... I

120 ikas ". 3

Gylle udbragt e{ie,.6,.. gn.s. 29 tons
5 forsøg 1986

Grundgødel O
4ONikas. I
80Nikas. 4

120 N ikas. , 5

o 50 100 150 200 250 kg Nlha I kas lait

Forscgene er placeret. hvor kvælstofTorsyningen fra
jordens reserver kan fon'entes at være stor. d. v,s. hvor
[orfrugten er raps eller ærler. eller h\'or afgroden er
tilfort husdyrgodning.
I alle forsogene bestemmes Jordens mdhold af nitrat og
ammonium i roddybde for forste godningsudbnng
nmg, og umiddelbart for anden godningsudbringmng
indsamles planteprøver lil vurdering af planleanaly
sens muligheder.
Jsamarbejde med Dr. agro Jens Møller Nielsen. land
bohøjskolen afprøves med støtte fra Norsk Hydro
allerede eksisterende planteanalysemodeller. og samti·
dig hermed er der i en del af forsøgene indsamlet
materiale til en egenllig nyudvikling af modeller for
vinterhvede.
I samarbejde med Stalens Planteavls·Laboratorium
afproves om det er muligt at forudSIge kvæslofTriglvel
sen i vækstsæsonen fra planterester og humus, Ved
Statens Planteav1s-Laboratorium afprcves således 6
forskellige laboraloriemetoders e\'ne til at forudsige
kvælstofTrigivelsen i v.ekstsæsonen.
Siden 1982 er der i samarbejde med en række plante
avlskonsulenler udviklet og afprøvet en analyseme
lode. hvor fremgangsmåden er at måle nitratkoncen
trationen i de allemederste stængeldele som udtryk for
plamens ~jeblikkelige kvælslofforsyning,
Forsogsarbejdet, der er gennemfort med stone fra
Superfos' Fond, har forelobig fon til en anvendelig
metode for vårbyg. Nltratkoncentralionskurven gen
nem udviklingsstadierne i hele slrækningsfasen samt
den praktiske gennemførsel af metoden er beskrevet i
HOversigt over Landsforsøgene 1984((, Koncentra
tionskurverne for vinterhvede har haft el forskelligt
forløb fra år til år. og forsøgsarbejdet i 1986 i vinter
hvede har fortsat ikke fort til en afklaring af årsagen til
denne llrsvariation. De hidtidige resultater viser et
nogenlunde ens forløb af koncentrationskun'erne for
1983, 1985 og 1986, medens 1982 og 1984 adskiller sig
væsentligt herfra.
Forsøgsarbejdet i vinterhvede fortsætter bl.a. med md
dragelse af klimadata. Formålet er at underscge. om

• udbrmgnmg l ,i<15IC hal\'dd lIf mari'
•• udbnngmng om~nng Fn"~e. ,(adi... Et trOl"ile hahdd ar mJ.')
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Godskning og kalknin(l

Tabel 6. Stigende mængder hæ/sto/ til I'interhl'ede
(7/).

1986
hkg kerne pr ha

Udb. Ol Netl~

merudb mcrudb

Illng I apnJ (50090) har yderligere hælstofulforseJ
Ikke påvIrket udb)tlet

Det er ikke muligt udfra det foreliggende mateTlale
at udregne vtrknmgsprocentcr. Blot, Iser resuhaterne
IIf forsøgene. at !<>elv moderate mængder husdyrgod·
I1mg kan bidrage væsentligt 111 planternes kvælslOfTor
synmg, når husdyrg"dningen tilføres på de rigtige
tid~pullkter.

Kvælstof til vårdurum
Der er gennemført 3 forseg med stigende kvælstoftil
(or!<>el til vårdurum. 2 af forsøgene (39098) og (39099)
er udført på humushoJdige jorde på Lolland. Det har
Ikke \oæret økonomisk rentabelt at tilføre kvælstof 111
dls!<>e forsøg, nAr man alene vurderer vlrkl1lngen på
udb) ttet. Kernernes k'alltetsegenskaber er ikke vurde
ret I disse forsøg. Et tredie forsøg (12027) er udført på
lerjord (J B-7). Forfrugten har været korn. og den
okonomiske opllmale kvælstofmængde har vrerel 140
kg pr. ha.

Kvælstof til vinterhvede
Året ... forsøg I vllllcrh\oede er '1St l tabel 6 og figur 4
Forsogene er delt op efler forfrugt. låreis fon.og efter
bælgplanter er fmfrugten I alle tilfælde ærter

De gennemsnitlige optimale brelstOfmængder har 'æ
rct folgcnde med de angl' ne forfrugter:

Efter korn 162 kg pr. ha.
Ener rap~ 158 kg pr. hu.
Efter ærter 1SO kg pr. ha.
Efter fmgfæ~ 172 kg pr. ha.

De næmtc gennemsIlIl dækker lIntdlertid o\ocr ~Iorc

for..kellc fra fOfM>g III fafsøg. Dis.!'>C fOfskelle kan
h'erken forklare<; 01«1 for<;kel i jordtype eller geografi-

Merudbytte, hkg kerne pr ha
5Or---------, ,..---------,

Vinterhvede

For/rugt kom
Anlal (0,"'\18

Grundgodcl
50 N

100 N
150 T

200 N
250 :\

For/rugt oliep/anter
An!.al (or"'8

Grundgo<..let
SO ro.:

100 N
ISDN .........
200 N
250 N .

For/rugt /rogræs
Antal (Or.;0g

Grundgodet
SO N

100 N
ISO N
200 N
250 1\

For/rugt bæ/gplanter
Anlal (or'"ug

Grundgodct
SO N

100 1\
ISO :\
200 :\'
250 N

19Ø().8~

hkg
kerne

"35,6
15.6
26.0
31.3
33.6

SJ

42,2
16.0
25.4
30.1
31.8

t1

44,9
14.1
21.5
23,4
24,3

Jl

43,7
15.0
24.3
28,4
29,2

Kar. for
lejesæd

IO

O
O
O
I
2
3

"O
O
O
O
I
2

O
O
O
O
I
I

Il

O
O
I
I
2
3

"39.0
17,5
28.2
33,6
35.8
36.2

"44,8
15,1
23.9
28.5
28.5
28.7

J

34.3
12.3
20,9
24,6
26.8
27.4

,.
41.7
15.2
23.6
26.6
27,0
27,5

14,9
23.6
27.1
27.3
25.7

12.5
19.3
22.0
20.0
18.2

9,7
16.3
18.1
18.3
16.9

12.6
19,0
20.1
1 ,S
17,0

45
Hvede. lorlrugl korn Hvede. lorlrugt olleplanter

'0

35

30

25

20

'5

'0

5

0~0'---:-50::N""-"0:-0::N:-:-:'50'-"N-=2:-00::N-:-:125 N SON l00N lSON200N250N

F/Kur 4. Virknmgen af wgende mængder kl"æ/stof i v/luer
hl·ede.

~kc forhold. Dc fleste af forsøgenc er udført i Kraka
hvede. Ud af de II forseg i hvede efter korn er de 4
udført I mere stl"slråede sorter (Anja og Citadel). I
disse 4 forseg har der været betaling for hojere kvæl
toftilforsel end l de 0\ rige forsog. Denne (arskel er
opnAet til trods for, at lejesæd kun har haf! betydning I

få af forsøgene.

Kvælstof til vinterbyg
Der er kun udført 2 forseg med stIgende kvælstof
mængder til vlllterbyg. Begge fon.og er udført med
forfrugt korn. Sorten har i begge tilfælde været den
2-radede Igri. Rt:~ultatet fremgår af tabel 7. Gennem
snitsresultatet for de foregående 6 år er ligeledes vist i
tabellen.
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Gødskning og kalkning

Årets forsøg er gennemfon på lel)ord (J8 6-7), og det
gennemsnitlige "konomiske optimum er nliet ved ca.
180 kg kvælstof pr. ha. eller ca 30 kg kvælstof mere
end i gennemsnit af de foregliende år.

1980-8S
hk,

kun,
Vinterrug

Forfrugt korn
Anlal (oIWg ~~ 2 2

Grundgodcl 25,2 O 28,6
40 12,9 O 7,3 5,1
80

, . ....... 21A l 13,8 10.0
120 25,9 l 16,2 10,8
160 N 27,3 l 17,8 10,9

Kvælstof til vinterrug
I \linterrug er der i 1986 gennemf,," 2 forsøg med
stigende mængder kvælstof. Begge forsog er med rug
som forfrugt. Gennemsnltsresul(alct fremgår af label
8.

Tabe/8. Stigende mængder kvælstof ti/l'imerrug (73).

1986
hlr:g keme pr. ha

Kar. for udb. Ol NCllo
lejeSæd mc.rudb merudb

1980-SS
hk,

k,me
Vinterbyg

Tabel 7. Sligendt mængder hælslof Iill'inlerbyg (7}).

1986
b.kllr:~ pr. ha

Kar (ar udb. 0& Nctlo
1e~ mcrudb. merudb.

Forfrugr korn
Antal forsøg 48 2 2

Grundgødet 33,2 O 29,4
50 N 14,8 O 13,7 11,1

100 N 24,0 O 21,9 l J,3
150 N 28,1 O 27,4 20,9
200 , 29.6 O 30,2 21.7

Tobel 9 Sligende mængder hælslof til korn 1980-86.

Forfrugt I

Korn
BæI",Iu'" IPlan R"" Ohcplanter F""""Lo",,", Sandjord

Udb ~II ~ctto- Udb. ~1(lNetto- Udb. ~I(lNetto- lJdb. ~ l~"Ilet~ Udb. ~I, !"\cuo- Udb. ~IrNet*Jmt"l'Udb. maudb. ItKrudb. merudb. mc.rudb. merudb. mcrudb. merudb merudb merudb. merudb. merudb.

VArbyg
Antal forsog JJ7 2J2 148 9 J

Grundgødet 31,0 24,0 38.4 31,6 20,6
40N 10.1 7.8 9,8 J,S 9,2 6,9 9,8 7,5 16,8 14,5
80 N 15,7 11.8 16,3 12,3 14,3 10,4 15,1 11,2 26,4 22,S

120 N 17.4 11,9 19,3 13, J 15,3 9,8 17.2 11.6 27.4 21,8
160 N 17,8 10,6 20,3 13.1 15.3 8.2 17,2 10.0 22.8 15,6

Vinterhvede
Anlal forsøg 82 12 94 '" 49

Grundgodet 31,3 27,2 34,8 42,5 43,3 43,1
SO. 16.2 13,5 15,3 12,7 16.7 14,1 15,9 13.3 13,8 11,2 15, l 12,5

100 N .......... 27,1 22.5 23,7 19, l 30.2 25.6 25,2 20,7 21.4 16,8 24,1 19,5
150 N . . . . . . . . . . 33,0 26,S 26,4 19,9 35,9 29.4 29,9 23,3 23.5 17.0 27,9 21,4
200 N 35,5 27.0 27.9 19.4 38,0 29.5 31.4 22,9 24,7 16,2 28,6 20,1

VInterbyg
Antal (orsog 36 12 , 2 2

Grundgooet 35,2 26,3 41,9 43,7 44,2 47,4
50 15,9 13,3 10,4 J,8 16.5 13.9 12.1 9,5 15.5 12,8 6,6 3,9

100 N 25,1 20.5 18,3 13.7 27,0 22,4 19.7 15.2 25,7 21,1 9,8 5,2
ISO :'0/ 29,2 22,7 22,5 15.9 29,0 22.5 24,2 17.7 27.8 21,3 15,9 9,3
200 :'0/ 31.0 22,5 23,4 14,9 33.2 24,7 26.2 17,7 30,2 21,7 15,2 6,7

Vinterrug
Antal fOfSOg 14 'l 8

Grundgooet 32,0 23,1 27,3
40N 10,0 7,7 13,6 11.4 12.4 10,2
80 N 17,6 13,8 22,2 18.5 20,3 16.5

120 N 21,4 16.0 26,9 21,5 23.5 18.1
160 N 22,1 15,2 28,6 21,6 23.1 16.2
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Gud.... kning og kalknin~

I gennem ...nit af forsogc=nc har del \ærel rentabelt al
tIIfore 134 I.;g k\ æl...fOf pr. ha. I hghed med SldSle års
rC'>uhaler har der værel behov for den slørste kvælslof
Illførsel p lettere Jord (J B 3). medens den okonomls"'e
opllmale k\ælstofmængde I forsogd p lerjord (JB 6)
kUli har "'ærel på 100 kg hælstof pr. ha.

Vinterrugen af\ Iger fra de O\-nge kornaner Der er
ng'} 1 \ mterrugen 'ilor fOf51.;d på grundudb)tlel p.
lerjord og sandjord. Derunod er der slorre merudbylte
for I.Ht=Jr..toftilforscl på ...andjord. end på lerjord Slul
rcsul!alcl bliver. al der .. kai :ll1\endes ... lorre hælslof.
mængder på sandjorden. h\'of\'oo udbyttet tdlJge kom·
mer tæt på udb)llenl\eaUel fur mg på lerjord

Stigende mængder kvælstof til be
deroer

Forsøg med stigende mængder kvælstof og
natriumtilførsel til fabriksroer
I ~1.marbe=jde med )j For~og...ud\algcl for Sul.kerroe·
dyrknlllg, AI'Otcdgård" er der gennemfort 5 fo~og

m«l \lIgt'nde lllforsel af I.;\.d.. lof og natrium III fa
brll. ... roc=r. RC"luhaterne er Olnfmt I label II.

5 forsog

Grundgodet 97 19.6 100 100 433 84,8
80 N ikas. 95 19.5 106 103 85 16.0

120 N ikas. 93 19.4 110 110 111 20.5
120NiNa-kas. 93 19.5 119 109 113 22,0
120Nika....
7 t kall. ..lam 92 19.5 115 111 110 20.8
160N IkaS. 92 19.1 118 118 102 17.7
120N 1 kas. +

11)7 Na I
kog...alt 8S 19,7 165 117 121 24.0
LSD 95 3.2

IIUI _1- mE "Jo I .' g ,u~~<·,

II ... ·'~ lu,~"h<d~I~IIIH) ':UI, 81

Udb. 0&
"",ru.Jb

hk. pr ha
rod IUk.ku

JOCK) pi N.·
Fabriks· pr, ha Indhold
roer v. op- Pet i luk·

lap lukkr:r kr:r l ) rVl)

Fabel II. Kr'ælslof ril fabnksroe'.

Husdyrgødede fodersukkerroer
Siden 1974 er dt=r ialt udføTl 298 forsøg med sligende
mængdt:r kvælstof til hUMlyrg"dede roer.
Gcnnem...ni!sresultutt:! af disse forsøg er vist l tabel IO.
I gennermnit af disse fOI"!o>og ....nm alsJ'Cjler ulllumkllg
prak\i ... m.h.t. :lll\elldd...c af huo;dyrgodlllllg, har det
\ærel rentabel! at tilfure en !Il1e mængde liuppleflng'i·
I.\ælstof
Oer er gelll1emforl 2 for og i 1<)86. I det cne for"lg er
dcr I.;un udbragt 35 Ion I.;\ægg~lle pr ha I m3rt'i I
delle for'Og har det '>crel renlabelt al ldfnre 1501.;8
I.;\æISIOf pr. ha. I del andel for ...og er der udbragt 75
Ions g) Ile - \laldgodnlllg I no\ ember Her hM det
\ ....rel rentabelt at tllfure 50 I.g I.;\æl..lof pr. ha
RC'\ultalcl af del store antal for ..."g gennem årenc I.;an
..ammcnfaltes sålede'i
Ih'or foderroerne lI/forl'" en IIII~dyrgod"'/lg'imæ"gde.

wm dll'J.Å/fr afgrødens jorbrll'( al forfor og Åalillm
(omkrmg 60-70 tOllS /"l"Ceggylll' pr. ha). ril der ~'(l!rt!

udbrmgmngsridell og /fIadel/, da er be.uemmellde fiH
1H.'hOI't'l for slIpplering..hælsrof liws deNne JlII'ldyrgod.
IIl11gSIII(I'f1Rde Ildbringes lwder R/uHl/ge betiugel'ler 0/1/
foråret. lIil der gældeIII wwe beJuJI'for \'upplerillg\/" \'(d·
uvf

Foder· Hkg pr. ha Udb. Ol

sukkerroer
298 forsø. 1974.86 mr:rudb.

rod t01'510( lop a.c.. pr ha

Grundgodel 597 104.3 34ll 129,6
50 N ika.... 17 2.3 IS 3.7

100 • i kao;. 25 2.8 32 5A
150'\' I b .. 25 2.1 40 5.4

Sammendrag af forsøg med kvæl
stofmængder til korn.
I opslillingen I tabel 9 c=r anført resultaterne af de
sene...le 7 < rs fo~g med stigende mængder ul ~ af
I.ornarterne
Materialet er opdelt efter forfrugl. og da grupperne
med "'om \Om forfrugt er !k.'erhg store. er der I dl'iSC
tillige forelagel en opdeling I lerjord og ~ndjord Ved
denne opdelmg bemærkes for \årbyg. som dommerer
matenalet, al udb) Ilet afde grundgodede forsogsled er
bclydellg1 hOjc=re p lerjord end p sandjord. Men del
er bemærkelsesværdigt. at der "om gennemsnit for
årrækken kun er mllldre for..kel!e i udslagene for de
tilførte kvælstofmængder p. de IO jordlyper. Dt:ltt:
anlyder. at del ikke i så høj grad er jordlypen. der er
afgorcnde for dCI lll\·eau. der ~I.;al ...!ræbes efter ved
kvælslOfgødskningafbyg med forfrllgl korn, men, som
dct ses III hojre i tabelop... til1mgcn, at forhold ~om

forfrugl og drift~form under IOHlgt ens klima og
nedb<lT..bcllllgelser er af storre betydning.
1 \ IIllerh\ooen er der ligeledes ... tor for\kel i grund ud·
b) Ile på lerjord og sandjord, men også forskel p
merudbync for især de ...wrrc k\'ælslOfmængder.
D \ _s_o jordl) pen har ... torre mdn)'dclsc pa både l.; \.d
sIofol.0I10ml og opn e1igl udbYlIc I \lI1lerh\ede. end
det er tIIfæIdel for v rbyg.
Jordtypen lræder ligeledc<; stærl.t frem I forsogene I

\1I1t('rb)-g. Foruden foro;kellen I grundudb)-t1t:t er der
en hclydchg forskel på merudbylterne for de lilfone
hæl... tofmængder, Idel dls...e er meget o;lørre på lerjord
end på sandjord. Forholdct UndCf'lreger, at jordt) pen
er megel :lfgorendc for del opnåelige udbytte i ymtcr
bjg.

Kvælstof til triticaIe
Der er gennemført I forsog med stigende hælstoftil·
for!>el 111 trHlcale (10055). Forsøget er udføn på Jord
type 4. For~øgsafgrodcn har værel ...orten LocaL der er
særdeles ... t rå"t i.... Forfrugtcn har værel vårbyg, og
forsugcl er !Ilføn 40 ton:-- ~vincgylle pr. ha 'lcd sånlllg. I
delle forsog har det værel økollomisk rentabel! al
tilføre 110 I.g kvæl"lof pr ha.

Tabel IO. Stigem!l' mæl/gder hæl.I/of til husdyrgodede
fodersukÅerroer (74).
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Ved bedømmelse af de led, som udelukkende er tilført
kvælstof i form af kalkammonsalpeter. viser det sig. at
det højeste sukkerudbyue er opnået ved tilførsel af 120
kg kvælstof pr. ha.
Urenhedstallet er stigende med stigende kvælstoftilfør
seJ. Også indholdet af aminokvælstof er stærkt sti
gende med stigende kvælstoftilførsel. Derimod har
natriumtilførsel ikke påvirket aminokvælstofindhol
del. Indholdet af aminokvælstof har været følgende:

O N: 33 mg amino-N pr. 100 g sukker
SO N: 42 mg amino-N pr. 100 g sukker

120 N: 52 mg amino-N pr. 100 g sukker
160 N: 66 mg amino-N pr. 100 g sukker

Disse resultater bekræfter tidligere års forsøg, som har
angivet den økonomisk optimale kvælstofmængde til
omkring 120 kg pr. ha.

Tabel12 Økonomien ved anyendelse af hælslofgødning

Anvendelse af kalkslam har ikke haft nogen nævne
værdig indflydelse på hverken udbytte eller urenheds
tal. Derimod har natriumtilførsel forøget Udbyttet.
Sættes merudbyttet i forhold til mængden af natrium,
som er tilført ved samtidig tilførsel af 120 kg N, ms
følgende:

37 kg Na i Na-kas har øget udbyttet med 1.5 hkg
sukker pr. ha.
197 kg Na i kogsalt har øget udbYltet med 3,5 hkg
sukker pr. ha.

Merudbyttet for tilførsel af kogsalt er stalistisk sikkert.
Urenhedstallel er imidlertid steget til et for høj! niveau
ved tilførsel af kogsalt. Da tilførsel af kogsalt kan have
negativ indflydelse på jordstrukluren, bør man også af
den grund være varsom med at tilføre dette stof i stor
mængde til markerne.

Optimal N.g0dningsmællgd~. kg N pr. ha I
-O Merudbytte I kg N k.Oliter I
e.:! • hkg kerne, a.e., hkg sukker

IAfgrøde ~ 5,"~ 4 ler. S kr. 6 kr.

t .... Q.":
.~~ Am'endle gødningsmængder l hkg kerne I hkg kerne I hkg k~me I.!' B~ 'i

" ::'-«1 kg N pr. ha koster kr. koster kr. kos-u~r kr.
;; .ocb

25 I 50 I " 1.00 1.2S 1.50 .30 1.40 I'SO .30 1.40 1.50 .30 1.40 1.50 I< :glti

Hvede, kerne
Forfrugt kom 98 36,0 8,7 15,921,726,129,4 31,7 185 187 189 178 181 183 172 174 177
Forfrugt oliep!. 94 42,5 8,9 15,9 21,3 25,3 28, l 29,9 174 176 178 166 168 171 158 161 164
Forfrugt bælgpL 49 43,1 8,5 15,2 20,3 24,0 26,5 28,0 158 160 161 152 154 156 146 149 151
Forfrugt frøgræs . 20 43,3 8,0 14,0 18,3 21,2 22,8 23,7 145 148 150 136 139 142 129 132 135
Forfrugt raer 8 34,8 9,2 17,2 24,029,533,636,4 175 176 176 171 172 173 168 169 170

Rug, kerne
Forfrugt korn 57 25,3 8,4 14,8 19,5 22,4 23,7 23,5 122 122 123 118 119 120 115 117 118
Forfrugt oliepl. 8 27,3 8,5 15,2 20,2 23,7 25,9 26.9 143 144 145 138 140 141 134 136 137

Vinterbyg, kerne
Forfrugt, korn SO 33,1 8,3 14,9 20,023,7 26,428.1 174 177 179 165 168 171 157 160 163
Forfrugt oliepl. S 43,7 6,6 12, l 16,4 19,8 22,3 24,2 189 193 196 178 182 185 167 172 175

VårbYK, kerne
Forfrugt kom:

Jylland. 320 25,8 6,7 11,7 15,417,8 19,2 19,8 132 133 135 125 127 129 120 122 124
Øerne. 249 31.1 7,1 12,0 15,1 16,717.4 17,5 109 110 112 103 IOS 107 98 100 102

Forfrugt faer 148 38,4 6,5 10,9 13,715,1 IS,S 15,4 103 104 105 97 99 101 93 95 97
Forfrugt oliep!. 9 31,6 6,7 11,5 14,716,517,317,3 113 114 116 108 109 111 103 IOS 107
Forfrugt kløvergr. 9 37,0 3,3 4.9 5,3 4,6 3,2 l,S 54 SS 56 50 51 52 46 48 49

Bederoer, a.e. 125

Grundg. m. naturg. 53 130,6 3,5 5,6 6,6 7,0 7,2 7,4 54 64 46 57 64 39 58

I hkg sukker I hkg sukker I hkg sukker
koster koster koster

1801200 1220 18012001220 18012001220

Fabrlksr.er, sukker 134 79,9 2,4 5,0 7,5 9,410,410,2 123 124 125 120 121 123 117 119 120

Till a.e. er regnet 1.03 hkg torslOfi bederoer eller 12 hkg beduoetop. Afhensyn 111 opbevunngstab er dog frlldraget JO pct. aftopudbyIlet.
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Anlal for-;Illt II l

Grundgodel 33.4 46.2
50 N ikas, udbr. efter sånlllg 15.3 12.9 10.9
100 N i ka~. udbr. efter såning 23.9 19.7 15.6
100 N i urea. udbr. efter såning 21.8 18.6 15.3
50 l\' i lIrea. udbr. efler såning 16.1 13.6 11.9
100 'I UKS. udbr. efter sånlllg 22.9 19.9 16.4
501'.- I L1KS. udbr. efler sålllng 15.8 IDA 8.7

Forsøg med urea og kalkammonsalpeter til vin
tersæd
Amidhæl"lof I urea har Id lider "æret belydcligt
billigere end ammonium og/eller nmal I andre fa"!le
kvælstofgodninger. NAr forbrugel af urea alligcvel er
forhold .."j .. lille. ogs1l I perioder med en lav pris. er
a",agen USIkkerheden ved gødningens kvælslof\'lrk
nillg. Det gælder i"ær 111 afgrooer. hvor den Ikke kan
nedarbejde\ I jorden som en forhold ..regd mod ammo
maktab "ed amldhæ!slofTels omdannelse III ammo.
nium. f\fange forseg har bekræftet denne USIkkerhed
omkring ureas ~'ælstofefTekt I etablerede afgroder
Der er I Iq86 gennemfon et fOl"iog med ..porg~mAlel I
'1IlIcrrug. og el I 'Interbyg. Gennem..nilsresuhalel af
for<;ogene. der er gennemfart "Iden 1984. er ViSt I tabel
14 og tabel 15.

Amidholdige hæ/sloJgødnmger 11/ wirbyg.

17.7
24.0
26.9
22.1
25.1
22.9
27.2

O 3D
O 22.1
l 30.4
l 35.3
l 27.6
l 31.5
l 28.8
I 34.9

O 24.2
2 22.4 17.6
5 27.1 20.3
3 23.9 19.7
5 25.2 19.4
3 23.3 18.8
5 27.8 21.5

1984-8' 1986
hk, hkg lu~mc pr_ha

leerne udb. og ne!lo
merudb merudb.

19&4--86
Kat. for hkg lr.me pr h.
lejesæd udb_ Ol nelto

merudb merudb.

1984-86
Kar. for hk, loerne pr ha
kjt'Sæd udb. Ol ntlto

merudb. mmldb.

TabelIJ.

Tabel 15. Vrea fil vinterbyg.

Anlal fo~g

Grundgodel
45 :--; i ka'l 211/, I 45 N i bs 21/"
70 ~ i kas 211(, 70 N Ikas :1/..
45 N I uren :Ii/\ -45 N i urea 211.

70 N I urea 21l/\_70 N i uren 211.

45;\! I uren 111/\_45 N ikas 21/..

70 N i urea 211/,,70 N i kits 21/..

Vinterbyg

Tabel 14. Vrea Iii vimerrtJg.

Vinlerrug

6 fo~g

Grundgodel
40 N ikas 1%-40 N I kas Iv..
65 N ikas IO/\-65;\! ikas 1%
90 t Ikas ItI/\+9O N i ka'i 1%
65 N i uren ItI/) ~ 65 N i urea l %
90 N i urea 1t>/1-90 N i urea Iv..
65 N i tlrea ItI/1-65 N ikas 1%
90;...11 urea 1(1\-90 N i kas 1'Y~

Økonomien ved kvælstofanven
de/se
0"'on0011cn ,ed <111\ cndcl ...c af '" ndl,!o( i korn og
nKlfrugt er belY'1 i 0p"lIl1mgen Ilahel 12
De optimale I..\æl.-.tnfmængdcr, tier er \i<;t her. er
beregnel på grundlag på for"ogsrc...ultalcr siden 19RO
for de afgrodcr. h\or der har \ærel gennemfort Cl
;lIl1rlgeltgl anlal for'iog.
Udfra for<;og'ire<;uhalcrnc er beregnet den okonomi5\..e
opllmale k\'e1... lofm:cngde I J..S:'ool pr. ha Iii forskellige
afgrodl'f ener fnr<;kclhg rorrrugt m \' vcd en k\'æl"lof
pm pa hh\ 4.00 "'r._ 5.00 !..r. og 6.00 kr pr. kg N. og
lI:ir prl'cn pr hlg !..orn Cl' hh,. 130. 140 og 150 kr.
TII.-..\arende er beregnet. h\'lll..e k\O,t=I"lOfmængdcr der
Ole,' fordelagtlgl kall 3m end!."' III foderroer og fabnl.. ...
roer. "(Hn kan af"æth.'''' ul de anfnrlc \ancrende Pri\ef
Af de "l..onoll11'1... optimale bæl"lofmængder fremg. r
del. at der ~an ...~e rCI ..tore lld~\lllg 1". \Cl afgrodcpn·
...er "Olll ~uxlmngl)prt<,cr.uden al del ændrer \æ..elltJigt
pl den opomale godnlllg..m'(,llgde.
Ilvor l~lbellt"rl" al1\i .. ningcr anvenue....om rctningsgi
\ enue for k\ æl"'loftdfor'iel. bor dl.......: gcnncmsnll .. re<iul
latcr naturllg\ l"IIJ1Clllpt"!'. luble forhold. Men har man
~end,kab til de optImale godmng<;O\ængder under de
gl\ Ile \ ilUr genncm rraktl'ikc erfannger eller udforte
marUof'ug. an\ I..er labellen h\ i1kc relall\C fOf'ikeJle.
dl'r normalt bor \lere I ~\æl"'lOfllldelmgen \00 bLa
for~kclllge forfrugll'r og 'italdgodnlllg"'lII\t"ndel ..c.

Forsøg med kvælstofformer
Forsøg med UKS-34 (ureakalksalpeler)
I den lIe forsng ....crte er for Irejde år nfprovct en Il) lype
f~I'i'1 h:cl<;lofgodlllllg. der foreløbig kun er frem ..tillet
til fON,g..forml'1 af Norsk Hydro.
Det IOlale kvæ<;horindhold I godl1111gen pil )../. pet. cr
"'llmmen<;at af 27 pcl amldbæl'itof (urea) og 7 pet
IUlralkHt:Jiaof(kalksalpeler). FormlUet med al blande
~alk<;aIJ'ICler I urea er. at blandingen \tcd udbrmgning
uden nedarbejdnmg. <;pecleh på lor jord. skulle gi' e
mulighed for llundrc tendens III lab af kvælstof III
luften end \ed anvendelse af ren ureagodnmg. Idel
~alksalpeler "I g!l I forbuldeh.e med en del af den
darmede ammonium fra urea. hvoned ammoniakfor·
damplllngcn mllldske...
For "'PCCICIt at bel)'!'.!.: di~ ...c forhold. er forl'ug..godnin
gerne 1 planen bevid"l udbragt efter byggens såning
uden cflerfølgende Iromling eJler linden form for ned
bnngning.
Rewhalel af. relS 2 gennemførte forsog er VIst I label
13
I bctragllllng af del nnge fo",og~antal i 1986 skal man
Ikke drage "'Idtgående konklusioner udfra Arel" resul·
later Ved ,"urdcnng af gcnnemsnllsresu!lalcl for de 2
foregående år ~. al der Ikke er He<;elllhg for~kel på
godningernes "Irklllng "ed et hæl'-lofniveau pil 50 kg
k, æl"lOf pr. ha. Derimod syne.. urea al 'Irke dårligere
'cd et kvælstofniveau på 100 kg kvælstof pr. ha. UKS
har stort sel samme kvælslofefTekt som klllkammon
..alpelcr. Re.. u1talerne synes således al bekræfte, al
tubct af kvælslof ved ammoniakfordampning kan re
duccre'i ved blandlllg af urea og kalksalpeter.
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Kombis4muskincn pdfyldes gødning fra h"jtipwJgn. De ar
bejdsmæssige ulemper \"t'd am'endelse af kombisiJmasktne
kan mindskn hnJ man roder over dM rette mekanik.

l lighed med resultaterne fra vinterhvede. der er ofTent
liggjort i sidste år~ beretning. viser resultaterne I vin
terbyg og i vinterrug, at der af og til er en \\ igtende
kvælstofefTekt af urea udbragt til \intersæd.

Forsøg med placering af flydende ammoniak og
PK-gødnlng
Forsøg sidst i 1970'ernc viste konsekvente merudbyt
ter, når NPK-gødningen blev placeret ca. 5 cm under
og ca. 5 cm ved siden af vårbygkernerne. Af arbejds
mæssige grunde bruges metoden kun lidt i dag.
Den altovervejende hælslofgodmng ut vårb}g er sta
digvæk nydende ammoniak, som nedfældes forud for
såning.
Der er udviklet en forsogsmaskme. som i en arbeJd<i
gang kan udså kornet, og placere såvel PK-gødning
som flydende ammoniak i ovennævnte afsland fra
kernerne. Maskinen er afprøvet i 3 forsøg, og resultalet
fremgår af tabel 16.

Tabel/6. Forsøg med placering afflydende ammoniak
og PK-gødnmg (75).

Vlrbyg
hk,
k_ Forb.
pr. ha ..,

3 fONOg

a. (Grundgodet) PK udstrøel 22,4 100
b. 60 N i n a nedfældet, PK udstrøel 18,7 183
c. 90 N i n a nedfældet, PK udstrOCI 20,8 193
d. 120 I n a nedfældet, PK udstroel 20,7 192
e. 120 i na placeret, PK placeret 21,4 196
f. 90 i n a placeret, PK placeret 20,1 190
g. 90 N i NPK 21-4-10 placerd 23,2 204
h. 120 i NPK 21-4-10 placeret 24,5 209

LSD ......... 3,8
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Kombineret u~ning afkom og placering afsåvel PK-gød
ning som ammoniak.

Udbytterne har på samme kvælstofniveau være ens,
hvadcnlen ammoniak og PK-gødning er udbragt på
traditionel vis hver for sig, dier gødningerne er place
ret I forbmdelse med såningen. Derimod er der opnået
el statistisk sikkert merudbytte på 3,8 hkg kerne pr. ha,
hvor 120 kg hæl<.;tof pr. ha I PK 21-4-10 er placeret
samtidig med sAnmg i forhold til traditionel udbring
ning af ammoniak og PK-gooning.

Udbringningstider for
kvælstofgødning

Delt kvælstof til vårbyg
Der er en vis risiko for hælstofudvaskning. når nitrat
k\'ælstof udbnnges for sånmg til f.eks. vArbyg. Ud
vaskning kan forekomme ved o\'erskudsnedbor i perio
den fra udslroning af kvælstof Iii afgroden er i god
vækst. For al bcl)'se delle forhold slartede I 1982 en

Tabel/7. Delt km!lslo! lill'drbyg (76).

198J-S4 IlJ82-R5 I''''
V Tbyg

hil.• kerne pr. ha
J8 nr. J8 nr 1-4 ~ello·

>-jI m<n>db

Anllll fnl"'.Og 17

Grundgooet 25,8 22,5 22,9
80 '1 i ka~ for <.;åning 20,6 15,8 19.2 16,1

120 '1 i bo; før <.;Aning 26,0 20,0 23.0 18.3
160 '1 i kas for \åning 28,8 21,5 25,2 18,9
120:\ I kas for mng
~40Nikasca "/~ 28,1 24,5 26,1 19.2
80 N I kas for mllg

140Nikasca \ 1/, 25,7 11,7 24,0 18,6
40 N I kas for såning

•40" i kas ca. Il/~ 2104 19,4 18.5 14,7



for.."g....Crlc. h\or ,Ilgende hæl\loflllfor'oel fnr ",~nmg

bllHT sammenlIgnel med de salllmc hæl"tofmængder
Illfort ad l gange. ForMe Illdeling fur ~~Illng og re"ICfl,
~O ~g ~\æl,tof pr ha. 'id..1 I maJ Re-;ullatet af de
gCllncmf"rlc for.."g er \ l... t I tabel 17
Oer er gennemførI ~ for..ug i 1983 og 19H4 på lerjord
(j Il 5·8), På lrod.. af megel ~tore nedbN,o\ef',~ud i
fodret 1983 er der Ikke opnået noget mcrudbyllc for
dellllg af k\i~c1'lOn'ct på lerjord. Pli ..andjnrd denmod
er der l gennCJnlllllt af årene opnael pæne merudb~tler

for delllIg af b:c1"lOffel. Dl~'ie merudbyller !>tummcr
fm..t ng fremme'" fra for<;øgene I 1983. h\'nr nedbors
fordelingen \ar \.\.,,\entlig for-.kclhg fra normalen
I gcnnem<;nll af de ..)\' fOf'ug (JB )-4). der er udfort I
19l:o\6. er der kun opnået ,må merudb~ller for delmg af
~\,-d"offel DI,,"e 7 forsog !..an Imldlerlld deles op I 3
grupper. Gruppe I: 2 for.."g. der er udforl på vandel
jord Her er opn.\el et genllcm'innllgt merudbytte for
deling på 2.9 hkg !..erne pr. ha Gruppe 2: J fon,ug er
udll.,rt efler planen på uvandet jord. J ler er opnået Cl
gClll1cm.. mllig merudbytte for ddlllg på 0.2 hkg kerne
pr. ha. Gruppe 3· I 2 for..."g på u\'andel jord er :"Idsle
kvæl ..toftildeling fnr..t forcl<tgel den 9. juru. alts!!. kort
Ild for b)gg~n" ..kndmng. Her er der opnåel el gen·
nelmllllligt nJlIldrelldbylll! for delllIg på 1.8 hkg !..erne
pr ha.
DI .....e re..uhater ullde"lr~ger.al bæl"lOffel skalllide·
le<; og oplo'iC". rellldlgl. planterne kan nå at udn)tte
k\~e1stoffet Derfor har mCloden med del mg: af k\;;cl·
..tof III \'århyg for"'l og fremme'>l mlere....e på \andel
"'Illdjord.

Forsøg på vandet sandjord
lIVl'! sandjord vandee; optimalt. er udbyttepotcllt131et
her Itgeså ~Iort ..om på lerjord. Da det poleniieIle
lIldhold af plantettlgængcligl kvæ1<;tof er betydeligl
la' cre på "undjord end p lerjord ....kal der tilf"rC'l en
..torre hæl'itofmængde p sandjorden for at opfylde
planterne<; beho, \'ed et højl udbyttcmvcau.
Tllf,,~1 af en Slor hæ"lofmængde l del tldllgc forår
kan bevtrke en sa:rdde... kraftig vegelatlv ud\ lkllllg
med stor halmm1l:l1gd~og leje~<l.-d tilfolge
'1 dfnres k\ælqoffel ad nere gange. er der rnullghed for
en mere harmolmk væk .. !. hvorved mere aftorstofpro
du!"tionen Indlejre, i kerne og mllldre i halm.
Sp<lfg...miilet er sOgl belY"1 i forsøg Mden 1984. I disse
ror,,~'g er det hen~igten. at planterne 'ikal sikres opllmal
\'andfors}llIng og \and<..... med 40 mm. hver gang
marken~ undef'\kud når JO mm. Desuden er der lll·
"træhl oplimal bekæmpelse af sygdom Ole og c;bdcdyr.
T_heil
I lighed med re...uhalerne fra 1985 er udb) lierne 11986
for..."gene 'tOft \.ClIIp. \'Irkede af lid ..punktel for ulfor.
scl afhæl ...wf Der har kun 'æret lejK'Cd l el enkelt af
for...~)gene.
En udhyltcefTekt af del mg af !..\æISIOffel kan kun
forventes. 11\1" plulllcrne gennem hele '~c!.."'I"æsonen

holdes optllnall forsYl1el med vand. En opdeling af
!tret .. for"(lg efter lilført vandmængde vIser. at 4 af
forsøgene er tllfurt under 100 mm vand og J af fON,'
geJle er 11Ift\f1 over 100 mlll vLlnd. '\J~r cngangslilfM..el
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rand IR. Delt J..l"t{'I\lvJ~od,J..l1mr( 1I1l'urbYJ: f'fl HJlldt'l
wmJ;ord (;'71.

hka brne pr. ha
Vlrb)"g Udb Ol nKrudb. Nelle>-

19804 1985 1986 mmodb

\ntJI '-pr,,'!! ,
"\Jlld<"l 1;111 nlC't1 mm \,111,,1 1111 " .,.

GruIHlg(ICkl 20.6 29.5 H.2
80 'J \ed ..:1ll\llg IM.D IM.9 17'; 1.1.6

120 N \ed ""llIIIS 24.8 :!5.7 21.7 16.1
60 N 'cd ,.llllllg.

JO ~ I~. JO 'J ~"I, ro..- .:!6.1 22.0 15.1
JO .... \ ed ..alllng..

JO N Ik hO N ~Iy :!7.7 !5.9 !1.5 14.6
JO 1\; , ,;1n. ,\0 "- "o

JO .... ~IV. og. 30 '" "I,. 25.5 23.8 21 ... 11.X
~O r... \ ..:1n. ~O '\J l/".

40 :"J ~'V, og 40 './ 1% 27.S 26A 2\4 14.!

af 120 !..g h.cl ... tof pr. ha ~ammenhgneo; med <;amme
mængde fordelt over 4 lige <;tore llifur..ler. h:lr merud
byttet for ddmg \ærel ·2.5 hkg pr ha i ~ for...og med
gennem ..nnIJg 81 mm \andlllfof\el og 2.7 hkg pr ha l J
fOfS"8 med gennem<;ltIlllg 112 mm \'andlllfor..el
Forsogene bor fort<;ælle. men folgende kan kon!..lude
res.
P~ sandjord k,lIl anvendelse af 1Illralholdig gødning for
"lIning af \!trbyg medfore en mlko for nllfatudva<;k
ning.
På \'andet :..andjord kan kvæl<:lofmællgden lildele... ad
nere gange. uden al det går ud over udbyllcl.
l gennem'inll af forsogene har del Ikke \ærel renlabelt
at tilfore kvæl<;(ofgooningen ad 3 gange.

Delt kvælstof til vinterhvede
Afsluttede for..ogsscner har 'l'it. al IodelI k\;;cI'lof·
god<;kning af \lIllerh\ede har gl\-et el hlle merudbYlte l
forhold til engangMlIforsel og tredelt lalfof'\c1
l for..og 19 4 og 1985 er under.."gl ~porgsm!1let om.
hvorn!lr forsle t"deling !-obl forelagt...., når kvælstoffd
Illfor~ ad to gang~. Di,,'>C for<:og visle. at el1 mcgd
Ildlig udbringnlllg i februar ml\ned kan være uheldig.
Idel kncl"lof\'lrkningcn kan være lled~at. Åf'\agcn
heri il har formcntllg \æret ud\3..or;kning af hælslof i
forbmdelsc med men;kud"llt>dbor I del tIdlige forår.
Den helt lldllge udbringmng er derfor udeladt af
forsogsplanen l 1986.
Planen l 1986 har sammenlIgnel slIgende !..\æl'iIOflll·
foror;el udbragl på en gang midi i april med fodelt
lnæl'itofttlfo~1 \ed det hOje !..\æl'ilOfm\eau
Forslc k\æl"lofttlskud \-'ed delt tliforsel er 111'ilnebl
udbragt hil\' 7. III 15. man" og 29. marts. Da for!l.rel
Irak ud. ble\ de gennem'il1llhge Illfo,..-,e1sdatocr I <;Icdet
20. marI:.. og 7. apnl.
På begge tid'ipunkler bl~\' for ..lc lildeling for""gl med
hhv. halvdelen og en trejdetlcl ~r den lotale hælstof·
mængde. R~ultalel fremg' r af label 19.
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Tabel 19. Dell kvælslofgødskning Iii vinterh~'ede (78).

Aks Sul· hkg keme pr. ha
Vinterbvede pr. længde Udb. og Netto-

ml cm merudb. menIdb.

Anllll forsøg 1986 , 1

120 N ikas.. 1% 484 84 58,2
180 N ikas., 18/4 529 84 2,1 0,3
90 N %, 90 N 2/5 534 86 3,5 O,S
60 N '/" 120 N 'I, 508 85 3,2 0,2
90 N 20/), 90 N 2/5 525 85 3,2 0,2
60 N 20/), 120 N % 505 85 2,8 0,2

Resultatet af !rets 7 forsøg er vist som gennemsnittet
af vækst regulerede og ikke vækst regulerede led, idet de
dårlige vilkår for vintersædens overvintring bevirkede,
at sammenligningen mellem vækst regulerede parceller
og ikke vækslregulerede parceller er for usikker. Leje
sæd har ikke spillel nogen afgørende rolle i forsøgene.
Merudbyuerne for kvælstoftilførsel udover 120 kg
kvælstof pr. ha har været meget sm;1. Derfor er der
heller ikke opnået nogen forskel af betydning mellem
forsøgsbehandlingerne.
Hverken forfrugt eller jordtype (JB l, 4 og 6) har haft
afgørende betydning for resultaterne. Sorten har været
Kraka i aJle forsøg, på nær et enkelt.

Delt kvælstof til vinterbyg
Spørgsmålet om delt kvælstoftilførsel til vinterbyg er
undersøgt forsøgsmæssigt 2 år efter den plan, som
fremgår af tabel 20.

Tabel 20. Delt kvælslofgødskning til vinlerbyg (79).

1985 1986
Vinterbyg hkg IrI· hkg kerne pr. ha

kerne længde udb. og Nello-
cm mc:rudb. merudb.

Antal (orseg J J J

Grundgødet ........ 21,S 50 28,S
100 N, 1.·12. april 25.4 70 21.4 16,7
180 N, 1.·12, april 32,4 73 28,S 20,8
80 N ca. 20/1 ..-100 N
ca. 2% ." 36.3 73 29,S 21.1

80 N ca. 2°1]+30 N
ca. 251..+70 N ca 2lf5 35.6 72 29,0 20,0

søgsserier, hvori der også er indgået vækstregulering.
Anvendelse af stråforkortningsmiddel i rugen har
hvert år været en god og rentabel behandling som følge
af et øget udbytte, en lidt bedre stråstyrke og en smule
mindre halm. Siden 1983 er opgaven derfor videreført
med konsekvent stråforkortning i alle forsøgsled. Til
gengæld er forsøgsplanen udvidet med et forsøgsled
således, al værdien af delt tilførsel belyses ved 2 kvæl·
stofniveauer, hhv. 1200g 160 kg N pr. ha. Resultaterne
af 3 gennemførte forsøg i 1986 er vist i tabel 21.

Tabel 21. Delt hælslofgødskning til vinterrug (80).

t979·86 1983·86 1986
Vinterrug bltg kerne pr. ha NetlC>

Udbytte og merudbyne merudb.

Anlal fON18 ,. 21 J

Grundgødet 24,9 20,S 20,3
80 N ca. 11/4 20,3 19,1 20,9 17,8

120 N ca. 11/4 25.4 25,0 27,4 22,7
160 N ca. 11/4 26,3 26,4 29,0 22,7
80 N ca. 3°/1

-+80Nca. 'I, 27,8 27,5 29,1 22.2
60 N ca. )0/3

+60 N ca. 'I, 25,5 30,2 24,8

Forsøgene er gennemføfl på jordtype I, 2 og 4. For
frugten har i 2 af forsøgene \'æret byg, og i det tredie
kartofler. Det økonomiske optimum har i alle forsøg
ligget imellem 140 og 160 kg pr. ha.

Resullaterne afde gennemførteforsøg viser. af del af
hensyn til udviklingen i slrl1slyrke og halmmængde md
anbefales at dele kvælstofmængden Iii rug med en
første udbringning tidligt i april og en ande" fildeling
seneSf 4 uger se"ere.

EflerArsudbringnlng af kvælslof til vinterhvede
og vlnlerbyg
I forbindelse med rodskiftet kan vintersæden fl. kvæl
stofmangelsymptomer i oktober-november måned.
Planterne bliver gule og et kvælstoflilskud kan fjerne
disse symptomer.

Tabel 22 Kvælslofgødskning af vinlersæd. eflerl1r og
!"d, (8I).

Antal forsøg J l

Grundgødet ......... 8 O 33,1
100 N forår . ........ 8 O 21,1 16,5
150 N forår .......... 8 2 24,1 17,6
200 N fordr 8 3 24,5 16,0

25 N efterår, 200 N forår 8 3 24,0 13,9
25 N efterår, 150 N forår 8 2 24,3 16,1
2S N efterår, 100 N forår 8 1 22,S 16,3

Årets forsøg er udfort på JB 4, 6 og 7. I 2 affor!iøgene
har sorten været den toradede Igri. mens sorten i det
sidste forsøg har været den nerradede Tapir.
I gennemsnit af årets forsøg er der små og usikre
merudbytter for deling af kvælstotTet. Merudbyttet for
todeling har været af en størrelsesorden, så det netop
har kunnet dække omkostningerne ved en ekstra ud·
bringning.

Delt kvælstof til rug
Spørgsmålet om delt kvælstof til rug har i lighed med
de øvrige vinlersædsartcr tidligere været belyst i for·
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Tabel 13 Km!lslofgodsknmg af ~'i",ersæd. efterar og
for/Jr. Gennemsnit J985 og J986 (00).

Spørgsmålet er forsog!>mæ!>slgt belyst siden 1983. De
forste :hs forsøg vi5.te. at 25 kg hæbtof pr. ha ha\'de
den samme eITekt som 50 I\g kvælstof pr. ha ved
efterårsudbringmng. Derfor er forsogene i 1985 og
1986 fortsat med 25 kg kvælstof pr. ha om efterllret
kombineret med fo~kelhge kvæh.tofmængder tlifort
om for ret.
Resultalel af årcls S fo~og I vintcrhvede fremgår af
tabel 22.

Vinterhvede

JB nr. J-l
For/rugl, bredbJadel o/grøde
Anlal forsøg 198~

Grundgodel
100 N forår
1SO N forår
200 N for. r

25 N efterår. 200 N forllr
25 N efterår, 150 N forår
25 N eflcrår, 100 N forår

JB nr. 4·5
For/rugr. bredbludel afgrøde
Anlal fOI'ol.g lq8~·86

Grllndgodt:l
100 N forår
150 N forår
200 N forår

25 N eflerår, 200 N forår
25 N efter r. ISO N for r
25 N efterår, 100 N forår

JJJ nr. 4-6
Forfrugt. korn og /rogræs
AnilII fnr'oOg 198~-86

Grundgodet
100 N for r
150 N forår
200 N for1lr

25 eflerår. 200 forår
25 N efterår. 150 N forår
25 N efterår. 100 N forår

Karnter ror hk, kt:t'ne pr. ha
planleudv. Udb. og Nelto

cfterlr menIdb.me:rudb.

2

9 31,9
9 22.8 18.2
9 26.2 19.7
9 27,5 19.0

IO 29.8 19,7
IO 21,8 19.6
IO 25.2 19.0

4

8 41,6
8 21.9 17.3
8 26,4 19,9
8 26.0 17.5
8 23.8 13,7
8 25,1 16.9
8 23,1 16.9

,
IO 33.8
IO 24.3 19.7
IO 28,6 22,1
IO 31.8 23.3
IO 32.6 22.5
IO 29.9 21.7
IO 25,4 19.2

Godsknin~ og kalkning

Det ::.es her. al plantcudvlklLngen 1 cfterArct har \ærel
upåVirket af forsøgsbehandlingcn. J tabel 23 cr V\SI

gCllne:ml,nitsresultatet af forsøgene l 1985 og 1986.
I hveden t'r der 1 gcnnemsnlt af dl~!>e forsog opn<'1el ..må
merudbytter for kvælslofulforscl om efteråret. hvor
forfruglen har \æretl\om. eller h\or h\eden har \æret
')§et p. let Jord (J B I og 2) efter en bredbladet afgrøde.
De opnlkde merudb)t1er har Imidlertid hOJest \'æret af
~mme: .. torrelsesorden wm omko!>tmngerne III god
ning og udbringning.
1 de 3 forseg I \Illlcrbyg har efte:dlrsudbnngmng af
hælstof medfurt mlfldreudb)'lIe:r I de parceller. de:r
har va:rel normalgodel om foråret.
I alle forsogene l h\ede efter bredbladede afgroder har
del igennemslllt \1Cret rentabelt at Illfore omknng 150
kg ha:lstof pr ha. 1 h\ecIe efter kom og fmgrres. og I

\ lIIterb) g efter korn har det i gennemsnll af dlS3e
forsog været rentabelt at (lIfore omknng 200 kg hæl
stof pr, ha,
Vt:d et nærmere studium af udbyuekurven fremgår
det, at h'o'eden kan udnytte en stor del af det hælstof.
der tllfor~om efteråret. Fig. 5 \·Iscr. at I de forsøg. der
har været udfoT! i delle: beretmngs r. har det efterårs
udbragte hælslof \ Irket ligeså godl .!tOm det forårs ud·
bragte. Den efter rsudbragte kvæl ..tofmængde har ~
ledes sl\ullet fratrækkes. når den oplImale forårsl\væl·
stofmængde skulle ~(emme'), Tidligere års forsøg
vi..tt' imidlertid en ~v:.tgerc eITekt af det eflerårsud
bragtc kvælstof. hvilket kan skylde5. udva!>kningslab.
Der er !>!Uede<:; Illgen grund III at ændre konklusionen
fra Sidste 1I.r:
Resulwlerlle fra 3 ar~ forsog l'lxer. at der i a/mifldeitg-

Merudbytie, hkg kerne pr. ha
30.----------------,

25

20

15

Vinterbyg

For/rugt. kom
Anlal fOI"Wg 198~-86

Grundgodet
100 N for r
150 N forår
200 N forår

25 N efterår. 200 N forår
25 N efterår. 150 N forår
25 N efterAr. 100 N forår

10

l J 5
O 25 kg N efterårsudbragl

tO 16.4 • Forårsudbragt
tO 19,2 14,6
IO 26,2 19.7

OIO 28.9 20,4 O 50 100 150 200 250
tO 26.8 16.7 kg N tilført
tO 25.6 17,~

tO 21,9 15,7 FIgur l j'irkmngen uf e!terfJr5udbragt k~'æ/slO! I rtnier-
hl'cde.
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hed ikke er behov for efterårstil/ørsel af kvælstof til
vinterhvede og vinterbyg. Efter gode for/rugler på de
bedrejordlyperhorfremgangsmliden tieslførl til udbyl
tenedgang, og efter /or/rugt korn kan der selv på
mindre god jord højst /orvclltes dækning for merudgif
ten. Der er ved ejlerårstil/ørslen afkvælslojsåledes tale
om el urentabelt merforbrug. og da deue tillige kan
være en ekstra belastning for miljøel. bør tilførsel lil
vintersæd kun finde sted, hvor der er et absolut og
begrundet behol'.

Tabel 24. Forsøg med PK-slam (82),

Vlrbyg

4 forsøg 1986

Ol'
12Pisup ".
24 P i sup .
48 P i sup .
12 P i PK-slam
24 p i PK-slam
48 p i PK-slam

Hkg kerne
pr ha

46,5
0,8
0,4
1,2

"0,7
-0,6

0,3

Fosfor og kaliumgødninger
Tilsvarende forsøg i 1985 visle, al fosfor i slam havde
en virkning på omkring 80% af virkningen af fosfor i
superfosfat.

Ikke vandopløseligt fosfor
J sidste gødningssæson blev markedsført en NPK
gødning, 18-3-9. hvor kun en ubetydelig del af fosforet
var vandopløseligt. Virkningen af ikke-vandopløseligt
fosfor er undersøgt i ældre forsøg. Ikke vandopløseligt
fosfor havde for ringe effekt på udbyttet første år efter
tilførslen.
Ovennævnte NPK-gødning er sammenlignet med
vandopløsclige fosfosgødninger i 5 lokale forsøg. I et
fors"g (23016) har fosfor i NPK 18-3-9 med statistisk
sikkerhed virket dårligere end vandopløseligt fosfor. I
de øvrige forsøg har der ikke været statistisk sikre
forskelle på gødningernes udbytteeffekt.

Forsøg med røgvaskervand
Ved afsvovling af røgen i varmeværker o.lign. med
nydende ammoniak fremkommer el nydende produkt
med 90 g ammoniumkvæislof pr. liter saml et betyde
ligt svovlindhold.
Dene produkt er afprøvet i 5 forsøg i vårbyg. Produk
tet er udsprøjtet i 2 doseringer. For at kunne vurdere
effekten af kvælstoffet i røgvaskervandet er der desu
den medtaget forsøgsled med stigende kvælstoftilførsel
i kalkammmonsalpeler. I de 5 forsøg er kvælstoffet
udbragl efter såning, men inden fremspiring. Resulta
terne fremgår af label 25.

Tabel 25. Forsøg med ",gvaskervand (83).

Der er opnået fuld effekt af kvælstoffet i røgvaskervan
det i disse forsøg.
Der bør udføres yderligere undersøgelser, før produk
tet tages i anvendelse som gødskningsmiddel. Bl.a. bør
kalkforbrug og evl. afgrøeletoksiditet undersøges.

Industrislam
I Vestsjællands Landboforening og i Holbæk Amts
landøkonomiske Selskab er der udført forsøg med
Lilførsel af forskellige slamtyper fra Novo-fabrikken
bl.a. til kom. Forsøgene viser, at der kan være en
særdeles kraftig kvæltofeffekL af industrislam, ogsA
selvom ~Iammet er udbragt om efteråret.

Karøkt.hkg kernt pr. ba
for Udb. og Ntllo

ItjC:Sæd merodb.merudb.

7,9
16,0
20,1
20,5

29,4
10,2
19,9
25,7
27,7
28,3
26.6

I
I
l
2
3
3
l

Grundgooet
4ONikas .
80 N i kas .

120Nikas .
160 N ikas. . .
160 N i røgvaskervand .
120 N i røgvaskervand .

Vlrbyg
Forsøg med affaldsstoffer
By- og industrisamfundet leverer i stigende grad af
faldsprodukter. der ønskes deponeret eller udnyttet på
landbrugsjord.

Forsøg med halmaske
Aske fra halmfyr har et højt indhold af kalium. Gød
ningsefTekten af halmaske er undersøgt i 3 forsøg i
Vendsyssel (42086, 42087. og 42088). Forsøgene giver
ikke grundlag for en sikker konklusion. men i gennem
snit af forsøgene har gødningsefTekten af kalium I

halmaske været på højde med effekten af kalium i
kaligødning.

Forsøg med PK-slam
I forsøgene er afprøvet et PK-slamprodukt, der er
fremstillet af kalkstabiliseret, hygiejniseret og kalium
beriget husspildevandsslam. Produktet er forn~gsmæs
sigt fremstillet af bl.a. Faxe Kalk og DLG. Det er
tørret og og granuleret. så det er konventionel l spred
ban.
I årets 4 forsøg har der kun været små og usikre udslag
for fosfortilførslen. Det er derfor ikke muligl at vur
dere virkningen af fosforet i PK-slam udfra årets
forsøg. Tabel 24.
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Andre næringsstoffer
Svovl
I lak I med al .....ovlel bliver fjernel fra kraftværkernes
og indu\lriskorslenene<. reg. \'11 nedfaldet af svovl på
markerne blive mindre. Ved et hOJt udbytteniveau kan
der muligvi!:l opstå svovlmangcl i argrooemc. Dette
"'fX'rg'imål er afprøvet i cl forsøg i vårrap~ (25016). Ved
UdSlrøl1111g af 75 og 150 kg svovl i gips lige efter .. ning
er der opnået merudbytter pA hh ... 4 og S pet. Disse
merudbyuer er Ikke \latislisk Sikre. Spørgsmålet bor
belyses ved neTe forsøg, I neTe afgrøder og med forskel
lige sVQvlmængdcr udstroet (or sånmg eller udsprojlcl
p<1 afgrøderne.

Mangan m.m.
Normalt er der mangan nok l danske jorde. Ved hOJe
reakllonstal. dIer hVI" Jorden er los, bliver manganet
utilgængeligt for planterne.
Forskellige manganholdige midler er afprøvet i 7 for·
sog. Gcnncm~nitsresullalel er VlSI I tabel 26.

Tabel 26. Manganmuller til korn (84).

Udbytte Ol merudb.
vlnt~r- vAr- .lIe
hvede bYI r0l'S08

Serie 07-29-86
Anlal rUN'K , 4 7
Ubehandlet 19,6 42.4 58,4
4.0 mangansulfal 1.1 2.7 2.0
2.0 manganchelat. 6% 1.2 1.6 1.4
1.7 Perslorp Mn 8 0.3 1.1 0,7
2.0 1"loech'it (Il) eu-Mn 0.9 2.5 1.0
3.0 Opllnllffi. 'AultiOlIm 0.1 1.2 0.6

Midlerne er udsprojlel på vllllcrh\'ede omkring 25. maj
og på byg omkring 3. juni. Ved udo;;projlning af 4 kg
mangan<;ulfal udbringes ca. 1200 g mangan pr. ha. med
3 I OphmlO tilfores 270 g mangan. medens der udbrin
ges ca 120 g mangan pr. ha \'ed de ()vnge anvendte
nudler I de anførte dO'Cringer.
I hvedcfof'W)gene har der ikke været statistisk <;Ikre
ud·dag. I vårbyggen har der været slati~li<;k 'Ikre
udslag for mangantilforsel i 2 for~0g. I disse forsøg, der
begge er udfort på humusjord. har der været synlig
mangan mangel. 1 for\og nr. (07043) har reaktionstallet
været 6.2. og manganbehovet har kunnet opfyldes af
blot 120 g pr ha, Idet merudbyttet er af samme
storrelsesorden for alle de afprøvede midler. Dog er
der en tendell~ til højere merudbytte ved anvendelse af
mIdlet lloech<;t (B). hVIlkel kan ..kyldes. at delle mid
del og...:\ indeholder kobber.
FOr\oS nr. (41067) er udfort ~ kalkholdig humusjord
med reakllon<;lal 7,9. Forsøgel er kun ulfort mangan
gennem forsngsbehandhngen. hvilket langt fra har
været tilstrækkeligt til al fodlllldre mangan mangel i
hele væk!>L~æ<>ollcn. Marken omkring forsøget er tilført
mangan 4 gangc. Under sådannc ekstreme forhold
kommer midlernes reelle styrke frem. TIlfor'ilen af
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.~{anganmangeli ærter.
Jlvor reaktlonwallet er højt. og/el/u JOrden er I.s. er der
TIsika for manganmangel I næsten alle afgrøder_ Mangan
mangel kan afllJæ/~s ved udsprøjtnmg af monganho/dlge
midler. (FOIO: A. From N1t~ISf:n)

mangansulfal har medført et statistisk sikkert merud·
bYlle p 35 pel. Tilførsel af de øvrige midler har
medført USikre merudbyttcr fra -6 til j 9 pc!.
Hvor der er alvorlig manganmangel. er tilføNlen af
mOllgan med IIormaldosorillgen afde chelaterede man
ganprodukter for lav ,il at afhjælpe mangelen.

Husdyrgødning

Forsøg med nitrifikatlonshæmmere, Dldln og
N-serve
Kvælstoffet i husdyrgødnillg findes deb som ammo
niumkvælstof og dels som organisk bundct kvælstof.
Det organisk bundne h:c1';;lof fngl\/cs langsomt som
ammoniumkvæstof. Ammoniumkvælstof bindes til
jordkolloiderne, men når jordtemperaturen er over 6-8
grader, omdannes ammolUum relativt hurtigt tilnitral.
Denne oms..~tlllng • nitrifikation· sker ved hjælp af
bakterier. Disse bakterier kan hæmmes af de s:l.kaldle
nilrifikationshæmmcre. Didin og N-serve er ~ marke
det. og pnsen I eflerårel 1985 var 18.40 kr. pr kg for
Didin og 75,00 kr. pr. I for N-serve. N-serve skal
Indarbejde... I jorden strak<; efler udbnngnmg. idet det
ellers \'11 fordampe.
Der er i 1986 udført 9 fon.ug j vlirhyg med lInvendel~cn

af N-serve og DidiII. Re.uhaterne fremgår af tabel 21
Desuden er vist resultatet af 4 forsøg udført I 1985.
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I) 8 forwg

Tabel17. Nilrifikationshæmmer lilsal efterårsudbragl
gylle (85).

hkg kerne pr ha
K..r f Udb. og Nell().
I<j<s><d mcrudb. mcrudb.

Kalk

(A'(>r/apnmg ved gylleudbrse/ pd græs.
Hvis df!r tl/f.~s mere end ]0-25 IOns gylle pr. ha ad gangen
Iii græs. er der risikofor skade pd afgrøden. Afsamme gfllnd
skol man undg" overlapnmger.

37,6

12, 8.6

5.8 3,1

4,9 3,8

37,7

16,0 11,3

11,5 8.3

6.4 5.0

3

Virbyg

9 forsøg 1986

Gns. 39 t gylle efterår 0,9
Gns. 39 t gylle efterår.

gns. 86 N forir. . . . . 0.1
Gns. 39 t gylle tilsat

20 kg Didin. efterår . . .. 0,6
Gns. 39 t gylle tilsat

2 I N-serve. efterår I) . 0,3

.. forsøg 1985

Gns. 42 t gylle efterår
Gns. 42 t gylle efterår,

gns. 95 N forir ..
Gns. 42 l gylle tilsat

20 kg Didin, efterår
Gns. 42 t gylle tilsat

2 I N-serve, efterår

Forsøgene i 1986 har været udfort på jordtype 1·6. og
gyllen er kort ud i perioden fra 24. oktober til 24.
november. Der er opnået statistisk sikre merudbytter
for tilsætning af nitrifikationshæmmere. Didm har
virket bedst. men forskellen er ikke statistisk sikker.
Det bedste økonomiske resultat er opnået hvor kvæl·
stoffet i gylle er suppleret med kvælstof i kaikamOlan·
salpeter.
NitrifikationshæmOleme er ligeledes afprøvet forud
for fabrikssukkerroer. Resultatet af disse afprovninger
fremgår af label 28.
Der har ikke været statistisk sikre udbyttcforskelle
mellem forsogsbehandlingeme i nogle af de 3 forsog,
fordi den novemberudbragte gylle på disse lerjorde har
dækket hælstotbehovet. Derfor viser forsøgene i fa
brikssukkerroer ikke noget om nllnfikationshæmmer·
nes formåen.

Tabel 28. Nlmjikalionshæmmer lilsal efierårsudbragl
gylle.

1000 pI

Fabriksroer pr. ha
hkg pr h.v. ""..

oplagn sukker rod sukker

Antal fonøg 3

37 t Gylle no\<t:mber
88 N i kas forår ... 95 18.3 500 91,7

37 t Gylle no\'embt:r°N forår ... 95 18.7 18 1,3
37 t Gylle no\'(~mber

20 kg Didin, O N
forår 95 18.7 8 0.3

37 t Gylle novembt:r
2 I N-Serve .), °N
forår . . . . . . . . . . 96 18.7 -20 l,S

·)N·Serve er i I af d~ 3 forsog ero;lallel med IO kg Didm

Forsøg med kalk til vintersæd
Forsøgene gennemføres til undersogelst: af teorier om,
al tilforsel af små mængder kalk om vinteren eller i del
tidhge forår kan have en positiv indflydelse på udbyttet
i vintersæd. Begrundt:lsen skulle være, at planterne i
den aktive rodudviklingsfase kan lide af kalciumman·
gel på trods af højt reaktionstal på grund af særlig
ionbalanceforhold i jordvæsken.
Til belysning af forholdet er der i de 3 sidste år
gennemført forsøg efter en plan, hvor der tilføres hhv.
500 og 1000 kg kulsur kalk pr. ha, og gennemsnitsre·
sultatet af 3 gennemførte forsøg i 1986 i vinterhvede er
sammen med de to foregående års resultater vist i
opstillingen i tabt:1 29.

Tabe129. Forwg med kalk lil vintersæd (86).

Efter høM hk.
Vinterhvede km><

RI Fl kl pr ha
Anlal fOlWg 1986 3

Ukalke' 73,7
500 kg kulsur kalk 1,4

1000 kg kulsur kalk 1,4

Antal forseg 1984-1985 7 7 7 9

UkaJkel .. ............. 6.7 6.4 10,4 78,6
500 kg kulsur kalk 6.7 6,4 10.0 1,1

1000 kg kulsur kaJk 6.7 6,6 11.3 0.9

Årets forscg er udført på jordtype 6. l alle 3 forsøg t:r
der små udbyttenedgange for tilførsel afkalk. Udbytte
nedgangen er kun statistisk sikker i et enkelt af de
~enncmførte forsøg.
Arels forsøg adskiller sig fra gennemsnil"resultalet fra
dt: foregåendt: to år, hvor der har været små. men
usikre merudbytter for kaJktilforsel.
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Udk.ørsel afKJ'lIe pd wnterhw!de 'februar.
L'd"ørsel af gylle ph be~'O!l.Jedt' area/a I frostperIoder J.an fororsage tota/ ode/ægg('ls(' uf afgrødt:n Striben j midten er

fremk.ommet. fordi d(', i""(' er hu/dt sammen w!d ud""rs!en af gylle. (1·010 Alfred FUllrup)

Ocr er I 1986 gennemfart el enkelt for..og I \mterb~g.

og el I Irltlcale med kalklJlfor!ld. I begge for-.og er der
opn el sm:5. merudby Iler for kulktilforsd.
L'dbYlleefTeklen af den mekamske skade. som ofte
op~tår i prnksis. når man spreder kalk på vintersæd, er
Ikke indeholdt I forsagsresullatet. I forsøgene er kalken
spredt med håndkraft.
Sporg5mdlel om udstroning af små mængder kolJ.. pd
l'Inlersæd. er "U o/pron!l genem 3 lu. Forsogsbehand
IlIlgernt· har kun ptJl'lr/..el udbytterne n·ugl. hmr/or der
iJ.ke er grund/ag for a/ anbe/ale metoden on\'endl j

praksi~.

Jordbundsanalyser
Omfungellc af keITuske jordamtlY'icr I 1985·86 udtaget
gennem de lalld~)kollOlni.. ke forenlngcr har \æret no·
get nUlldre end l det forcgaendc r. Antallet afhe'ltcm
mel'ler ..tf rea1..ll(ln"I..t1 og ho\ cdnærmg'lslofTer er faldet
med ca 10.000 .. Ik_. og all1allCI af kobbertal og magne
~H1mllll er h\er faldet med ea 2.000.
Arbejde! med jordallal~ 'la \ anerer gellllem årene efter
\llk!l.rene for pnncudtaglllllgell. dcr er afllængig af
An.:t .. hmllid"pullkt og \cjrforholdcnc j cftcdrspcrio
den 11985 \ardcren "lIgmng I antallet afprO\cr. men
ud\lkllllgen er gået 1 rellllng af. at der er taget ltdt
færre antal pro\er pr. areal end tldligere. Til gengæld
genlage~ Jordbund~unden.ogel~erne med Itdl 'l!Orre
hyppighed. hvorfor landbrllg~jordcn" rcaktlon~- og
g(\dnlllg~lilstand folgC'l med fuld så ''ilor opmærksom
hed 30m tidltgere. AniaIlet af bestemmelser for re..tk
1I0lblal er ca. 15 pel hoje:re end analy,erne for fo..for

og kaltum. og da lllCllamentcl 111 udtagIlIng af jord·
prO\e til be~temmcl-.e af rcak110n~lilll en dell11fælde
\ II \-ære: en ml ..t:.tnke om. at jordbund.. reakllonen er for
la\. gl\Cf de \hle reakllOn'ltal I label JO næpfX' Cl
rcpræ'icntatl\t udtl')'k for IUl1dhrug~jordcll'l .. kalklll
.. tand"
Derun(x! \11 all~t1~"crc"1I11,l1crne fnr godll1llg~t ..t1klle.
der helt O\er\cjcnde s(:.llllmer fw 'lY"lemamke jorda·
nal~ser af hele marker eller cjendmnme. \~crc nogen
lunde repræ"elllall\e for \orc landbrug"Jorde Den
pro,,:cllll .. ke fordeling af godlllngstalle:ne i de enkelte
land ..dclc kan derfor gl\e llldlr~ I- .lf g()(hllng..tl!-.(un
den i de for~kclljge egne
Den proccntlske fordeillIg ..tf rcaktlOIl'lI..tllcnc I de en
kelte landsdele har \,Cre lIogenlunde f..t"l mc!enfnr de
'icllc:..le 13 år. Inor der har \;crct an\endl den nu\ ..c
rl'ndc metode Itl bt..... tl'mmd..e af RI Dog er der I ~'r

nerc pro\-er mcd rcakllon .. tal o\cr 7,5 ene! IIdllgcn: på
Lolhll1d-Fal ..tcr og Sjælland
\Iarkcrne'i fo..forlll"lland bcdmllt \ cd fo..for'l) relal h.lr
I 1986 \ l'lt "<lmme billede \om l N85. Ca }O pet af
fO'llof\~relallene I Ve..tjylland har \æret under 5.9.
mens 15-20 pl.' t af lallene I d~ en rige land '>dele har
\æret under 5.9. Dog har kUIl 5 pct af fo.. f()r..~rctal
lelle p Lolland-Fal ..ter værel under 5.9.
Fra og med pmvc~~oncn 19t'6·87 bc<;lcmmcs Jordens
fO!lfonll.!>land lslandardanal~'Kn \ed hjælp afblkarbo
nallllelOOel1 (pt) beme\-nl fo~fortallel. DelllIe analy'c
metode angl\-er den dd ar jurden.. fo~forbcholdnmg.

"om er iclte'>t tilgængelig lJegrundcl ..cn for at denne
all:tly~elllelodehar er~wllet wo\'lsyrcmctodcn (Fil cr,
at blkarbonalmeloden har VIst sig at \a:re mere all
round amendeltg. d.\ .... fuld ..:1 god ..om ri pil almlll
ddige Jorde og klart bedre p~ alle af\ igende jnrdtypcr.
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Tabel Ja Jordanalyser 1986. an/al

R. F. PI K. MB' Co<

Bornholm ..... 1.138 1.255 l 13.088 12 3
Lolland-Falster. 3.492 3452 136 3.485 1.148 325
Sjælland ... . . . . .. . . 18.115 13.875 2054 15.798 2.252 505
Fyn ........ 18.707 7.673 1227 8.808 1.572 108
Østjylland 27.998 22.594 4.623 28.354 4.698 3.731
Nordjylland ............. 26.136 18.081 2.025 24.907 6.371 6.229
Vestjyl1and ...... _. 29.293 27.677 68 28.360 5.385 3.958

Hele landet 125.079 94.607 10.134 111.020 21.638 14.859

fosfortalbestemme1ser. I Vestjylland har knapt 50 pet. Tabe/ 3/. JOTdanalyseresu/wter 1986. procentisk for-
af de bestemte fosfortal ligget under 2.9. I del oHige deling
land har andelen under 2.9 typisk \'æret omkring 30
pcl. ~ "" 11E ""

o

Ved bedømmelse af fosfortallets størrelse, ~kal man
~ 11 o ~ -""O ~ € >.som hovedregel gå ud fra. at fosfortallet vil ligge på ca. ~ ..::E j .. = .", '"40 pet. af fosforsyretallel. Det betyder, at el PI mmdre Æ <!S

o ~
il? ... Z >

end ca. 2 udtrykker en lav fosforfo~yning fra jorden.
mens et Pt over ca. 3,5 udviser en hOj fo~fortllsland. Reak/lOtuw/
Del næ\nle gennemsnjtlige forhold mellem Ft og PI \ il Cnder 5.5 4 l l 2 6 7 7
ikke kunne fOT\emes på mere specielle jordtyper \Om 5.5-5.9 9 l 4 6 14 20 35
kaJkjorde. hæ\et ha\bund. la\'bund\- og humusjorde 6.~.4 23 2 12 15 25 36 32
samt på arealer. hvor der am'endes store mængder 6.5-<;.9 42 9 25 32 31 28 13
husdyrgodning. Men heri ligger netop også el af ho- 7.0-7.4 22 34 35 34 21 8 3
vedmoliverne for at skifte analysemetode for fmfnr i 7.5 og dero\cr O 54 23 11 3 l O
jord.
Kaliumlallenes niveau variercr en ...mule fra år til 1\r. Med kalklrang 58 28 35 40 61 59 57
men fordelingen på de forskellige niveauer er dog rCI Uden kalktrang 42 72 65 60 39 41 43
konstanl i alle landsdele. Nh'eauforskellene må alene
tillægges de vanerende jordtyper I de enkelte lands-

Forjorsyrera/dele. F.eks. skl1ler Vestjylland Mg klan ud. idet ca. 60
pet. af tallene her er mindre end KI 7.9. I ~ordjylland

0-1.9 . O O O O I l l

er ca. 30 pct. af kaliumLal!ene under dette nl\eau P 2-3.9 5 O 1 1 5 4 8

Øerne erfra 6-20 pet. afkaliumlallene mindre end 7.9. 4-5.9 14 3 13 12 16 9 20

Også magnesiurntaJlencs hOJde \-arierer med de doml- 6-7.9 28 19 29 28 28 21 28

nerende jordtyper. Således er mere end hahdelen af 8-9.9 25 37 27 29 25 27 2l

magnesiumtallene i Vestjylland under 3.9. PA Lolland- 10-11.9 ...... 14 23 15 14 14 21 12

Falster er kun 13 pct. af magn iumtallene under 3.9. 12-13.9 8 II 8 7 7 11 5

SAvel udbyttet som kvaliteten af de nesle landbrugsaf- 14-15.9 .. 3 3 3 4 2 3 2

grøder er afhængig af. al planterne sikres tilstrækkelig 16-17.9 2 l 2 2 l 2 I

magnesiumforsYlUng. Delte kan gørC5i relativt billigt 18-19,9 O O l l O O O

og effektivl ved anvendelse af magnesiumholdige kalk- 20 og derover . l 2 I 2 l l l

ningsmidler.
Kobbertal under 2 giver risl 1...0 for mangel på \'I~se

jordlyper. f.eks. lavbundsjorde. I det meste af landet er
der risiko for kobbermangel p:1 en del af landbrugsare-
alerne.
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Frø og industriafgrøder
Af Sv. Fuglsang, Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

Inden for klaver· og .ræsarterne blc\ der gennemfort
33 forseg ener fælles planer i de landøkonomiske
foreOlnger.
Der blc\ gennemfort iah 118 forsog i ....11r- og vm ter·
raps, h\oraf 67 forsog omfattede afprovmng af soner,
28 forsøg med godskning. IO forsøg med bekæmpelse
af sygdomme og skaded)T og 13 forsog efter andre
planer.
7 Spindhorsorter og 6 ohehorsoner blev afprove" i
henholdsvis 2 og 6 forsog. og efter andre planer gen
nemførtes 16 forsøg l hor.
Efter host af frofoTSQgene er der udtaget pro\'er af de
enkehe forsogsled til vandbestemmeise samt en prøve
pil 2 kg til proverensning og analysering. Provc:udlag.
ning og analysering sker efter regler udarbejdet af
Statsrrokontrollen.
Fra de enkelte forsogsled foreligger sllJedes resuhater
for renhed, indhold af fro af andre arter samt spireevne
i nogle forsøg. Landskontoret har i de enkelte forsog
beregnet kg fro pr. ha med det for den enkelte art
normale vandindhold: 12 pet. for kløverfrø, 13 pet. for
græsfrø og 9 pet. for raps og hørfre.

Kløver og græsarter

Tabel I. Rækkeajsrand og udsædsmængde ,. hvidkløver.

l.'db)11t: Ol !DI."f\Id- For·

HYid.k1,ver byttt:. kg mit rnl boIck
",ha ...,

19. 1984-U 19846

Antal rorsøg ,
a. 12 cm rækkeafstand.

3 kg udsæd .. 319 319 100
b. som a, hveranden

sårække spr. med 1.3 kg
MCPA ... -61 57 g2

c. 36 cm rækkeafstand,
1.8 kg udSIed 39 ( IO) 103

LSD .......... /5

( ) 8n~ af J rorsøg i 1984 og 1 rorsag i 1986.

Tabel 2 viser resuhalerne af 3 forsøg med væks(regule
ring i hvidklo~'er. Kun et enkelt stof, PP 333, er i forsog
til dette formål, og årets forsøg er gennemfart efter
samme forsøgsplan som i 1985. Midlet er brugt i to
doseringer og på to tidspunkter, h.h.\'. i første og i
sidste halvdel af maj. Den gennemsnitlige behandlings
datO fremgår af tabellen. HenSIgten med behandlingen
er al hæmme bladvæksten og fremme frøsætningen.
I gennemsnit af årets forseg er der opnåe( posillve
merudbytter på godt 10 pet. efter flere af de gennem
forte behandlinger. hvilket er af samme slørrelsesor-

Tabel l. Vækstregulering i h~·idklo~·er. (/90)

H"ldklpver Beh. KJ mll r~ j
dato pr ha _

Forsøg i kløver
Plantebestanden kan hav'e betydnmg for froudbyttel i
klover. Derfor er der gennemført forsag over en pe_
riode på 3 år med forskellig sAmængde og udsånmg på
forskellig rækkeafsland lil belysning af spørgsmålet.
Resullaterne fremglr af tabel I. Der er i forsogsled a
anvendt en Slarre sAmængde end almindeligt i praksis
for at undersoge, om del I lætte bestande af h\idklover
er en fordel al udlynde bestanden \ed radsprojlning.
Bonsprojtning af h\'eranden sArække har i forsagene
reducerel udbyttet med 55-60 kg frø pr. ha. hvilket I

gennemsnit svarer til t8 pct. la\ere udbytte.
r de 3 forscgsAr har der været samme lendens med
lavere udbytte efter anvendelse af MCPA. Derfor og af
miljømæssige årsager kan det ikke anbefales al løse
problemerne med en tæt og kraftig besland med denne
metode. Forskellig rækkeafstand og plantetæthed an
skes nærmere bel)'sl efter en ny plan.

94

J forsog /986

a. t:behandlet
b. PP 333
c. PP 333
d. PP J33
e. PP 333

] forsøg /985

a. Ubehandlet
b. PP 333
c. PP 333
d. PP 333
e. PP 333

1.51
2.0 I
1.5 I
2.0 I

1.51
2.0 I
1.51
2.0 I

527
14
61
76
33

LSD 55

361
I

42
41
64



Fro o~ induslriafgrooer

Tabel J. Ukrudt i klOI'er.

Anlal KM.' Kg~1 Netto
Hvidkløver IJ<h. ukrudt for fro mer-

dalo pr. ml kløver pr. ha udbytte

I forsog 1986

a. Ubehandlcl 20 IO 615
b Basagran 480 + Actipron J.O I + 2.0 I 21/10 12 IO 60 78
c. Basagran 480 + nradelt 500 se 1.0 I + 1.0 I 21/

W 25 7 J4J J5J
d. Reglonc + Li'isapol Plus 2.5 I + O.J I J!/n 8 IO 58 85

og Ba'iagran 480 t Actipron J.O I + 2.0 I 11/~

c. Basagran 480 -- Actipron J.O I - 2.0 I 21/~ 7 IO 27 9
LSD 4.6

I forsog 1985

a. behandlel 12 633
b. Basagran 480 + Actipron J.O I ~ 2.0 I 1K/q 2 8 IO
c. Basagran 480 + OIadex 500 se 1.0 I + 1.0 I 1K/Q 7 J5 45
c. Ba~agran 480 + AClipron J.O I + 2.0 I 20/:,\ 2 J4 16
r. Reglone + Lio;;sapol N 2.5 I + 0.75 I 11/

12 4 76 85

Karal..ler for kl"H~~land. () mgen. IC) - fuld beo;land
Ved bengnmg af nenomcrudb)'lIc er brugl 1:11 rm, flå I..r W.Oll pr I..it I..I(l\erffl'

den som l 1985. p~ det tidlige lidspunkl har kun den
høje dosis &I\e( et merudbytte. men.. begge doser har
givet posillve ud'ilag på det ..ene tidspunkt.
FOf'øgene "oges fort'\81 i 1987

Tabel 3 Vlscr resultatel af forsøg nr. 3911:5 med
ukrudtsbekæmpelse i hwdk/øver. Ukrudtshcstanden
\ar :\å be.. keden, at flere af dc prøvede behandlinger
har medførl negativc merudbytter.
Basagran 480 + ACllpron er prøvet såvel i efteråret
som l foråret. Behandlingen I forA ret har været mere
sklin..om end efter rsbehandlingen. Samme resultat
ble\ opnået i et enkelt fopm~ I 1985
Basagran 480 + Bladex. en blandlllg. som anvendes
megelI ærter. har I årets forsøg været alt for hård mod
afgrøden. idet udbyIlet er halveret. Samtidig har denne
hæmning af afgrøden medført. al ukrudlsmængden
ikke er reducerel i delle for..ogsled. J 1985 var denne
behandling Ikke nær ,li h.1lrd mod afgroden.
Reglone. der amende.. i den kolde Ild. har IIgelwe'i
'ærel lo,hg hård mod afgmden i begge for""g'i>år. I

1986 er behandlmgen efterfulgt I foråret af Basagran
480 -- Actipron.
Resultalerne af disse 2 forsøg viser. at del kun er
rentabelt al bekæmpe ukrudt I hvidklover. såfremt der
oplræder en \io;; m~ngde. Samlldig viser resultaterne.
al Basagran 480 ..... ACllpron har været mest skånsom
mod afgroden. specielt ved en forårsbehandhng.
Forsøgene VIdereføres.

Forsøg i græsser
Eftervlrknlllgen på engrapgræs efter forskellige be
handlinger af hVIdkløver er mIUI I 2 forsøg I 1985.
BOrlsprøjlning af hveranden sårække af hvidkløver
med MCPA l maj 198:5 er medtaget fra I for..øg 11986
Re<.ultaterne er vi"l i label 4.
Merudbyttet I engrapgræs var I 1985 beskedent efter
bonsprojtnmg af h... eranden sårække af h'·ldklo... er
med MCPA Denne behandling har hafl en mere

Tabel 4. Ejten'irknlllg pd ellgrapgræs ejrer hl'idkløl'er på jorrkellig rækkeafsrand.

Udb)1te 08 merudbytte
Engrapgræs ka reni fro pr. ha

19 S 1986 198.s-tl6

Ania! for,ug

Foc-hoIds
.&1

198$.-86

a. Forfrugten hvidklover såel på 12 cm rækkeafSland,
ud\æd'imængde 3.0 kg pr. ha. . .

b. Som a. h\erandcll sårække spr. med 1.3 I MCPA
c_ Forfruglen hVldklO\er sået på 36 cm rækkeafsland.

udo;;ædsmængde 1.8 kg
LSD. . .

943
JO

74

440
185

/Ol

775
82

100
III

(108)

95



Frø og industriafgr~der

Tabel 5. Delt kvælstof til olm. rajgræs til frø.

I rødsvingel er der i 1984-85 gennemførl 6 forsag. Der
blev ikke registreret forekomst af sygdomme, og mid·
lerne har ikke påvirket udbyIlet.
Af de afprøvede midler er kun Corbel tilladt til brug i
græsser.
Forsøgene søges fortsat.

3/orsøg /984-86. f/ulldegræs

a. Ubehandlet 842
b. Sportak 45 ec 1,0 I 32
c. Corbel . 1.0 I 8 -29
d. Bayfidan 0.5 I IO

5forsøg 1984-85. Alm.rajgræs

a. Ubehandlet. 1600
h. Sporlak 45 ee 1,0 I 16
c. Corbel . 1.0 I 17 23
d. Bayfidan 0,5 I 2

Karakl~r ror Udbytte og m~rud- Forholds
JeJCS9=d bytte, kg rro pr. ha lAl

1 1 I 1 1

O O 246 191 100 100
9 6 786 301 420 253
9 8 1011 562 511 385
9 9 1061 610 531 410
9 9 983 689 500 450
9 9 1072 603 536 406

53 /61

Tabel 6. Sygdomme i frøgræs. (87)

Frøgræs Kg rent N~tlomtr·
rro pr. h. udb}ue

J forsog /986, Engrapgræs

a. Ubehandlet. 811
b. Sportak 45 ee 1,0 l 56
c. Corbel 1,0 I 40
d. Bayfidan 0,5 I 37
e. Rival. 1,0 I 86
f. Tilt (Op. 1.0 l 42

LSD-

7 forsøg /984-86, Engrapgræs

a. Ubehandlet 1152
b. Sportak 45 ec 1,0 I 43
c. Corbel . 1.0 I 22
d. Bayfidan 0,5 l 27

5

23

3I

1309
O
2

"2

1.0 l
1,0 l
0,5 I

6 forsøg /984-85. Rødsvinge/

a. Ubehandlet
b. Sponak 45 ee
c. Corbcl .
d. Bayfidan

L~l lr-f hehandlCI i stadium 5-6 i maj

Tabel 6 viser resultalerne af forsøg i frøgræ~ med
forskellige bladsvllmpemidler.
Til tider kan frøgræs angribes af meldug og rust, men
som det er tilfældet for andre bladsvampe er betydnin·
gen heraf ikke fuldt klarlagt.
Til belysning af spørgsmålet er der i 1986 afprøvet en
række nyere svampemidler.
I 3 forsøg i engrapgræs forekom der ikke bludsyg·
domme i væsenlligl omfang, og de opnåede merudbYI
ler er beskedne og ikke ~tatislisk sikre.
Over 3 år er gennemført 7 forsøg, hvor Bayfidan.
Corbel og Sportak 45 et har medført beskedne merud
bytter. Kun i enkelte forsøg optrådte der sygdomme af
et væsenlligt omfang, men heller ikke i disse forsøg
blev der hostet nævneværdige merudbytter.
l hundegræs er gennem fort et enkelt forsøg i 1986. Der
forekom ikke sygdomme, og der blev kun målt små og
usikre udslag. I 3 forsog i 1984·86 har behandlingen
ikke medfør( <;ikre merudbytter.
l alm. rajgræs er der i 1984·85 gcnnemfofl 5 forsøg.
Der ble\' ikke registreret angreb af sygdomme, og
behandlingen har derfor i gennemsnit ikke været ren
tabcl.

positiv effekl i det ene forsøg. som blev gennemført i
1986.
Hvor forfruglen hvidkløver var sået på 36 cm rrekkeaf·
stand med 1,8 kg udsæd pr. ha, blev der høstet et pænt
merudbytte i 1985.

2 rorsøg

Grundgødet .
70 N, ca. 6. april

100 N, ca. 6. april .
130 N, ca. 6 april ..
70 N, ca. 6. april, + 30 N, ca. 4. maj

100 N. ca. 6. april, -r 30 N. ca. 4 maj
LSD ...

Af miljømæssige årsager kan del være en fordel at
foretage en deling af kvælslofmængden til forskellige
afgrøder.
For al belyse om der kan opnås en bedre udnyltebe, og
om der er en ckonomisk fordel ved at dele kvælstof
mængden til alm. rajgræs på sandjorde, ble,' forsøg
anlagt i foråret. Der er kun gennemført 2 forsøg (tabel
5).

Der blev i begge forsøg høstet ca. 50 kg frø mere pr. ha
ved tilførsel af 130 kg N end ved tilførsel af 100 kg N
pr. ha. Udbyttet har været næsten ens ved udbringning
af 100 kg N pr. ha ad l eller 2 gange i del ene forsøg
med en tendens til en fordel for en deling i det andet
forsøg. Der blev høster samme udbytte ved 130 kg N
pr. ha. enlen det blev tilført ad I gang først i april, eller
en del af mængden blev tilført først i maj. Forsøgene
fortsættes.

Alm. rajgræs
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J an jtmog har l'/H, <JI det kUli undtagelsesw's kan
betalt· .Hg at bc/"'æmpe\l'ampesygdommc! po /rttgræ'i.

Tahd 7 \\"'er re ...ultaterne af 5 for~og I alm. rajgræs
efler en forsogsplan, Inor hcnholds\'Is Till turbo og en
blandIng af Till turbo og Ambush er udsprøjlct på IO

for... kcllige Ilder
I tabellen er re... ullatcrne opdelt i mIddeltidltge og
Sildige "<>rier Generelt er der I..un fundet meget s'agc
angreb af meldug og andre bladli\'ampt:, ligesom der
hellcr lUC er noteret angreb af bladlus 'cd de fore
lagne optællinger Ud.dagene for behandlmg af de
middeltldhge "Orter er be<ikcdne. Denmod har de "11
dlgc \.Orter belalt pænl for ~handhng. I....er når Am
bush blev brug.t ~11l11len ml"d ...,ampcmidlel.
To for..og er lkl..e mcdtagel I tabellen,
I en~n-mgel er der genncmfort et enkell forsog. h\'or
der cr opnået 5-10 pet merudb)-Ite, uden at angreb af
sl..adc\Oldere er kon"taterel
I enRrupr:ræs cr dcr hgclcde'i gennemfort et forsøg i
1986, Iler var der cl \old'>Omt angreb af bladplelsyge.
som hchal1dhngcrne har haherd. Bekæmpelsen har
dog Ikke resulteret I næ' ne' ærdige merudbytler,

Denne for\ug ..,cnc afslutlcs nu efter 3 år. h\or der tall
er gennemført 31 fOf\og I alm. rajgn.c.. efter omtrenl
-.amme fo~øgsplall

Gennclmnit re... u!talerne vi ...er, at der IlIdllge sorter af
alm. rajgra næppe kan for\entes rentable udslag, I
middeltidhge sorter er der opn~et Matl~li..k ~ikre me
rudbyttcr på ca. 5 pr.:t.. Det har lUC været fordelagligt
al benytte .. kadcdyr..nllddel.
I ,ikhge ...nrter er der ligeledc~ hoslet sikre merudbyllcr
p.ll. 5-10 pet. Del har været I11C.. ( økonomisk at spmjtc
på det ...enc tid",plInkt. Det hur på begge tidspunkter
værct fordelagtigt al IIhællc ct .. kadedyr'imiddcl

rabel 7. Skodedrr og sygdomme i /rogræ'i. (88)

Frø o~ industriaf~rudcr

Billed(·, "'fer hl'ldaks I SllI'bladet sl'Ingel
J(I'it/al..\ oplræt/uo[teSl i}, og J. lus marl..er med rødnIngel
og ~tn'bladel SVingel i en grad, der kan have betydning for
frøudbY/l1.'t. Det er i dej1e.fte tilfældt l..uJde eller kuglemider.
d;!, er oT'iagen. Sl'mptomerne er ('ns.. ToPfW og ø~ersll! del af
Hæl/K/er vi'iner.
Ihit/ul..f ('fier 1../11(/(' eller angreb af kuglemider kent/ef I'ed,
a! (/('1/ Ø~'('rste del af angrebne urd ler kan træHes Q~'('r.

Slrm'l bliver bnmlll( Ol( ind'inørret Ol'er ø~erHe knæ Inde I

sJi('(h'"
(Foto: J. Simoll'Cll)

Selvom der er ofret mange kræfter, er dct Ikkc blevet
afldaret hvilke ... kadevolderc. der specIelt kan være
generende for rajgræ<l.

Alm. rl\jgræs Ca. Kg rent Ntltomer· K. rent Nttlomtr- ~=, Neuomer-
dA,o frø pr ha udb)"ue fre pr. ha udb)'ue fre pr. ha udb)'ltc

~ r~ mlddd· H,
/986 11dtlge '>Orter \lldlge \Or1er

a. Ubehandlet 1165 1526
b. Tilt lurbo 1.0 I ":4/s 70 24 4S l
c Tilt lurbo Amhu~h 1.0 l 0.25 I ":4/~ 51 l 75 21
d Till turbo 1.0 l °f, 43 3 l35 89
e. Till lurbo AmhU'ih 1.0 l 0.25 I l'l" S 59 133 79

LSD- LSD-

~ f, 14 f\ mIddel· 12(\
/984-86 lldh~<: ~m(", lIdh,:e 'IOner "ll.lIgt' <;or1er.. Ubehandlet 1504 1351 1498
b Till turbo 1.0 I '''/~ 20 26 53 7 40 6
c. Till lurbo + Ambu\h 1.0 I + 0.25 I 'f. IS .19 49 S 58 4
d. Tilt turbo 1.0 I 'f, .\4 12 84 1R 89 43
c. Tilt turbo -- Amhu...h 1.0 I ~ 0.25 l 'I, 12 42 41 Il 121 67

LSD- LSDl7 LSD 4/

L..'d Il-<' o.~ l 1111 :!~n 1,( I 1984
n
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Tabel 8. Vækstregulering affrogræs. (89)

F
Beh. i Kllr. Str§.· Kg renI Neuorner- Kar. SIri· Kg rent Nettomer-

rpgræs ~tadium lejtSl:ed længde frø pr. ha udbytte lejesæd længde frø pr. ha udbytte

1986 2 forsøg Hundegræs /. forsøg Engrapgræs

a. Ubehandlet 4 124 801 4 92 411
b. Cyeocel ekstra ..... 2X2.0 l 4 og 6 l 111 44 8 4 86 45 28
c. Cyeocel ekstra ... 4,0 l 6 l 105 92 69 4 83 62 51
d. Terpal . . ... 3,0 l 6 l 106 100 -165 4 84 83 52
e. PP 333 ... 1,0 l 4 l 100 4 2 75 40
f. RSW 0411 . .. 1,5 kg 6 O 103 47 4 83 63

LSD- LSD 59

1985 l forsøg Hundegræs

a. Ubehandlet 4 117 934
b. Cycocel ekstra ..... 2 X 2,0 I 4 og 6 O 113 205 169
c. Cycocel ekstra ..... 4,0 I 6 l 112 183 160
d. Terpal .. 3,0 l 6 l 115 123 58
e. PP 333 1,5 l 4 O 95 93
f. RSW 0411 .. 1,5 kg 6 O 108 275

1984·86 7 forsøg Hundegræs

a. Ubehandlet 5 111 794
b. Cycocei ekstra . .... 2 X 2,0 l 4 og 6 2 107 142 106
c. Cycocel extra . ..... 4.0 l 6 l 105 140 117
d. Terpal ........ . .. 3.0 l 6 l 103 30 "35

Tabel 8 \'iser resultaterne af 3 forsøg med vækstregule·
ring i frøgræs.
I hundegræs er der gennemført 2 forsøg.
Forsøgsled b er behandlet to gange, mens de øvrige led
er behandlet en gang. Alle behandlinger har kunnet
reducere såvel lejesædskarakter som strålængde. I
årets forsøg er der høstet mere beskedne udbytter for
vækstreguiering, end det er set i tidligere års forsøg.
Terpal har i begge årets forsøg virket for hårdt. og
resultatet er blevet negative merudbytter.
De to nye stotTer, PP 333 og RSW 0411, har påvirket
lejesædskarakter og strålængde fuldt så meget som de
øvrige behandlinger, men merudbytterne er i årets
forsøg beskedne. Der er en tendens til, at RSW 0411 er
mere skånsom mod afgrøden end PP 333. Dette for
hold kom også frem i 2 forsøg i 1985.
Over 3 år er der nu gennemført 7 forsøg i hundegræs,
hvor Cyeocel ekstra og Terpal er sammenlignet. Samti·
dig er afprøvet en og to behandlinger med Cycocel
ekstra. I gennemsnit af disse forsøg er der en pæn
indvirkning på lejesædskarakteren for begge midler,
ligesom strålængden er reduceret nogle rn. centimeter.
De største merudbytter er opnået med Cycocel ekstra,
og der er ikke fundet nogen forskel på effeklen af en og
to behandlinger. Terpal har kun medført et beskedent
merudbytte, som ikke har kunnet dække omkostnin
gerne. Nettomerudbyuet efter behandling med Cyco
eel ekstra er betydeligt på baggrund af den lave pris for
dette middel.
Såvel Cycocel ekstra som Terpal er tilladt lil brug i
frøgnes, men det er ikke tilladt al opfodre halmen fra
behandlede frøgræsafgroder.
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I ellgrapgræs er der gennemført el enkelt forsøg, hvor
kun PP 333 har kunnet påvirke lejesædskarakteren.
Samtidig har dette middel reduceret strålængden mere
end de øvrige behandlinger. Der er opnAet betydelige
merudbytter på 10-20 pet. efter alle midler.

Tabel 9 viser resultaterne af 7 forsog med vækstregule
ring i rødsvinge! efter samme forsøgsplan som i tabel 7.
I gennemsnil af de 7 forsøg er der opnået såvel en
forbedret lejesædskarakter som en pæn reduktion af
strålængden. De to nummerpræparater synes at være
mere effektive end Cycocel ekstra og Terpal. Ligeledes
synes disse to nye midler at medføre et lidt større
merudbytte end de markedsførte midler. Det beskedne
merudbytte efter CycoceJ ekstra har dog kunnet dække
omkostningerne og stadig levere et posilivl nettorne·
rudbytte. hvorimod merudbyttel eller Terpal knapt
har kunnet dække omkostningerne.
I eflgsviflgel er der gennemført el enkelt forsøg, hvor de
nye midler har været langt mere efTeklive over for
lejesæd, mens strålængden kun er påvirket svagt. De
nye midler har også medført el pænl merudbytte. mens
Cycocel ekstra i højeste dosis og Terpal har påvirket
udbyttet negativt.
Forsøgene bør fortsættes.

1 forsøg nr. 46066 er der i rodsvillgel målt eftervirkning
af en vækslregulering gennemført i 1985. RSW 0411 og
Terpal C har ikke påvirket udbyttet. Derimod har PP
333 medført en reduktion af udbytlet i 1986 på ca. 15
pct. Samlidig er der noteret en tydelig forskel i lejesæd
skarakter i midten af juni. Det er overraskende, at
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Tabel 9. Væksrregulering affrøgræs. (90)

Frøgræs
Kar. Ie:j~sed

Bt:h. i blomst-
stadium ring høst

Strl.
længde:

Kg reni
r",

pr. ha

Ne:tto
me:rud·
bylte

Kar. lejesæd
blomst-

ring h0:S1

Kg rent Netto-
Slr4- frø merud-

IllCllgde: pr. ha bytte

/986

a. Ubehandlet
b. Cycocd ekstra
c. Cyeoccl ckslra
d. Terpal
c. PP 333
f. RSW 0411

/985

a. Ubehandlet
e. PP 333
f. RSW 0411
g. Terpal C

2X2.014og6
4,0 I 6
3,0 I 6
1.51 4
1.5 kg 6

1.5 I 4
1.5 kg 6
J.O I 6

7 forsog Rut/svingel

6 8 75 899
3 6 70 57
467054
4 6 70 52
I 3 65 93
I 5 68 65

LSD 

5 forsøg Rot/sl'ingel

6 7 73 J05R
2 6 73 136
2 5 71 104
3 6 76 55

LSD 82

25
34

6

I forsøg Ellgsvillgel

2 8 97 1531
2 g 97 28
2 8 94 143
2 6 92 73
O I 95 162
I 4 94 132

LSD /26

4
163
131

Tabel la vi:-.er re.. ulllllerne af forMlg med bekæmpd~t:

af spild korn i frogræs. Den .. lorre llltcr~se for al

stoffel lil:-'Ylldadcnde har en ~a lang virkningstid. at
del får ~t1 betydelig indvirkning på næste års afgn)de.
Del lx.lr. lIldcn delle middel markedsføres. klarlægges.
om denne negative lIldnydcl~e vII oplncdc generelt.

udlægge rrøgræ.. i vinlcrsæd som dækafgrøde kan
medfør~ betydelige problemer med "pildkorn som el
generende ukrudt i frogr;:esafgroden.

Ne:uo
mer·

udbytte:
Kg re:nt

frø pr. ha

Spild
korn

pr. m~

Nelto
mor·

udbytte:

I for ..,,& nr. 43060 i rocl.\I'ingel var dæksæden. og
dermed spildkonll~t. vinlcrbyg, ~om dog ikke optrådle
efter VIllIeren. heller ikke t de ubehandlede parceller.

Kg renI
fr0 pr. hil

Spild
kom

pr. ml
Frøgræs

Tabel ,O. Spildkom ifrogræ.\·.

/986

a. Ubehandlet
b. CIPC
c. CIPC .
d. GaiianI
e. Fmllade·
f. Fcr"'mal·

2.0 I
4,0 I
1.0 I
1.0 I
2.5 I

I forsøg RodHingel

O 1085
O 45
O 242
O 26
O 21 24
O JR

LSD 96

I fOrH,g Alm. rajgræs

J02 1699
23 416
12 335

LSD 1/9

/985

a. Ubehandlet
d. Gall~lIll

c. Fu~ilade·

f. FerVInai·
g. TCA+CIPC
h. TCA+CIPC

1.0 I
1.0 I
2.5 I
I kg+ I I
2 kg+ 2 I

J forsøg Røds\'IlIgel

O 1035
O 115
O 137 92
O 133
O 45
O 107

LSD 82

I forsøg Tlmothe

O 991

O 42
O J8

/984

a. Ubehandlet
e. Fu~ilade-

h. TCA+CIPC
1. Fervin-

1.5 I
2 kg+2 I
1,0 kg

33
I

II
J

I forsøg Rødl'vingel

1122
280
134
245

2JS

198

• Olie- dkr Idæbcmltltlcl tIlsat.
Led b. c. g. h og l ~hllJlJkl for \pltl.om har BCI 2 blade:
Le<.! d. e ng f hehandlcl på splIdkorn med 2·] blade 1 <.cplembcr
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Den høje dosis af CIPC har reduceret udbyttet med
godt 20 pet., mens de øvrige behandlinger ikke med·
førte sikre udslag. J 3 forsøg i 1985, hvor spildkornel
ligeledes var vinterbyg, som udvintrede, medførte alle
behandlinger pæne merudbytter.
Kun rødsvingel tAler behandling med Gallant. Fusi·
lade og Fervinal, som i begge forsøgsår medførte
samme positive udslag.
l forsøg nr. 43059 i alm. rajgræs var dæksæden vinter
hvede, og spildkorn spirede frem i betydelig mængde.
Behandling med ClPC i lO doseringer har reduceret
spildkomsproblemet væsentligt, og !;amtidig er der
opnået merudbytter på 20·25 pet.
Forsøgene bør fortsættes.

Tabel Il viser resultaterne af 3 forsøg med forskellige
ukrudtsmidler i rødsvingel.

Hanekro, her i rajgf'(('s. spirer frem i fordret. /A'II kali
optræde i l'intersæd og frøgræs. hl'is disse afgrøder dyrkes.
lu'Or hanekro indgtJr i ukrudtsbestanden. Normall vil en
efterlJrs~prujl1li"g l'ære uden effekl mod delte ukrudr.

2 forsøg er anlagt j 2. års rødsvmgel. og I forsøg er
anlagt efter vinterbyg. Desværre var ukrudtsbestanden
i alle lre marker så beskeden og vinteren så hård, at der
i foråret ikke optrådte ukrudt pA arealerne. Derfor er
der heller ikke opnået merudbytter for de gennemførte
behandlinger. De små negative udslag er ikke statistisk
sikre.
Resultaterne af årets forsøg ~iger således alene noget
om midlernes skånsomhed.
Efter samme forsøgsplan er der 11984-85 gennemført 4
forsøg i henholdsvis alm. rajgræs og engrapgræs. Iler
har midlerne efter bekæmpelse af en meget beskeden

ukrudlsbestand medført små merudbytter, som dog
rigeligt har kunnet betale omkostningerne ved behand·
lingen.
Forsøgene med bekæmpelse af ukrudt i frøgræs fort
sættes efter en lidi ændrel forsøgsplan.

Tabel 12 viser resultatet af forsøg nr. 49053 i ellgrop·
græs, hvor det er forsøgt at bekæmpe enårig rapgræs
med forskellige behandlinger. Dette ukrudtsgræs er
meget uønsket i engrapgræs og ulm. rapgræs, hvor en

Tabel II. Blandet ukrudr i frøgræs. (91)

904
32
I

73

,
Kø renir,.
pr. ha

- 1009
55
59
54

-17

2,8 29
LSD 88

9,0 1356
0,3 29
1,0 ·21
4,7 39
6,5 32

29 f!>

3,3
0,9
0,9

9
I
l
6
9

9

EnArig rapgræs
pr. ml % i frø

1,01+ 1,0 kg 
2,01+2,0 kg 
3,5 kg
1,2 kg
+5,0 I
1,51

2,0 l
4,0 l
3,5 kg
1.2 kg
t 5,0 I
1,5 kg

3,5 kg
0,5 kg

Engrapgræs

Tabel 12. Enårig rapgræs" [røgræs.

37 forsag /973-79

a. Ubehandlet
d. Tribunil
g. Sinbar

l forsag 1986

a. Ubehandlel
b. CII'C
c. CIPC
d. Tribunil
e. TribulllI

+ Nortron
f. TreOan

l forsag /985

a. Ubehandlet
b. CIPC+ TCA
c. CIPC+ TeA
d. Tribuml
e. Tribuni1

+ Nortron
f. TreOan

20
26
15

4

40
25
78

33 1017
6 8

4 20
I 38
5 41

IO 32
LSD-

25 1877
2 80
6 59
2 116

Antal Ncllo-
ukrudt kg rent m,,·
pr. m2 frø pr. ha udbyttc

O 874
O 34 56
O 3

O 52 -85
O 58 87
O 52 83

LSD-

3,0 I
3,5 I
3,51

5,0 I
20 g
+ 1,0 l
2,51
3,0 l
3,5 l

5,0 I
20 g
+ 1.0 l
2,5 l
3,0 l
3,5 l

I forsøg 1984, Alm. rajgræs
Ubehandlet
Mylone'"
Herbalon 620'"
Herbalon 620··

3 forsøg 1986 Rødsvingel

Ubehandlet
Mechlorprop, 50%·
Glean 20 DF·
... Oxitril
Mylone·
Herbalon 620·
Herb1llon 620"

3 forsøg 1985, Engrapgræs
Ubehandlet
Mechlorprop, 50%·
Glean 20 DP
... Oxitril
Mylone·
Herbalon 620·
Herbalon 620· '"

Frøgræs

• behandlct cfterår
•• behandlet forår

Led b-g bchllndlel SldSl l S(:ptember
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Fro og indu~tduf~ruder

Industriafgrøder

En hOj karakter belyder \1est angrebet.
Ocr \·i-.cr .,lg her l dl~...e for...og al ha ... e været en lendens
til lidt \\ugere angreb i Tora'" end i de andre <;jorter

Beskrivelse af de enkelte sorter
~cd baggrund lårenes for~og~rc...ullaler og I uddr.lg af
sorlsh.,ten... meNgt O'er dyrJ...mng...cgenskabcr (tabel
15 og tabel 18) kan gl'CS folgende beskrt'e1"e af de
enkeltc soner

2.5
3.3
5.0

.. 4.3

. .4.J
4,4

Topa~

Global
Hanna,
Oml:ga
Optima
Tornado

I 15 forsog I sene 05·4-86 er &Jon notater for angreb af
knoldbægerwamp. I II af di ......e fnr"'''8 er der lUe
kon... tutcrcl angreb.
Gennem')nllsl..araJ...ler for angreb .tf J...noldbægcf\\.lmp
I dc 4 forsag, h,or der bic' kon... laterel angreb. er
folgende:

Rapssorter
Der gennemfones lall 52 for'''8 moo 1.t ">orter af
\årrap" (tabel 13) og 16 forMlg ml'(l 16 !loortcr af \ll1ler·
rap., (labcI16) i 1986. UdbYllCOl\CaUel 'ar Olcgellu>jt,
bAde ,lir· og vllllerr;'lps, Med el mcrudbYlIe på ca. JO
pct. for mlllesorten jt:I Nt:uf i forhold til nlåle~orlel1

Topa~ er nkonomicn betydeligt bedre 'vcd dyrkIlIng af
,inlerrap~ end, ed dyrkmng af ... l\rraps.
DCI cr IkJ...e fornuftlgl al \'ælge M'>f1 alene p<1 grundlag
af I jrs forsog\fe.,uhater DyrJ...lIIng-.egemJ..."locr bn
under' l"'~ forhold ha\c betydmng for dyrklllllg...forlo·
bel og li ledt.~ og... for udb~llet En !k1.mmcnllgnlllg af
nere års resuhater gl'er et betydeligt bedre g.rundlag
for al foretage en 'urdenng, Derfor er gc'nnem"lllt\fc
sultater af 3 ar~ fOf'og med, r· og \mlerrap......urtcr
anfmt i tabel 14 og labcl 17,

Vårrapssorter
Årcts forsag er opdelt I 3 sener med Topa......om
mllleson. Global ble' optaget på ~orhlislen I 1986 og
har dehagt:l i alJc for~{lg i dettc år. En lav kanikter for
leje...æd betyder. al ...orten har en "'lOr stængcl ... tyrkc.
Der cr kun dobbchlave ..aner af vårraps 1 fOf\Clg

Topas cr la\ III mlddelhoj, har cn ... tor slængebt)'rJ...c og
er derfor \elegnet ttl dyrkll1ng p:i hurnusholdlgcjordc,
tnor der er en lenden!> til kraftIg va~k~t. Sorten er tidlig
til middeltidlig moden, Pet. olu: I tnl' ... tuf er over middel
i forsogcnc Udbyttet I fm af slandardkvaltttl kan for
Topas her betegnes som middel.

Hillede! l'i~l!r ('n pæn re" mCJrk med ulm, rajgræs.
KI'IÅ OK und,., græ::.urter skul bekæmpes Inden ra}griRf
udlæggt'\ fil fr"høsr.
11m dl'r finth'::.fro afÅl'lA ifr"mrenfoft'fages eJurrafradrug
I ufn·gnmg::'pTl::.o!n. Og dl'! "konomisk/! r('(/lltal blil'U I'æ~ent·

hgforrmgo!t,
(FOIO L. Thys~nl

forur~ll1llg med enång rapgræs 1..3n H~re afgorende
for, om partiel kan ccrtlficeres,
Tnbllllll og Slllbar blev afprøwt III delle formM l
70·crne. Re...ult3lerne af 37 forsøg er medlagelI samme
wbeJ.
I fin:" fon..ug cr behandhng med Tnbuml sanullcnllg·
ncl med bl,a, CIPC. som hidtil har været prøve' III
bekæmpelse af spildkorn i frcgræs.
I begyndelsen af maj er der i ubehandlet optalt Q

planter af en:ing rapgræ... pr- m~. Kun CIPC ha ... de
reducere! mængden 'æ...enlltgl, og denne effekl slår
Igl:llflClll "'cd h"... t, hvor forureIlIngen med enårig rap
gnc... er la, C...I eflcr dlS'5C behandJlI1ger Ligeled~ har
hchamllmgen med Trenan reducerel lIldholdel af del
I1lln ... J...cdc fro. Denmod har ~'el TnbulllI ...om Tnhu
ml - Nortron medfort ell ~kuffende cffekt.
Dc gCllnemfmle hehamllll1gcr har Ikke medfcrt sil..re
uc.hlag l udbyllCI. men behandlingerne Illed CIPC har
J...ullncl reducere indholc!et afentl.ng rupgræ~. sa bali
ICI!>krawne er opfyldt
For!>ogcne bor fort ...ælle....
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Frø og industrillfgrøder

/3. SOrler af vdrraps (92) (93) (94). Global er middelhøj. Den har en mindre stængelstyrke
Udbytte Ol merudbytte, end Topas. Frøene er større end for mA.lesorten. Global

kg pr. ha viser en tendens til at modne mdage senere end Topas.
Frø af Global har et middelt olieindhold. Sorten har i farsø-

VirrRPS ,..".
Kar.·) dani· gene haft et højt til meget højt frø· og olieudbytte og

for pet. ohe knli- hermed også et højt udbytte af frø af standardkvalitet.
lejeSæd I tørstof Fm Olie tet")

Serie 05·4·86. 26 forsøg Hanna er middelhøj med mindre stængelstyrke end

Topas l 46.2 2967 1244 3025
Topas. Sorten er tidlig lil middeltidlig moden. Den har
et middelt indhold af olie og et middelt frøudbytte.

Global .......... 3 45.5 267 91 251
Hanna 4 45.6 60 IO 46

Omega er middelhøj som Hanna. Den har en mindre
Omega 3 44.5 IO 42 37

slænge1styrke end Topas. I tidligere A.rs forsøg er målt
Optima ......... 2 45.5 .20 ·25 37

samme stængelstyrke som for Hanna. Omega er tidlig
Tornado(WW 1402) 3 45.8 100 J3 93
.) Ons. af 22 forsøg

til middel tidlig moden. Sonen har haft et middel

LSD 39
frøudbytte og et lidt lavt olieindhold i forsøgene.

Serie 05-5-86. 14 forsøg
Optima er middelhøj og har en ret stor stængelstyrke.
Sorten er middeltidlig moden. Pet. olie i tørstof er

Topas I 45.7 2928 1214 2971 middel. Frøudbyttet og udbytte af standardkvalitet er
Global ... 2 45.1 275 97 261 middel i årets forsøg, medens del var lidt under middel
Callypso .. 2 45.0 .29 28 46 i 1985.
Consul (WW D95) 2 44.2 95 I 58
P 62 2 45.6 105 43 106 Tornado er middel lil høj, d.v.s. en smule højere end
P44 ........... 2 44.2 1-19 - 95 -185 Global. Den har middel til stor stænge!styrke, hvilket
LSD 1/5 49 1/7 medvirker til, at den ikke har en større tilbøjelighed til

Serie 05·6-86, JJ forsog
at gå i leje. De to her nævnte sorter har således også
opnået samme karakter for lejesæd i både 1985 og

Topas l 45,9 2424 1011 2465 1986. Tornado er middeltidlig. Olieindholdet er i årets
Global. 2 45,8 232 93 232 forsøg lidt over middel, hvilket har medvirket til, at
WW 1410. 2 46.2 117 57 128 udbytte af standardkvalitet er middel til højt.
WW 1427 2 46.1 169 75 176
WW 1447 2 45.3 81 20 68 Callypso er middel til høj og har middel til stor
Eck JJ D83 .. I 45,4 65 17 56 slængcl"ltyrke. Den er middeltidlig i modningen. Cal·
LSD I/O 50 1/5 Iypso har et middel! indhold aralie og har i årets forsøg

U) Omregning ul sløndardk'uhlcl er foretaget på basis af 9o/r
et middcit udbyllc af frø.

\andmdhold

Tabel 14 Sorter uf varraps /984-86

Udb)"ue og merudb)Uc I

pct. olie F,. Olie Fro af standardhahttt··) I

i tørstof kg pr. ha kg pr. ha kg pr. ha I

VArraps Anllll c
~ ~ ~ !i

forsog g -6

8- ~ 8- ~ 8- ~ 2- ~ "
,2 e ,2 ;. ,2 e ,2 e ~.. .. ..

Topas .... 100
Forsøgs/u 1984·86
Callypso 34 45,2 44.2 2693 43 1108 41 2725 ·67 98
Consul (WW D95) JJ 45.2 4J,J 2775 147 1142 11 2807 98 103
Global. 46 45.6 44.6 2776 270 1153 84 2819 246 109
Hanna. 77 45.4 44.7 2778 8 1148 -15 2814 IO 100
Omega. 77 45,4 43,5 2778 2 1148 -49 2814 51 98
Optima 59 45.6 44.9 2793 48 1159 -37 2830 ~67 98
Tornado (WWI402) 46 45.6 45.1 2776 84 1153 20 2819 70 102
Forsøgsbr 1985-86
WW 1410 21 45,2 45,3 2502 25 1029 12 2531 27 101

• Omregmng III SlllndardkvalilCI er foretaget pli ba\lS af9lh \undr.;·Il)llld.
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Tabel Il DyrJ..nlngsegen'iJ,,;aber.

Virraps

Anlal ro"",,,,

Topas
Con·;uj
Tornado
Callyp",
Global
LSD

Fro 02 industriur~roder

Plante- Strn~l- Dato for
hojde.cm 'Iyrke- fkg blomsIrina af lUI bIom Innl Modmbed

13 111 11 11 11

117 5.q 20/6 20/7 V!B
128 5.4 22/6 21/7 2~'8

131 5.8 2J,b 2117 25 '
135 6.3 24/6 23/7 26/8
126 5.6 22/6 21/7 25n

4 0,8

KI'alitetsegenskaber.

VArraps Obeindhold I Rlprolemmdhold Frøvægl Glucosin !til·
% ar'''l'Slo( i % l\f tørstof mg indhold %-)

Antal fof'''~ 11 • 13

Topas 45.5 D.O J.3 0.04
Con ..ul 43,4 21.8 3.0 0.06
Tornado 45.0 22.6 .1.4 0.04
Callypso 44.8 21,q .1,2 0.10
Global .. 44,q 21.6 J.8 0.04
LSD ... ............ 0.4 O.J O,}

-) MAh .(Slal~rrokonlrollen ener Inll'r~C1l110n~ml'lodl'n. græn\('\ærdl 0.12'(
(L"ddrag af ,orl\hSle IQS6. Sltll(n~ Planll'a\ l,rON"&1

Af nummer<;orterne deltog \Vw 1410 også i forsog i
1985. Sorten har tillige med \Vw 1*47 klaret sig godt i
forsogene I 1986.

Igel/nem en forholdsvis kan IJrrække har Topas I'æret
dyrket i et betydeligt omfang, fordi sorten har gode
dyrknillgsegellskaher og har I'æret højtydende i forhold
til en række andre sorter.
Pd arealer med tendens til kraftig I'ækst, Jek'i. lal'e
humusholdige jorde. kan det I'ære hen'iigwnæssigt at
I'ælgl' en sort. der har en kort stængel og stor stængel
styrke, Jeks. Topas.
De nye høj/ydende sorter J..anllldgd i dyrknlllgen under
de fleste forhold. De har entførre plantehøjde og en
mindre stængelstyrke end Topa~ Ved at alll'ende en
moderat mængde udsæd. 4,5·6.0 kg pr. ha afhængig af
markspiringsprocent ogfrøl'ægr, opnds. at planterne flr
en kraftigere stængel med størr/! styrke end ,- en tæt
bestand. Der er ingen I'æsentlig forsJ..el i udbyttet. om
der er 70 eller J()() planter pr. m~, og ingen fordele I'ed
tættere bestand end 100 planter pr. m!.

Vinterrapssorter
Jet i':cuf er lav og har en slor til meget <;tor stængel
slyrke. Sorlen har en middel lil "Ior vintcrfasthcd. Den
er tidlig til middel tidlig moden. PC1. olie i 1nrstofer lidi
under middel. Udbytte af fro og olie angl\les her for Jel
~euf som \lærende mlddelhojt

Germander er middelhaj Iii hOj med middel '>længel
styrke. Germander har ,amme \'lIllcrfasthed som je1

euf og er ligeledes tidlig til mlddeltidlJg moden Pct
olle I IOr"'tof har \ æret middel Igennem årenes forsog.

Germander har \ærel o;tabll med Cl middelhoJt fro- og
olieudbylte.

Doral er mldddhoJ lil hOJ. Sorten har middel III ..tor
vllllerfa<;thed. Den er middel III sen moden OlieIIld·
holdet er middel. Frøudbytlel er la\ t lil nllddd i året"
forsag. men har været lidt haJere end for Jel Neuf l

Ildhgere år<; fo~og.

Lirarna er middelhaj til haj og har middel ~tængel

styrke. VlIlterfaSlheden er m.ddelgod. Llrama er mid·
deltidlig moden. Olieindholdel er under ml(ldcl. Sor
ten har i året'i fo,",og el middel froudbYlIe. medens del
I tidligere 1i~ fOfi\Og har \læret mIddel til hOJt.

Darmor er lav og har middel stængelSI)rke arten har
middel til stor \I'lnlerfasthed, Den er middel III sen
moden. Pct, olle I torstof er o\er middel I årel<; forsag,
men middel Igennem nere års forsag. Darmor har el
ret la\ t mdhold af glue()<;lnolater og har ydet el mld·
delt til hOJt fro- og olieudbylIe

Korina er middelhoJ og har middel III <;tor <;txngel
'lyrke. Korma har mIddel til SI Ol' \lIlterfasthed SOrlen
er middellid1lg moden Ohellldholdel er lidt under
middel i åreneo; for'iog. Korm:.! har el hojt Id megel hOjl
frnudbylte.

Rubin er lrllkket llJbage fra afpro\ ilingen og foncnle<,
Ikke markedsfon

Jupiter er nuddelhoj og har en hlle lil middel 'tængel·
<;Iyrke. Den har en muldelgod \ Inlerfa"lhC'd jupiler er
tidlig til mIddelIldlIg moden Pet. olle I tor'\lOfer under
middel. Jupiter har Cl middel td hOjt froudbyltc

IO.,



Fro og industriafgrooer

Tabel 16. Sarter af 'inlmap. (95) (96) (97) Bienvenu er lav og har en slor stængelstyrke. Sorten
har en middel til stor \'interfasthed. Den er lidlig til
middeltidlig moden. Olieindholdet er over middel.
Udbyttet i fro af standardkvalitet har i årets forsog
været middel til hojt, hvorimod det var lavt i forsogene
i 1985.

Udbytte 08 merudbytte.
kg pr. ha

Frø ar
stan
d""'·
k...ali·

Fr. Olie tettt )

KAr. t ) Pet.
for olie

1ejtsæd i t"ntm

Vinterraps

Serie 05·1-86, 5 forsøg Miranda er en ny lysk sort. der kun har været med i
Jet Neuf ........ 1 46,0 3575 1499 3644 forsøg t 1986. Fro- og olieudbyttet har her været hojt.
Germander ...... 2 46.3 166 80 179
Doral . . . . . . . . . . 3 45.4 -88 ~58 III
Lirama ......... 2 44.7 -9 ~41 46 Belinda er middelhoJ med middel til stor slængel·
Darmor ..... __ .. 2 46,8 94 67 124 styrke. Belinda har en stor \tnterfasthed. Sorten er
Kanna··· ...... 1 46,3 185 88 199 middeltidlig moden. Fro- og olieudbyttet er lidi over
t) Gns. af 3 (o""g • •• ) 4 forsøg middel.
LSD ..... 91

(Kodna 113)
Serie 05·1-86. 4 forsøg I sene 05-3-86 mdgår nye sorter. De er anmeldt som
Jet Neuf ..... . . 2 45,9 3659 1534 3730 dobbehlave. Ceres og Liporta udmærker sig her ved at
Rubin. 00 ....... 2 46.8 ~6 20 17 have et ret hojl olieindhold. Ceres blev foreløbig god-
Jupiter ...... ... 5 45.5 162 50 147 kendt til optagelse på sortslisten i 1986 efter 2 lrs
Bienvenu ........ 2 48,7 61 114 lSI afprovning og har i årets forsøg over middel fro· og
Mirander ........ 3 46,5 193 96 212 olieudb)'tte. Liporla har ligeledes klaret sig godl l årets
.Belinda ......... 2 46.9 79 64 III forsag. Sorten forventes markedsført i 1987.
LSD ... ........
Serie 05-3..86. 7forsog Jet Neu/ er kortere end de andre sorter. hvilket kan
Jet Neuf 2 46.3 3569 1502 3652 ~'ære en fordel. ndr der ~'ed sen skodedyrsbekæmpelse
Cercs(1617/82).00 1 47.8 61 78 114 skal køres i o/grøden. Den korte stængel og store
LipoTla(DSV. srængel.Hyrke gør Jer Neuf egnet p4 humusholdige
WRG35),00 2 47.6 +12 41 33 jorde. hvor væksten ofte bliver kro/tig. Under olminde-
DK 001.00 .. 2 46.7 -383 ~148 378 lige dyrknings/orhold kan ~'alg af sorr nu foretages
NPZ \/84,00 .. 2 46.2 -137 ~59 -141 blandt de højestydende enke/rla~'eog de nye dobbeltlo~'e
SV 0212, 00 2 46.2 240 101 246 sorrer, En højere pris for den dobbeltlove kvalitet vil
.) Gn,. af .5 forsøg

medvirke ril, at disse "ye ()().sorter bliver konkurrence-
LSD 130 103 139 dygtige med de højestydende enkelt/ave sorter.
..) Omregnmg til slandardhalit~t ~r foretaget pi basis af Qø-e
\'andindhold

Tabel 17. S rter af vinrerraps 1984-86o

Udbytte 08 merudbytte i
PCL olie F,. Ohe Fr. af standardk\'&.Iitet") :
i tøntof k. rr- ha ka J'l'"- ha kg '" ha

VlDt_
AnI>!

~
C

~ ~ '3
fOI'MlI '3 '3 51 '3 ~ ~o ~ o • o

~ •Z f Z
! Z Z e ~.il "- .il "- .il "- .il "- ~

Je! euf .. 100

Forsøgsar 1984-fJ6

Belinda. _.... 16 44,5 45.4 3337 39 1351 46 3353 65 102
Dannor .... 17 44.8 45.1 3289 229 1341 104 3315 240 107
Doral ...... 20 44.2 44,0 3335 33 1341 7 3342 26 101
Germandcr 1 44.8 45.2 3283 167 1337 81 3307 180 105
Jupiter ...... 14 45.3 45.5 3271 186 1348 82 3310 192 106
Korina ..... 17 44.0 44.6 3259 286 1305 135 3261 298 109
Lirama ... 20 44.2 43.5 3335 177 1341 48 3342 153 105

Forsøgsar 1985~6

Btcnvenu ... 8 45.5 47.7 3566 160 1477 O 3612 ~102 97
SV 0212.00 ........... II 45,8 45.9 3534 121 1472 45 3595 ~120 97
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Fra 1990 Åon der Åun opn/Js srOffe Iii raps afdobbelrlov
halirl.'I. I't'd ol Inddrage OO-sorter i dyrkningen nu,
undgo_\ problemer med en foruremng af pImIler efrer
{pildfro. En forure11lng Åon gorl! del l'onskeligl al

Tabel 18. Dyrknings- og k ,·olilelsegemkaber.

Fro og industriafgnldcr

o"er/lOlde de holilC'rs/..rtH. da llilles efter 1990. Der t'r
/len' gode grunde fil at mddroge de hOJlydeffde dobbell'
lan.' sorter af vifflerraps I dyr/..lllngen.

Vinterraps Vioter- Plante- SI8C';tI. Madrungs. F,.- Ol... RlprotelR'
fasthed højde sty e IKlspunkt Ilørrebe indhold indhold

QUlIIla. ......... 7 6 5 5 5 5 6
Chry~al1dcr ............ 7 6 5 5 6 4 6
Bcllnda ................ 7 5 6 5 6 5 5
Darmor ................. 6 3 5 6 6 5 4
KorlIla 6 5 6 5 6 4 6
Llf:lma 5 6 5 5 6 3 6
Jupltcr ......... 5 5 4 4 7 4 4
Germandcr 6 6 5 4 5 5 6
Doral 6 7 7 6 5 5 6
Jef ","cuf 6 3 8 4 6 4 6

Lil hil) l.ar,11.1cr \lo,cr. at tn "lin bblddtr den p!'lglCldcnd(' cgcn'l.ab, hl') grad. LInder mndmng.'illd'ipunl.t 1x1ldcr cl la\'1 lal. al sonell er
111.1118
tCddrag ar ,,(m~h$le IQ~tl. ~IJUn, I'larllt'a\"rOr!i('g)

Sort

VtJrrap.\

Callypso
Com.ul
Ed 331.1i.1
Global
Hanna
Omega
Optima
1'4-l
P62
'Iopa~

Tc.lrnadn
WW 1410
W\\ 14!7
\\ W 1447

Anmelder

W. von Borries·Eckendorf. Tyskland
W. \\'eibull AB, Svenge
W. \on Borries·Eckendorf. Ty... klam!
Svalof A Il Sverige
W. WeibulI AB. Sverige
W. WeibulI AB. Sverige
Dansk Planteforædling NS
Serasem. Frankrig
Seru~m. Frankng
Svulnf A Il. Svcngc
W. Welbull AB. S\enge
W \\bbull AB. S\enge
\\' WelbuH AB. S\enge
W. W(,lbuH AB. S\enge

Repræsentant

Dansk Pluntcfora.x1lmg AIS
SN-FR0
Dansk Planteforædllng AIS
Nielsen & Smllh NS
SN-FR0
SN-FR0
Dan~k Plal1lcforædling AIS
Pajbjergfonden
Pajbjergfonden

iels.en & Smllh AIS
S ·FR0

-FRO
S ·FRO
SN-FRO

, 'illtc:rrap\

lldind.1 Scmundo Saatzucht. rysl...land Semenc.:o AIS
BICll\CI1U RmgOl, Frankng KFK
Cere... NorddeUlsche pnanzelll.u(:ht. 1')~"..Jund Dan...k PIllJltageforædhng AIS
DK 001 Gebrilder Dippe Saall.lu:ht Grnbh. Ty~kland SN-Fro
Darrnor Ringo!. Frankrig K FK
Doral NorddeuIM:he pnanLcnl.uchl, 1') ... l...land Dansk PIanieforædlIng AIS
Llpona Deul ...che Saalveredelung Gmbh, Tyskland L. Dæhnfcldl AIS
Germander Gebrilder Dippe Saal711chl Gmbh. Tyskland SN·FR0
Jet Neuf Ringel. Frankrig KFK
jupller S..'alof AB. S..crige ~Icl ...en & Smith AIS
KOflnll Semundo Saalzucht. T)~klalld Semenco AIS
Llrama Deul ...che Saat\'eredelung Gmbh, T)~kland L. Dæhnfeldl AIS
MIrlImjer Gcbriidcr Dippe Saalzuchl Gmbh. Tyskland SN-Fro
NPZ VIl4 pnanzenzucht. Tyskland Dan...k Planlagcædling NS
S" O!l~ S,alof AB, S\enge Icl~n & Smnh NS

----------='---------
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Dyrkning
Kvælstof til raps
For at finde frem til den økonomiske optimale kvæl·
stofmængde til aktuelle vArrapssoner er der siden 1973
udføn en række forsog med sugende mængder til
vArraps.
Det er af miljømæssige grunde af betydning, at der
ikke tilføres mere kvælstof. end en rapsafgrode bruger.
På den anden side skal der ogs! tilføres den mængde.
som de aktuelle soner kan udnytte. Af disse grunde er
kun medtaget resultater af de seneste 5 Ars forseg, som
ses i tabel 20.

Der er gennemført 5 forsøg I 1986. Fra 100 til 140 kg N
pr. ha blev målt en forøgelse af frøudbyttet pA 169 kg
pr. ha. Fra 140 tU180 kg N pr. ha blev forøgelsen målt
til 332 kg frø pr. ha. og fra 180 lil 200 kg N pr. ha blev
udbyttet oget med 89 kg frø pr. ha i årets forsøg.
Pct. olie i tørstof er svagt faldende med stigende
mængder kvælstof, men der er mAlt en stigning i
oheudbyttet helt op til 220 kg kvælstof pr. ha.
Under nettomerudbytte af standardk.vahtet ses det I

tabel 20, at det økonomiske resultat l gennemsmt af
årene 1982-86 blev bedst efter den største mængde
tilført kvælstof, 220 kg N pr. ha. D.v.s., at de nyere
soner med hojere udbyttepotentiale bar kunnet ud
nytte den tilførte mængde kvælstof.

Det kan under dejlesteforhold ikke anbefales at til/øre
220 kg hælstof pr. ha..\længden skal tilpasses efler
den ,. jorden til rddighed værende mængde og del
forventede udbytte under de lokale forhold.
Forsogene fonsættes.

l en anden serie er fl)dende ammoniak sammenlignet
med kalkammonsalpeler. Resultaterne er vist i label
21.
Selvom der i april blev tilført 55 tons svinegooning i
det ene af årets forsog, blev der mAlt stigende udbytter
op til 220 kg kvælstof pr. ha. Det skal bemærkes, at
frøudbyttet blev meget hojt, nemlig 3605 kg rent frø
pr. ha.
l gennemsnit af årene er det største fr0- og olieudbytte
opnået ved tilførsel af 180 kg kvælstof, nAr det blev
tilført i kalkammonsalpeter. Også del økonomiske
resultat er bedst i dette forsogsled, hvilket ses under
nettomerudbynet. Rapsen har i afpro\'OingsArene ud
nyttet hælstofTet bedre. nAr det tilfønes i kalkammon
salpeter. end nAr det blev tilført i flydende ammoniak.

Med det formAJ at undersoge. om der kan opnås en
bedre udnyttelse af til føn b ælstof til vArraps ..'ed at
dele mængden, blev en ny serie påbegyndt i 1985. hvor
der gennemfones I forsøg. J 1986 blev gennemfort 10
forseg, hvor ekstra hælstof blev tildelt omkring J.
juni. Resultaterne ses i tabel 22.

Tabel 20. Stigende mængde kvælstof til vdrraps. (98)

Udbytte 0l me.rLKlb)·uc Ne.tto-
kB pr. ha merudb

VArraps (standard·
PCI olle I IØ~toI' F,. Olie SWldardk"al.l1tt J,;,\-'tlut:t)
1986 1982-86 1986 1982- 6 1986 1982-U 1986 1982-86 1982-86

Anlal rorwg l 21 l 21 l 21 l 21

Grundgodct 48.9 47.1 1678 1746 743 749 1749 1796
100 N 48.1 46.2 836 774 351 311 852 776 627
140 N 46.9 45.4 1005 869 400 331 1003 853 645
180 N ......... 46.2 44.8 1337 979 522 363 1324 950 682
220 N 45.7 44.4 1426 1061 546 384 1401 1020 693

Tabel 21. Forsøg med jl.o. og kos lil vIJrraps.

Udbyue Ol mCIlldb)'llt Nelle-
kg pr. lul mer-

VArraps udbytte
Pct. olie l 10!"Stof Fm Ohe Standard kvalitet (std.kvalitet)
1986 1983-86 1986 1983-86 1986 1983-86 1986 1983-86 1983-86

Anlal forsøg , 7 , 7 , ,
Grundgødet 45.9 46.8 2251 2195 940 935 2291 2252
140 N ikas .. 43.8 45.0 517 656 163 232 473 625 417
180Nlkas 43.5 44.3 614 780 193 265 560 732 464
220 ikas 43,3 43.8 634 693 197 216 576 631 304
220 i n.a. 43.4 44.1 650 759 205 247 594 659 391
180 i n.a. 44,3 44.6 596 666 208 227 564 626 407
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Tabel 22. Delr hæ/:'lro[ ril wirraps. (99)

Udbyue og memdbyltc Nel1omer-

Vlrraps
kg pr. ha udbytte

(standard-
Pct. olie i tørstof Fm Olie Standardkvahtet kvalitet
1985 1986 1985 1986 1985 1986 1985 1986 1985 1986

Alltal for~~'g IO III IO IO In

Grundg'~lel 46.6 48.2 1307 1871 978 817 1362 1944
140 N 44,3 46.7 657 1032 217 411 611 10.\2 .171 824
180 -; 43.9 45.7 913 1254 308 480 855 1235 546 967
100..<-401'\ 45.2 46.3 719 1104 267 433 697 1098 431 R61>
14O+40:-J 44.1 45.6 929 !.lO1 321 495 877 1179 543 wn
180i 40N 44.4 45.1 1080 1370 390 514 1039 133<) 636 988
LSD. 190 84 /98

En deling af mængden har ikke på\ irket pc!. olie l

lm"tof af bClydning. idet Indholdet er næ~lcl1 en ... \'ed
140 kg N og 100 f 40 kg:\' pr. ha. ligelede~ ved 180 og
140 -+ 40 kg N pr. ha.
Det stor... tc froudbyllc blcv hw"tet ved den stor"t lil·
delte mængdc i begge år. Hvor der kun er tilført iah
140 kg l" pr. ha. blev der hostel 62 "g frø merc end ved
tilførsel af 100 kg N ved sånlllgcll og.+O kg N omkring
l. juni. Dcr blev hostet .+7 kg fro mere pr. ha ved en
deling af 180 kg N end vcd lilf()r<;cl af samme mængde
ad I gang l forsøgene l 1986.
Neuolldbyltcrne \ i"cr, al der ikke har været økonomi
ske fordele ved at tilf\)re iull 220 kg N pr. ha til vårraps
I året' for~"g. Der har været en meget lille nkooomisk
fordel \t:d at dele kvæl"tofmængdcn både \cd 140 og
180 kg :'\ pr ha. Hvor man alllgevcl i prahi" tiIforer
gødnmg ad 2 gange for at opnil Cll jævnere fordeling. er
der antydninger af. Ul cn del af k\ælstofmængdcn kan
tildele~ 3·4 ugcr efter "Sntng.
Fors"E:cne fort"ælfes.

Tabel 23. /Jor og maglle~llIm lt/l'brraps. (/(X})

N~llo-

Udbyue og merudb. merud·

Virraps kl pr. ha byu~

% olie Stan· (stan-, dard- dard-
tørstof F,. Oli~ kvalitet hahlet)

9/o'Sog /986
Grundgøder 45.9 2679 1119 1727
3 kg solubor 'J/Ii 45.8 50 14 44 3
6 kg ,olubor q/f, 46.1 122 53 126 65
25 kg magne-

siumsulfat 14/" 45.6 20 4 8 41
50 kg magne-

sium"ulfat 14/t> 45.7 55 18 51 14
3 kg "olubor Q/"
ng 25 kg

magnesium-
sulfat 14 / 1, 46.0 113 4g 115 20

LSD 87 43 95

l kg fm J.70 kr. l kg solubor = 17.~O kr . l kg magne\lums\llfar
= 2.40 kr. l ud~rn'Jtnll\g - IZO kr, pr ha.

Ved Langel:lnd, landokononll';ke Forening hkv der
gcnnemfort 2 forsag med <;,lIgende l1l:cngdc k\a:I ... tof III
,interrap" i efteråret. I del ene fONlg hlcv halmen af
fOl'frug1t.'1l (v:hbyg) kllll~t og nedmuldet. I del andet
for ...og. og":' med vilrbyg <;om forfrllgl. blc\ halmcJI
fjernct. Rcwltalerne fr{'rn~1h af tabel 24.
Rap"cn I fON'.~: I blc\ ,,:'let d. 1/9 og I for"'('Ig 2 d. 2US.
Del hOje"tc udbyIle hl cv målt ved IIlfor<;el af 40 kg
kvæl,tofpr. hil i begge forsog, nemlig 3556 og 4315 I..g
fm pr. ha. Ved 20 kg N pr ha i t:fterårct blcv der og'i&
målt el pænt merudb~Ile I for<;og l. hvor halmen hle ..
nedmuldel.
Del er af interesse al r.I gennemfo!'l nere fms~\~~ for Ht
undcr,,(\~e behovet for "væl<;lof 111 vtnterrap' i cfter
!ircl. 1S<'l:'r efler hallllafhra:ndlng~forhudfra 1989 I..an
dCI bltve mere aktuelt al nedmlllde halm.

Dor og magnc<;illm er ofte 111 Sledt: I mængder. der bn
bcgræn<;e udbyttet. t....'er I rap". Mangcl af dl<;"C næ
ringsstoffer oplræder oftC~1 r~ ,andjordc og de m,cng
der. der evenl ueh tilfnre... med NPK-gødninger. er IHt:
allld lilstnt:kkelige lil at dække behovel i rap". For ul
bel}~e dette nærmere blcv der i 1\186 påbegyndt fm"'Clg
med ud ...projtnlllg af Sohlbor og/eller maglle",um~t1I.

fat. Resultafer af 9 forsøg ses t label 23.
Desværrc cr der i nogle forsøg anvendt grllndgodnlll
ger. NPK og frugt\'and med indhold af bor og/eller
magnesilIm.

Tabel 24. Srigende mængde kvælstof til villlerraps i
efrer&ret.

Udbyue OS
VArraps Planltr m~rudbyue For-

pr. ml kg frø holds·
i forAr~t pr. ha ..I

2 f"f";~g l

ON 51 70 3321 4070 100 100
20 N 62 57 118 49 107 101
40 N 65 69 234 145 107 106
60 N 55 59 158 155 105 104
LSD 25/ 234

Forsag nr l. halm fra forfru~t kUlI"l ('Ig lI\?drnuld\?l.
For<;<,s lir 2. hulm fjernet
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Forsøgene fortsættes.

Tabel 25. Bekæmpelse afskulpes~'Qmpp/i vbrraps.

Plantebeskyttelse

I gennemsnit af forsøgene er der opnået pæne merud
bytter efter tilførsel af 6 kg $olubor og 3 kg Solubor +
25 kg magnesiumsulfat pr. ha ved udllprøjlning hen
holdsvis først i juni og midt i juni.

Kgrrn
pr. ha

std.
kVIlI.-

Pet.
planter

m<d
knold- Kar Plante
bæger. for h0jde
S\'amp lejesa.'<I cm

VArraps

Tabel 26. Vækstregulering i ~'årraps (101)

5/orsog /986 Jr,

a. Ubehandlet I 4 104 3240
b. Terpal·· 1,51 l 2 85 109
c. RSW 0411 0.7 kg I 2 91 95
d. Cycocel extra U 3.0 I I 2 96 46
e. Cerone·· 0.5 I I 3 98 38
r. Ronilan 1,5 kg O 4 101 168

LSD-

JO /orsog /985
a. Ubehandlet IJ 5 125 2759
b. Terpal 1,51 6 4 115 199
c. RSW 0411 0.7 kg II 2 103 26
g. Cerone 0.5 I 13 4 119 2

LSD-

7/orsog /984
a. Ubehandlet 5 115 2772
b. Terpal 1,5 I 3 109 70
g. Cerone 0.5 I 3 108 22

• i ICJS4 kg fm pr ha
•• lIISlIl 0.1 l EXlr:1110n
Led b. c. d og g behandlet I stadium 3.I-J.2.
Led c ble\" behandlet l Sladlum 3.0 i 1985.
Led e og f behandlet j stadium 4.1-4.2.

Tabel 26 viser resultaterne af 5 forsøg med vækst regu
lering i vårraps. Formålet er dels at modvirke lejesæd
og dels at belyse. om der gennem en reduktion af
hovedskuddcts længde kan opnås en mere en<;<iftet
modning. som eventuelt kan muliggøre tærskning di
rekte.
I årets forsøg er der tilsat Extravon. som er et sprede·
klæbemiddel. til Terpal. C)'cocel ekstra og Cerane.
Erfaringerne fra andre afgroder har vist. at der herved
opnås en forbedret effekt. Lcd b. c og d er behandlet i

Led e og f er behandlet to gange. først med ROllilan i
stadium 4,2 og dernæst i stadium 5,1, hvor skulpedan
nelsen er i fuld gang. Dette tidspunkt anses for velegnet
for bekæmpelse af skulpesvamp. som i det ubehand·
lede forsogsled forekom med 16 pct. angrebne planter
sidst i august.
l led e og f er angrebet af skulpesvamp omtrent
halveret. Kun i led f, som først er behandlet med
Ronilan og siden med Sportak 45 ec, er der høstel et
merudbytte. som har været i stand til at betale den
betydelige omkostning til de to relativt dyre behandlin
ger. Omko!o>tningen beløber sig til godt 300 kg raps pr.
ha.
t 1985 gennemførtes et forsøg efter en lignende forsøgs
pian. Her var der et 100 pct. angreb af skulpesvamp.
som behandlingerne ikke kunne reducere. Der blev da
heller ikke hostel merudbytler.
Forsøgene søges fortsat.

2741
107
62
41

kg frø
pr. ha

std. kval,-

16 2202
12 57
12 44
12 76
8 233

11 326
LSD 286

100
100
IDO
100

Pet. planttt med
Knold-
bæger- Skulpe
svamp svamp

VifTSps

/ /ors08 /986
a. Ubehandlet 2
b. Ronilan 1,5 kg O
c. Rovral Flo 2.0 I 2
d. Sportak 45 ec 1.5 I O
e. som b og Rovral Flo 2.0 I O
f. som b og Sponak 45 ee 1.5 I O

/ /ors08 /985
a. Ubehandlet O
b. Ronilan 1,0 kg O
e. som b og Rovral Fia 2.0 I O
f. som b og Spanak 45 cc 1,5 I O

l.ed 1>--( behandlet i ~tadium 4.2
lcd e-r behandlel i stadium 5.\

Vårraps
Interessen for at gennemfore forsøg i vårraps med
bekæmpelse af skadedyr og s)'gdomme har i 1986
værel beskeden.
Tabel 25 viser resultatet af forsøg nr. 48029, hvor en
række midler er provet til bekæmpelse af storknoldet
knoldbægersvamp og skulpesmmp.
Led b, e og d er behandlet i rapsens stadium 4,2, hvor
de første kronblade begynder at falde. Dette tidspunkt
anses for det optimale for bekæmpelse af knoldbæger
svamp. som dog kun forekom i ringe omfang i forsoget.

12 forsøg ved magnesiumtal på henholdsvis 3.0 og 2,4
blev der målt pæne merudbytter efter udsprøjtet mag
nesiumsulfat, selvom der var lilføn magnesium med
grundgodning. nemlig henholdsvis 7 og 9 kg Mg pr.
ha.
I 6 forsog ved hOJe magnesiumtal og/eller tilførsel af
en passende mængde magnesium blev. som det kunne
forventes. ikke målt sikre udslag.
Ved forholdsvis hoje reaktiotllltal for pågældende jord·
type i 3 forsøg. og især i 2 forsøg, hvor bonallene tillige
var lave, blev der høslet meget pæne merudbytter både
efter udsprojlning af 3 kg og 6 kg Solubor pr. ha forst i
juni.
Ved bortal over 3.0 i 3 forsøg og i I forsøg efter tilførsel
af 0.14 kg bor pr. ha med grundgødning blev der ikke
målt sikre udslag for udsprøjtning af Solubor.
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TatX'1 27 \'I ...cr rc...ull:llcrnc af ,l foro.;og med u"rudbbc
ka:mpcl ..c I viirrap....
I gcnnell1\lllt afde -' for...ug \31' der 12711"rlldl<;planlcr
pr Ill~. Alle de pnHed(' tx-handllllger har rl..'<-.Iucerct
rmengd('n ilf u"rulil IIlfn::d...... lIl1cndc. og der er opn~el

3 forsøg 1986

a Lbehandlel 70 127 2937
b. Bena<;alo), se 0.5 l 87 10 301 189

+ B1adex 500 se +0,4 l

< LOnlranil 1.0 l 84 17 21S 8S
d f R 1.101 1.51 R7 15 JR4
< BUI\"'an S l.5 I hS o 2QS

Treniln Illll'" l.O I Sq 12 S64
l IS/) J /.l

Iformg 1985

a Ubehandlet IO. 314 1910
d EXP4170lLO 2.0 I 117 162 ·24
< nutl....11l S 2.5 I q- D2 SI
f. Trenan PIII'" 2.0 I I.lll 87 281

I ed h-d bell p~ l""P'" meJ .1-4 1.,\ hl.lde
I ro e bch p1 LIr'" med I..lmhlllde
I ro f txh !lIr ....\l1Ing

r'lp"en.....Iadlllm ll-J.2. men... lcd e og f er behandleli
... ladlUm ·U-4.:!
LCJes..'ed","ara"leren er fortk.·drt'1 og planlehoJdt'n re·
ducerel efter alle de \id"lreglllerende nudler. UdbYl
Il.'I er Ikke p;inr"et med ...Iatl~ll<;k sikre lId~lag. men
rerpal har I :'irct'" forsøg reduceret udbyllel I IO for..."s
I 1<)85 medfl)T1e hehulldltns med Terpal cl hetydeligl
rncrudb) Ile.

I,cd f cr hchandlct med ROllllan. ",om er cl "ampcllud·
del. mod "noldbæger\\amp I Ml'ls for~og var der "un
l'l megel oe... "cdclll angrch. og der er iUe opn:'kl cl

merudbytte. "-(111l "all l1a.:""C nm"o"'ll1lngcrnc. nag·
grunden fur ,It ml..--dlagc denne behandling \3( de
rC'ouhalcr. "'(101 Terpal 'I"IC I IQ~5. h\or mldlel hahe
rcde et angreb af knoldbæger..,amp Il:' 13 pc!. an
grebne planler.
[fter ...amme fOf',ng...plan er der gennemfun endnu 2
for"'"g. 'Om lUC mdg!h I genlleI1lS11l1')tallenc. I det ene
for ..og, h\or ICjc\<t'd i""e fore"olll. \ar der "noldh:c
ger..\arnp p,l ca. 15 pc!. afpl:lI11crnc. og R0ll11an g:l\ cl
mindre merudbY11e.
I IO for<;og i Iql:lS og 7 for"'\'g I 1984 er Terpal og Cerollc
...ammcllhgm:!. Terpal har I hcgge lir llledfon Cl merud·
hylle. "'Im"'l l IC)l:l 5. h\or der var en Illd\lr"lllng pd
angreoct af "noldbæger<;\amr
En \æ""'tregulenng md. udhrmglling \II he!ub!: "'Ig III
50-90 kg rap... pr ha afhængIg tlf del pågældende
middel. men nCllomerudbyller er Ikke anfon. fordi
imWII af dt' I'æhlreguit'rl'nde midler t'r r:l){l/u'"dI u}
miljostyrl'/~t'lI til brug i rtlfn

Billed.., \'HN store opnu!mmnKI r ptJ rødd,'r a} larrQP~

/l)rarWrtel af J.alhroJ.,H'amp.
Kulhrolo. opml'dl'r i'ilC'r ITlt'd ullOr1l.rt<· anf{rt'!1. hmr rapl
mdrt.ar ujil'r.. ('ful hra' lj<,t11! ilr I læ/hJ.lflt" (),~ ptJ jordl' nil·d
laH rcof..UiomlUl dIa red dQrll~ jord~lmlaur

Da findl',~ mg<'IJ bo'kæmpt!ll't'fI1Hills:hedr!r. Da kun kun
jflrt'hyggef mUKJ t.!'gdm"tr/l!t! I,('d I!..J.(' at d~'rh' rapl hrppil!,l
11·II'r pa jordc' lI[('tI /idl lOI,t rt'(JJ.flUl/lwl.

p.ene merudh~ Iler....om Tlgehgl har "Ullllct dæ"kt=
('m~O"tnmgern(' for de mIdler....om er mar"cd ...fclfI.
I reflan Plu'- er ud~projlel og Iledharvet fc" afgrodens

...amng. Buli...all S er ud<;pniJtcl. da afgrødcn ..ltximcd
"Imhladc. men ... de (l' rige nudler er UU ...pmltt:l. da
afgroden havde 2·4 10\ blade
Here afbehandhngerne dellog I Cl enkelt for..ng I I<)S5.
Il'or en megt:l betydelig u"rudhllla:ngde 1""(' ble\
be"æmpellllfrl.."(I\\llllende. Kun TreOan Plu .. medforte
her et rimclig.l mcrudbytte.
foOf'\lgenc ...ugc.. forl ...a1

l"abellS \ I...er 11\ llken efTe"l. der er opn:'icl mod ukrudt
I drrap'" af ell r;c""e meget all\endte nudler
Tatx:l1en ilngl\Cr midlerne' prtX'/!/1/Vise effekl. IWllkct
,II ')Ige. al el hOjl lal er en"betydende med en god
\Ir"mng 'ormalt \iI en efTe"t p 85 pet. eller mere
betyde. at der opnå~en god bekæmrel<;e under de ne-;;Ie
forhold.
Bag del enkeltc 1;.11 for eITe"t Itggcr mllld.51 70b.5i!rI'OUO·

/ler. ...om ...amlldig er ~mlel fra nere ar, for"Ø8· Kun
hCf\cd kan del slkres. al del anfnrte lal er rimeligl
dækkende for den effekt. som opn!is under praktiske
forhold med \o'arierende kllllHlll~ke og vækslmæssige
bClll1gel<;er.
IIvor der 1~"ll\l1e'H< el lal. kan år~agen derfor \'ære
manglende for\"g~resultaler.men også en for ')Vag og
u"'IUer eITc" l under -1-0 pet \ lrkning i genneln'iml .
bn udeluUe midlet fra tahellen.
I labellen er "un medlaget midler. '\Om \enle<. mar·
/..edsforl i /9R7 Del er an fort. hVIlken dosermg mldlel
l'r pro\'et l. Iige<.om midiels pm pr ha I 1<)86 er lIngl\'eL
II('rlll ..."al ...01 lægges omko~lmnger III udbrmgmng
\1ldleme cr placeret i grupper efter 01/W!1/del~t'jfids

(lllnkr Dc \andrelle linier \I'..cr. hvordan del enkelte
IIllddel \Irker p~ de nævnlc allllll1dcllgt forekommende
llkrudtsancr Dc lodrellc kolonner vlSoer derimod.
tl\oordan dcn en"elte ukrudt"~II'1 bliver påvlrkel af en
ndke foro.;"dhge midler

Ntttl>
m~r

"d·
bytte

KJ rn>
pr, ha

Sid.
kval.

Anlal pr. m~
raps ulc.rudl

VArraps

labt'l27. (J.rudl i Hurup!). (/02)
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Tabel 28. Effekl i pct. mod ukrudl i vdrraps.

Kenn· ~ ~ [ •
~ c

~
ji l 2

Virraps Pr-.vet kalit·
~

<l e
~~ ~ ~ ~

dosis pn. E
~

] r c
E.. o

~~ E c •kg/hr pr. ha ll. ll. ~ ., g .. uc ~ •pr, hl 1986 < < .. '" :t :t " o:
'" '"

Før sdning
I. TreOan 1.5- 120 55 89 90 45 81

Efter sdning

2. Lasso 4,0 200 52 O 68 72 92 59 93
3. Tendox 500 2.5 340 -16 45 96 4 91 99 47

Raps ]-4 løvblade

4. Benasalox 1,0 500 83 59 62 49 69 73
5. Benasalox 1,0 510 83 88

+ Sandovit 0.1
6. Benasalox 0.7 390 86 97 63 62 82 92 56 85

+ Bladex 0,4
7. Lontranil 1,0 360
9. Matrigon 1.0 310

IO. Matrigon 1.0 350 75 88 57
... Bladex 0.4

"Vi~ fOr'\Og anden dO'il5

Før såning kan anvendes TreOan eJler andre mOuralm
holdige midler
Disse midler skal udsprcjtes for sånmg og straks mdar·
bejdes i det overste jordlag. Dette sker lettest ved al
udsprøjte midlerne, før jorden opharves til såbed.
Trenan udmærker sig ved en god effekt overfor pileurt.
))mælde( samt enårigt græsukrudt som f.eks. enling
rapgræs og flyvehavre. Derimod har midlet kun ringe
virkning overfor kamille og andre kurveblom~trede

ukrudtsplanter.

Lige efler JAning kan der sprcJtes med Lasso eJler
Teridox 500 EC. Effekten afbænger af. om udsprcJt·
ningen sker på bekvem og let fugtig jord uden knolde.
Begge midler har en bred ukrudtscffekt, som dog er
lovlig svag overfor især pileurt og agerstedmoder.

Raps med 2-4 lø\'blade kan behandles med Bena-.alox,
som kan bekæmpe flere ukrudtsarler effektivt. Mod
hvidmelet gåsefod kan elTekten forbedres betydeligt
ved tilsætning af Sandovit kone. Det er væsentligt. at
Benasalox udsprcjtes i varml vejr på ukrudt i god
vækst. Effekten mod agerstedmoder. tvetand og æren
pris er Ikke tilfredsstillende.
Bena.sa1ox __ Bladex har I forsøgene vist en bred
virkning mod en lang r.ekke ukrudtsplanter, herunder
også agersennep. Blandingen virker primært gennem
en svidning, hvorfor udsprøjtning bor ske med relativt
store dyser, f.eks. en fladdyse. Hardl 4110-24. som \11
fordele sprøjtevæsken i forholdsvi~ store dråber. der
kan løbe af de voksbelagte rapsplanler, men tilbagehol
des på ukrudtet. Blandingen er lovlig svag overfor
hvidmelet gåsefod.
Matrigon har en meget snæver virkning og er normalt
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Ikke egnet som eneste ukrudtsmIddel I vårraps. I
blandmg med Bladex kan der opnås en effekt omtrent
på lime med Benasalox + Bladex.
Lontranillndeholder de !>8mme virksloffer som Matri·
gon og llIadex 500 SC, og elTekten er relativt bred.

Valg af ukrudtsmiddel bor nøje ajslemmes efter den
ukrudHflara. der forekommer p/J del areal. som skal
sprøjtes.
Et indgående kendskab til den flora. SQm forekommer
p6 den enkelte ejendom. eller endnu bedre, den enkelte
mark. lener i høj grad ~'Olget af middel.
El godt kendskab til aktuelle midlers effekt giver.
såfremt ukrudujloraen er kendl. en mulighed for lil
hver en tid at ~'ælge den økonomisk bedste løsning.

Vinterraps

Tabel 29. Skadedyr i vinterraps.

Pet. skul·

"'" m<dVinterraps Pet \kul· skulpe- Klfr-. "'euo-
pc< med \Ilude- pr. hil """"'.plm)1 bil'" td. kval. bytte

J jo".g /986
H_ Ubehandlet 5 4 3511
b. Dccls 0.3 I

2 gange 4 2 29 63
e. Dccls 0.3 I

3 gange 4 2 26 111

Behandlinger Led c stadIUm 4,1, 3-4 dage og 1().12 dage tfter
l11ndwal"\d
Led b 3-4 dage og!Q.12 dage erler land~\'a~1



Tabel 2q \ iser resuhalernc= af 3 for\"g med bekæmpelse
af skadedyr I \ Interrap\ Decis er el pyrethroid. som er
prO\et med henhold:)\ls to og tre ~prøjtnillger med
henblik på primært .It bekæmpe skulpegalmyg. Bc=gge
forsogslcd er behandlel henhold!\\'i .. 3-4 og 10-12 dage
efter udsendehe af \ ar..c1 for skulpcgalmyg fra plante
\ærn'icentret. I lcd c er en ekstra sprøjtning gennem
ført ca. 1 lige forud for del ud ..endlC van.eJ for al
bekæmpe !o.kulpe!\lluclebiller. Db..c er ofte medvIr
kende lil at .. kaffe galmyggene bedre æglægning!tmu·
ligheder
I årets forsag \ar der I..UI1 meget be.. l..edne angreb af
..å\e1 ~nudeblller ..om galmyg. og behandlingerne har
kun n~:)uherct I meget beskedne merudbytter. som slet
Ikke har kunnet dække omkostningerne 111 de prO\ede
behandlinger
De 3 forsog - nr. 49047. 56026 og 48026 har omfallel
andre behandlinger, som dog Ikke har været ens I de 3
forsøg. Ingen afde prøvede behandlinger har medført
slalisllsk Sikre udslag.
Forsogcne loooge"i forhal i 1987.

Tabel 30 visc=r resultaterne af -1- for..og med \æhtregu
lenng af vinterraps. Fire væk"ilregulercnde midler er
provet. og ...amtldlg er Ramlan. et s\ampemlddel.
medtaget ul bekæmpelse af knoldbægers\amp. Ar""
gen hertil er. al der I enl..ehe fon.og c=r ,<t c=n effell ...om
kunne antyde. at el dier nere af de \æhlregulerende
midler har en effekl på denne sygdom.
I 3 forsøg forekom der lejesæd. Kun RSW 0411 har
reduceret leJe...tXl.. karal..leren. og delte middel har
..amtidlg medfort en belydelig redukllon af planlehoj
den. Trodi- denne for~kel i cffekt er der ikke nogen
slørre forskel p~ de mcrudbyuer. ~om er opnået af de
lire midler. Kl1oldbæger~vamp forekom kun l meget
begræn\et omfang. og I gennem:.!lll er der kun 0rn cl
el be\kedenl merudbyue. 'iom ikke har kunncl dække
OmkO\lnmgerne III behandlingen.

I det fjerde forsog \ar der Ikke leJe....~d. og her har alle
behandlinger medfart .. må negatl\e merudby tter
I 1'lrets forsog er Ceronc udbragt I ..Iadium 4.1-4.2
!>amlldlg med Rondanbehandlingen. Dc 0\ rige væk"t
regulerende midler er udbragl i rap..cns stadium ).1·
.1.2. Til Terpa!. Cycocd ekslra og (erane er der l 5ret"i
for!>og \llsat sprcdc-klæbcmldlet Exlra\On for herved
III Sikre en forbedret elTekt.
I 7 forsøg l 1985. 11\01' der I alle fONlg var lejesæd. har
1I1gcn af behandlingerne medført po:)itive merudbYller.
Omko\lningen til en \'ækslregulenng meJ. udbnng
ning \li belobe sig III 5()..9Q kg fro pr ha afhængig af
det \algte middel Der er Il..ke anfort nellomerudby I
ler. fordi IIIgL'" af de l'æll.Jlregulerellde midler er god
kendt af miljouyrl'/fl'1I til brug i raps,
For:)ogene fort'\.'eltes

'label 31 \I~r resullatt'l af for..ug nr. 43069 med
bckælllpel~e af ul..rudt og !\pildkurn I vlIltcrrap". En
be~keden ukrlldlsma:ngde på kun o planter pr. m 2 er
beki.cmrel fllld ..tændig ved alle behandlIllger. ~l.eng·

den af ..pJldkorn \ar ligeledes beskeden. IO \inlc=rbyg
planter pr. ml. og de er bekæmpd elTcl..ti\ I i led e og f.

fro og industriaff,troder

Tabel JO. l'æJ..:"regulerlng i I'l1Jtl'rraps. (103)

K,fl1l

Vinte.rraps KM Plante- pr. h.
fo< ho)Cl, ..dI,,...,. ,m h.Hltl-

J forsøg 1986

a. Ubehandlet 4 169 4249
b. Terpal· 1.51 4 162 211
c. RSW 0411 0.7 kg 2 146 166
d. Cycocel

ekstra· .1.0 l 4 160 ISO, eerone· 0,75 l 4 162 153
f. Ronilan 1.5 kg 4 170 122

LSO-
I forsog /986

a. U~handlel O 140 4374
b. Terpal· 1.5 I O 133 36
c. RSW 0411 0.7 kg O 133 27
d. Cycoccl

ehtra· J.O I O 138 SS
e. Cerone· 0.75 I O 133 23
f. ROllllan 1.5 k8 O 138 38

LSD 134
7 forsog /985

a Ubehandlel 3 151 3681
b. Terpal 1.51 2 14J 45
c. RSW 0411 0.7 kg I 126 127
g. Cerone 0.5 I 2 144 114

FI
LS08S

ljonog /984
a. L"bchandlet 2 147 3471
b. Terpal 1.51 2 147 259
g. Cerone 0.75 l 2 139 216

• rd'31 !\lr,HlIn
Lcd b. ..:. d og g nchandlct l raJ"cn\ ,tadlUm 3.1-3.2
l ed r: og f behandlet I r3~lh ~tJdlUm ·U-4.2

Tabel J/. Spildkom og ukrudt i l"l1Jterraps.

Anal pl.nier Karre
Vinterraps

pr. ml pr. h8 NttlO-
fo'" ..d merud-

R.". Korn Ukrudl kvrohlel bytte

/ forsog /986

a. Ubehandlel 78 10 6 3542
b. BlIll.Mlll S 3.01 62 8 O 109
C. BUIlS1Ul S 2.0 I BJ 7 O 61

og Buti~an S 1.0 I
d. Lonlrullll 1.0 I 67 8 O 22 152
c. Matngon 1.0 I 78 O O 46 24J

- Kerb 50 1.0 kg
f. Lonlrallll 1.0 I 74 O O J6 247

og Kerb SO 1.0 kg LSD 288

9 far'fOg 1984·86

a. Cbehandlet 91 I S J7 3483
c. \1alngon 1.0 I

t Kerh 50 1.0 kg 97 S 7 129 68

Led b og ~. behandlel 'cnC'>t 3 dage efler ,ånmg
Led c bch;lIldkt I rilpo.r:n\ \1;ldlUm 2.2
Led li og f beh•.mdh:t 1 r"p"cn, 'tadlUIIl 2,01
L(.'d c \)g f bo.'handlcl j ol..lOt>cr
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Udvintring af vinterraps

Disse resultater viser, at ~Iv på et meget lavt plantetal
efter en delVIS udvJntnng. kan der hostes et hOJt
udbytte. nAr der 10\ ngl c=r ideelle vækstforhold.
De overvintrede planter \kal \ære rimeligt jævnt for·
delt på arealet. og lovngt mA marken ikke være stærkt
forurenet med ukrudt. som er vanskeligt al bekæmpe 1

forA ret I vinterrapsen

I de fleste år rcduccrC\ plantetallct med. 15-20 pct.
igennem vinterperioden. I 1984/85 og 1985/86 har vi
haft meget lave temperaturer (-15 til _25°C) i dde af
nmerperiodeme. Del har medfort omploJnmg af nogle
arealer med vmterraps. antageligt ca. 15 pet. omploJ
mng efter 1984/85 og ca 20 pet. omplojnmg efter
1985/86.
Ocr er hostel vinterrap~ på arealer med et meget lavt
antal planter I de seneste 2 år. I 1986 blev forelaget 4
udbytlemiHinger i sm~parceller i vinlcrrapSmarker,
hvor der har været en kraftig udvintring. Følgende
resultater blcv opnået:

Fro og industriafgrøder

h\'or der er amendt Kerb SO_ I de ,,,rige forsog~led er
der sket en beskeden reduktion af spildkornsmængden
De beskedne udslag er Ikke statistisk sikre.
Matrigon + Kerb 50 dellog i 9 forsøg i 1984-86, hvor
der ligeledes var en beskeden ukrudlSmængde. Del
opnåede merudbytte var heller Ikke i disse forscg I
stand t1l at dække omkostningerne
Forscgene fortsælto.

Tabel 32 viser resultatet af fOl"sog nr. 43070 med
bekæmpelse af ~pjJdkorn i \'lntcrraps. En beskeden
mængde vinterbyg p IO planter pr. m2 er bekæmpet
efter alle behandlinger, som !lumlidig har bevirket en
reduktion i rapsbestanden. De beskedne udslug er ikke
statistisk sikre.
I 4 forsøg i 1985 efter samme forscgsplan, hvor der
ligeledes var en beskeden mængde vinterbyg. blev der
opnået pæne merudbytter efter Kerb 50 og Carbeta
mex. Merudbytterne kunne rigeligt dække omkostnin
gerne.
Fusilade og Kerb 50 har deltaget I J3 forsøg o"er 3 år.
Begge midler har medfort en efTektiv bekæmpelse af
vinterbyg. men der er Slor forskel på de opnAede
nettomerudbytter. som kun er positi\1 for Kerb 50.
Forsøgene fortsæt tes.

Tabel 32. Bekæmpelse af spildkortl

Antal planter
pr. mJ

17
21
32
34

Udbytte
hkg fro pr. ha

38.8
31.3
39.4
29.6

Anle1 planler
pr. ml Kg

optalt rorAr rm
VInterraps

~ pr. ha Netto-

~ "" merud·
• !l

halilet bytte
æ •;;: '"

Ved Fyns Slift~ patnoli...ke Selskab og Horsens land
brugsforemng er direkte tærsknmg af \'interra~ 'Joam
menlignet med skårlægning.

Andre forsøg i raps
I el enkel l forsog ved Roskildeegnens LandboforeIlIng
med stigende mængde udsæd af vintcrraps blev der
hostet et sikkert merudbytte ved en udsædsmængde rl1
6.5 kg frø pr. ha sammenlignet med 4,4 kg udsæd pr.
ha. Planleantallet i foråret blev optalt til henholds\ IS

69 og 58 planter pr. m~
Det største udbytte, 43.7 hkg fro af ~tandardhalllet

pr ha. blev målt ved 97 planter pr. m2 optalt i for ret
efter amendelse af 12.4 kg udsæd pr. ha. Der var her
-.om normah en be.}-'dellg slorre udvmtnng lied et ston
planttanlaJ. 208 planter pr. m~ i efter ret. end \ed 60
og 86 planter pr. m2 l efteraret.

1 forsøg 1986

a. Ubehandlet IO 132 3631
b. Fusilade· • Il O 115 67
c. Fervmal· 2.5 l O 101 20
d. Gallant Il O 117 76
e. Kerb 50 l kg O 112 59
f Carbetamex Hg O 102 go

LSD 161

4 forsag 1985

a behandlet 8 98 3451
b. Fusilade· • II I 93 100
c. Fervina'· 2.5 I O 97 49
d. GuIlanI II I 92 90
e. Kerb 50 I kg I 90 262
f. Carbetamex 3 k8 3 95 194

LSD /74

JJ forsag 1984-86

a. Ubehandlet 19 86 3138
b. Fusilade" 1-1.5 I I 85 74
e. Kerb 50 1.0 kg 2 g4 334

• Tilsat I 1 Fe.....mol Plu!.. l 1986 t,O I Schenng Super Olle
•• TLlsat 0,9 I LIssapol, \qSb O.] I I ,...-.apol t'lus
Lcd b-d behandkl l ~ptember

Lcd e 08 r behandkt i oktolxr

112

187

55
3

220

148
111

Sk5r1agt. tærsket
Direkte mejetærsket
LSD .

Udhytte og merudh}lte
Kg [rø pr. ha

Fyn Horsens
3959 4384

250 120
470 279
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Hilh'del l'I~I'r III 1't'II5'rL' en 1'/Tllardp!J,mar'" IWliddelban .jler rrnleTOI 19H6 og ril h"JrL' dt'n IO, (JugUj/ .'fia skarJægmn-:.
lillwlltT(' ptJ hilledl'l, wm er tIlgt'l dl'" J dpril. er ml1l'rrtJp~l·f1I11.n·lII"ddl'1/(lt,ud~ln(rL'( 111h'rI/dM nor d/g roden lx'lrullft'~ pa
lJ/~/1111(1

11m dnlæg /II sJ..ud po piallIan.' Ik/.;(' t r øddu~lt' o[/rol(, Å.Jn d.'r upnan 1'1 godt udby If.' I t'n t,IIt·" rtducat'( ht!\I;Jfld

Forsøg med hør Den ....tltlIllC (ekml.., ...om alm1l1dcllg am'endt l pral.. ... l..
med rll~kllmg og lønmng, blc\ ill1\endl lcd host af
for~ogcne. Der er kOl1<;tateret fm<;plld. og t3llenc for
udbyllct er usikre.
I 1985 bIc\' udby tiet af dl.hør målt i 5 rorsog. Str~l:cng'

den hle\ målt. og \cd h".,( blc\ der givet karaklcr for

Rill..del Hwr olit!hør I blomH.
Oll. hør har blu blumHa, ml,dl'n\ d.' jl('lft' wr/t'r af 1{'/tIdhør
har Jmdl' hlvmHa (Ft)lo: \ A Iht-rt'>tn l

458 64.8
125 0.6
53 0.7
13~ 5,1
117 0.2
32 4, l

3 l.J

lol ..'
24.0
25, I
2b.1
27.9
25.5
:?A.5

Frø Udbyue Ol
md'Udb)t1e

Pet Pet rI- kø reni
olle i protem I fro hk. IrI

IOOilo( lø,.,;lof pr. ha' pr. ha-

67
66
06
67
72
71
72

,,,o
læn&de Kar forcm _

I ubt" JJ, S'pi"dhors()rfl'r.

aia...}.!
Odlllka
Rl'gll1<l

Ikrocr
Anana
Rllldn
Va...:t

pind
hor

I label :.\3 "'1;'" re~ultaler ar2 ror~ug 1111..'<1 "pindhM...ortcr
, 1986.

\1ll,,1
fllr""j; Illlo\~ l

:-.JalasJ.1 72 0.8 17.3 25,5 1138 48,5
Bdmka 71 l.J 38.0 14,3 176 1.2
Regma 71 1.5 W.O 15,1 104 0.6
Berber '8 2.5 .17.1 26.2 100 ol,5

Anane 76 l.J 3Q.; l(d 97 6.6

·"Ir" "n,.ltl

flc!lnka har harl Cl hCJcrl' rroudb)t1e end de oVrlgc
'lorter. der her er 3rpro'vct. Fonoogcllc blc\ genncmfur!
på ...andJonJc l Mldtnlland lIlt:d mulighl''C1 for \andlng.

ll.1
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lejesæd. Der blev måll en storre spredning i karakter
for lejesæd i disse forsøg. hvor atasja, Behnka og
Ariane havde en større stråstyrke og Ariana og Berber
lidt længere strå end de andre afpr(wede sorter.
I forsøg, gennemført ved Hads Herreds Landbofore·
nmg, blev tærskel I efterAret 1986. Vdbyttet af fro og
str§. er anfort i tabellen.

mængde end sorter, der har længere strå og en mmdre
stråstyrke. Forsogene fort5ættes.

I tabel 35 ses resultater af 2 forsog med udsædsmæng·
der af oliehor. Det ene med et udbyttenive3u på 3000
kg. reni frø pr. ha. medens der kun blev hostet omkring
1225 kg pr. ha i det andet forsøg.

Der skal gennemfores Oere forsog for at kunne give en
Tabel 35. Udsædsmængder afoliehør.

sikker karakteristik af sorterne.

Oliebør Pcl. olle Udbytte og muudb)lIe
Der blev i 1986 gennemført 6 forsøg med olieharsorter. i tørslof kg frø k. olie

Resultaterne er sammenstillet med 2 forsøg fra 1985. :2 forwg 1986 A B A B A B
Udbyueniveauet har været ens i de to års forsøg, hvor

60 kg udsæd 41.2 45,2 2922 1223 1096 503Tadorna og Antares har deltaget i begge år (label 34).
80 kg udsæd 41.1 4J,4 12J +71 4J -48

Tabel 34. Oliehørsorfu. (}04) 100 k8 udsæd 41.6 44,8 22 76 2 27
120 kg udsæd 41.J 44,J -48 ~IO 16 14

Strl-
lænade Kar. for

"" Ic""'"

Fro Udb. og
Pct Pct. rI- merl.ld

olie i proteUl 1 bylte k&
tørstof IØrslof fr. pr. ha

Der skal gennemføres flere forsøg.

Tabel 36. Kvælstofmængder til oliehør. (/05)

Resultater af 4 forseg med stigende mængder kvælstof
tlloliehar fremgår af tabel 36.

Der er ikke naleret leJe~ ved host i forsøgene.
Indhold afråprotem I fro er stigende, og indhold af olte
er faldende \ed stigende mængder kvælstof. Der blev

4 [arsag
a. Grundgødel ° 22,5 4J,8 1596 636
b. 40N . ....... O 2J.6 4J.4 225 84
c. 80 N O 25, I 4J.0 4J4 158
d. 120 N O 26,0 42,S 579 205
LSD (a-b-c-d) .... 0.8 lO)
LSD (b-e-d) 0,7 108

L'db)tte Ol
merudb)'1te

kg fre kJ olle
pr ha pr. ha

KM.
for PCL rI- Pet

1ejeslled protem ohe
Olie.hør

Der er ikke målt væsentlige forskelle i udbyttel af de
øverste 4 sorter i tabellen. Der har kun været en svag
tendens lillejesa:d i de fleste af årets forsag. I I forsøg
var samllige soner i leje ved høst. I forsøgene i 1985 var
Antares, der har en kort stængel. mindre tilbøjelig til
al gå i leje end de andre afprøvede sorter. Antares kan
sandsynligvis derfor udnytte en lidt storre kvælstof·

6 forscg 1986
Tadoma 49 2.0 4J.5 24,4 1797
Antares 4J 2,0 4J.J 24,8 6J
Atalanta 45 2,0 4J.6 24.4 J2
Iduna 45 2.0 4J.0 25,0 SI
Liflora SS 2.0 26,4 626
Fasad 48 J.O J.O 25.J 27J

LSD 184
:2 forsøg 1985

Tadorna 56 2,0 41,4 25,S 1764
Antares 4J 0,0 41,6 27,2 J6
Rau V Sl 1.5 40.4 26,4 250

Sort Anmelder Repræsentani

Olieh.r

Antares
Atalam.a

Fasad
Iduna
Liflors
Tadorna

Coop. Lm Plessis·Belleville, frankng
Union des cooperatlves des Semences.
Frankrig
Svaløf AB. Sverige
W. Weibull AB. Sverige
Deulsche Saalveredelung, Vesttyskland
Dansk Planteforædling AIS

L. Dæhnfeldt AIS
S ·Frø

Nielsen & Smith AIS
Nielsen & Smith AIS
L. Dæhnfeldl AIS
Dansk PIanieforædling AIS

Spindhør

Ariane
Belinka
Berber
Natasja
Regma
Rendo
V.sa

Coop. Fontaine-Cany, frankng
Cebeco-Handelsraad, Holland
Friese Mij van Landbouw, Holland
Friese Mij van Landbouw. Holland
Cebeco--Handelsraad. Holland
Wiersum, Holland
S\'alof AB, S\'erige

L. Dæhnfeldt AIS
L. Dæhnfeldl AIS
L. Dæhnfeldl AIS
L. DæhnfeJdt AIS
L. Dæhnfeldl AIS
Forædlmgsstauonen Maribo
l'ielsen & Smnh AIS
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Tabel3? Klor/ri kaligodning til spindhør. (106)

Der hlev ikk~ målt sIkre ud"lag i forsøgene. hvor
kahumclorid blev !.ammenllgnct med kaltllm'iulfal.

Bil/edel I'iw:r dm'/dc' rær{kllillg ofhor med en /Or<.O'{W1Cj<'
tærsker.
Dired,re ,æ~k"i"gafl~('.\Ior(ff mrc dell ~ikre'irf: hOH/nClode j

o/ic·hør. Skaria.'f;:lIiIlR kon ~'IY"(') I ('n Uc'nWrfl'l modl/"I
o/grOlh'
En ~/Qentlc OhVOfh' b/ilw hurtigere lør cfter reJ:lI. \om kali
\ære IIll'gel genercmJe i c'n ~kariagr afgrøde. AI høsltu/\punk
ref ofre er heil omknm: / oJ../Ohu mllld'iker ikke erellllll'l/c'
prol>/"mer.

Ved ho~[ var der trod\ den lidt for svage virkning 1:11

tilfreJ"~lillende renhed i de led. som blev behandlet
med GIelIlI 20 DF eller bbndinger med Ba"agrttn 4RO.
Arctit - MCPA virkede for hiirdl.
I 1985 blcv der genllemfort 2 for<;og efter omtrent

Udb)'t1e og
merudbyt1e

kg fro hkg strl1

Karak ler Pct. rl1-
for protein i

lejesæd HUSIOf
pindhØr

l/ormg /986 l l l

Ingen kallgcK.lning 28.3 565 54.8
50 K l kaliumchlorid 28.1 4 0.2
50 K I I-allumsulfat 27.7 69 0.1
100 K i kahumchlorid 27.5 83 0.9
100 K I kahllm.. ulfat 27.7 72 1.0
LSD

Tidligere hb det tilddel al anvende ktorfri godning
Id "pllldhC'r. fordi horren an...e... for at være folsom O\ier
for klor I label 37 "es re~u1t:lIcr af 2 for ...og.

målt sikre mcrudbyltcr ved lilfo....e1 af 40 og 80 I-g
hæbwf pr. ha og et pælll merudbytlc ved 120 kg pr.
ha ~ammcnlignel med led c_ Det må mdtil videre
anbefales at all\ende en modeml mængde kvælstof. da
en rigelig !Ildelt mængde kan mcdfore sen afmodning
og hO"lbe'i\·ær. Vnder de ne..tc forhold anses del for
mest hell'ligl'lmæssigl al tildele RO-I(IO I-g bælslofpr
ha

Tahcl 38 viser resullalet af 8 for;og med ukrudlsbc
kæmpcl...c i hør. heraf 6 i olieh~lr ug 2 i "pindhør. Alle
behandlinger blev gennemført. da afgrøden var 5-6 cm
høj. De Ocste for .."g hlev \prøjlet "idst i maj.
I gcnnell1"nit \lar der 190 ukrudtsplanter pr. 01 2 i del
ubehandlede forsøgsled. og alle sprojtninger har redu
ceret denne mængde uden dog al Vise en imponerende
effekl.

Tabel 38. Ukrudt i hor. (J07)

KemJlcahepriJ
Hør Antal ukrudt Dækning- Kg rrø Hkg tri 1986

pr. ml v. host pr. ha pr. ha pr h.

1986 ", "- bf, ~ f..
Ohehm Spmdhor

a. Ubehandlet 190 28 1501 84.9
b. ArelII , MCPA,759{- 3.01 + 0.67 I 68 14 26 4.5 130
c, Glc3n 20 DF Extfllvon 20g-0.11 46 9 116 1.1 90
cl Basagran 480 -- AClipron 3.0 I I 2.0 I 53 7 98 3.1 590
<. Oa"ugrun 480 .... Bladex 500 SC 1,0 l I 1.0 l 47 6 63 .JA 290
r. Ou ...agrun 480 .... Bromll1ul ME 4 2.0 l , 0,5 l .15 7 212 4,9 420

LSD- LSD-

1/0'<08 1985

:I. l:hchandlet 40 2039
b. Arelil + MCPA.75%" 3.0 I " 0.67 I II 208
c. Glc3n 20 DF EXlra\on 20g-0.11 2 249
d. Basagran 480 + Actipron .1,0 I 2.0 I I 177
r. Bu~agran .J80 + Bromlllal ME 4 2.0 I . 0,5 I 2 86

AlI(' behandhnger udfon p! hllr 1 5-(, cm hojde
- "cl :If jorcln,ernacJen dækkel af ukrudt ~cd hO"1
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Fru og industriafgroder

Tabel 39. Midler pro"'l i frøafgrøder 1985-86.

samme plan. Det ene forsøg er medtaget i tabellen. og
her er effekt og merudbytte omtrent som i årets forsøg.
Det andet forsøg i 1985 var meget ukrudtsfyldt. og de
fleste behandlinger medførte meget store merudbytter.
Blade=< 500 se og Brominai ME 4 er ikke tilladt til
brug i hør. Af de øvrige behandlinger synes Glean 20
DF at være den bedste og billigste losning.
Forsøgene fortsættes.

Tabel 39 viser hvilke midler, der er anvendt i forsøgene
med plantebeskyttelse i fre og industriplanter i 1986.
Efter de enkelte handelsnavne eller nummerbetegnel·
ser er anført såvel mængden som arten af virksomt stof
i de forskellige forsogspræparater.

SkadNiyrs. Ofi: r}'gdomrmidfu

Handelsna\'n
elkr nummC'r

Ukrudamidll!r
Amil
Bassgnn 480
Benasalox SC
Bladu 500 SC
Brommal ME 4
I}Ulisan S
Carbelame~

CIPC. 4Ol'}
DLG Trinuralin
Dual 720 EC
Fervmal
FR 1391
Fusilade
Gallanl
Glean 200F
I-Ierbalon 620

Kerb 50
Lontrnnil
Malrigon
M8/D 440 Fia
MCPA,750//:
Mechlorprop, 50%
Mvlone

116

Virksomme slotTer
gram pr. kg e1kr liter

4g5 dinoseba~tal

480 benlazon
448 benalolin ~ 80 dopyrahd
500 c)'anazin
394 bromoxYnll
500 metazachlor
700 carbelalmd
400 chlorpropham
480 triOuralin
720 melolachlor
200 selhoAydlffi

50 c10pyralid + sao dlmefuro!l
250 nuazifob-bul)1
125 haloxyfob-Clhox)'cthyl
200 chlorsulfuron

22 c10pyralid + 200 MCPA·
400 mcchlorprnp
500 prOllyzamid
100 c10pyralid 1- 200 cyanazin
100 clopyralid
40 c1opyri11id I 375 dimefurOIl

750 MCPA
500 mechlorprop
120 IOxynil"'360 mechlorprop

Handelsnavn
eller nunlmer

Ukrudtsmidler
l"orlron
Ollllnl
Pradone Combt
Reglone
Terido'l 500 EC
TreOan
TreOan Plu\
Tnbuml
TnOurahn 45tlf

Ambu~h

Bacilac 75 wp
Daycor JOO EC
Ba)ficfun
Corbel
D«is
Dlmelhoal. 25~
Ekamet
K VK Permelhnn
Ri\·al
Romlan
Ro\'ral Ao
Sporlak 45 te
Sumlcldin IO FW
Tilt top
Till turbo

-"Ildn
\1angim-chelal. 12"}

l'æJ..srreguloum.'r
Cerone
C)cocel ck~trll

PP 333
RSW 0411
Terpal

Sprede/nid/ef ug olier

AClipron
Cilowell
EAlra~olt

Lissapol Plus
SlIndovil kone.
Schenng Super Olle

Virksomme stoffer
gram pr" kg eller Liter

210 cthofumesal
200 ioxyml "200 bromoxrml
250 dlmerurnn ~ 500 carbelamld
200 diquat
500 dlmclachlor
480 lrifuralin
240 lriOurahn+ 190 napropamid
700 methabenZlhlazuTQn
450 IriOurahn

250 permelhnn
750 mepronil
300 bnenanol
22q lriadlmenol
750 fenproplmorph

25 dehamelhrin
250 dimelhoal
520 elnmfos
250 permt:lhnn
225 proc:hloraz 375 fenproplffiorph
500 \"inclozohn
250 IprodlOn
450 prochlor31.
100 fcm'alerat
125 propiconnzol ~ 375 fenpropimorph
125 propironazol· 350 lridmlorph

120 ffillnganchelat

480 clhephon
460 chlormequal-chlorid·
28] cholmchlorid
250 paclobulrJ.1.01
700 triapenthenol
155 ethephon+305 mcpiqu31-chlond

- penctreringsolic
- sprede-klæbemiddel
~prede.klæbemlddel

- ~prede.klæbelmddcl

- spredc-klæbemiddel
- penetreringsolie
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Plantebeskyttelse
Af Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

I \986 har der 'ærel anlagt Cl \IOr! 311tJl (or,og under
Ud\algcl for Plant('bcs")'IIt'I~e.

Forsøgr-arbL'Jdt'1 har bl.a. ',erel prægel af al afpro\c
nye ikke ll1;1rl-cd,fOr!c produl..:lcr \.1011 at afprO\t' Ildll
gere fa<;tl:lglC skadelæn~klcr og at finde nye.
El SlOrt :llllal forsøg omfulter !'.porg,m~lt'tom :tIHen

dd~ af fedUl,:eredc do..er ug anlal behandlmger An
\cndel-.en af hckæmpel"C'mldlc:r bor finde <;;tcd efter
behQ\ og derved sIkre landmanden en Ok.CH\Ol\llSk
gennst 'ed brug afbekæmlle)<;e<;mldl... r. Med ud ... igllil
faldende kornpl'l~er bliver del fremover endnu mere
lUKlvendigl al foretage en krili ... k vUfc!l'rJng af de en
kelte midler... uJ...ollomi .. kc \;crdl ved bckæmpcl"c:lf en
..kadc\oldcr I hovedparten af delte a("l1l1S taheller er
nl.'llomerudbyllet for mMked ..forlc nlldl~r bcrt"l:!.nt"l.
d. \ s. al del opnåede merudb)'lIt' er fratruk.ket om~(l.. t
lIllIger III udhnngmng ..amt llldk.ob..pn<" pa det an
\cndte mIddel Dc bcnYllede pn<tCr p~ slhcl markeds
forte mIdler 'lom for udbnnglllllg og afgmder fremgår
af labelten bage-.t I 0\ t'r"If!:I~n

[n del af ~reh fOf'mg er lo..t 1 ...amarbcjdc med Slatcno;
Ill:mte\ ærn ..ccnter. Dc dan..ke Sukkerfabnkker J\IS og
Dansk Plalllefor:edllllg AIS

Sygdomme
I 1986 10:'1. angrebene af "ampe",ygdomme I korn
bctegnco; ..om ..\age og af mIndre betydning end I 1985.
1 vinterll\ede forekom gulru.. r kun I bcgræn ..et omfang
på Bornholm og Lotland-Fal"ler Hvcdehrunplcl og
hvedegråplel. der er \an ..kchge al adskille. ble\ på
grund af de torre forhold I jUIll udcn bclydmng. Mel
dug forekom ..enere og mindre udbredt end normalt og
optr3.dle mCf\cjende med ..... age angreb. dog med lyde
lige ~rto;for<;kdle. Angreb af \..næk\..efodl,)ge .. ar bel~

dchgl mllldre udbredl end I 19S5. h\ Ill..et hO\ed..agehg
~kyldes nnge o;mlltemullghedcr 1 foråret \980.
I \ lUterbyg forekom der svage mcldugangreb 1 begyn
dd~en af va.:hlsæsollcn. Senere optr~dle skoldplel
i..xr i 2. år.. \ lIltt.'rbyg. men angrebene må dog betegnes
<,om moderale
I \årbyg forekom meldug mmdre udbrcdt og -.enere
end I de forego1ende år. og angrebene må betegne-. <;001
~\age. men med lydelige 'iOrt'ifor..kdle.
I ærter bctlllgede "ejrforh()lden~ I..un ~ ...age angreb af
ærtcsygc og ærte<;klmmel.
I del eflerf<,lgende omtale<; rC'\ult3lerne af <)S fOf'.Clg i
vllllersæd og 51 forsøg I vår<;æd samt 28 fONog 1 ærter.

Vinterhvede
Det '>Iore areal med \ 1I11crh\cde bC"'lrkcr fon<;:1I LIlter·

C<;~ for forsøg med bekæmpel<;c a«;\ampesygdomme.
I all er der udforl 68 forsøg I \11l1erh ... ede

Udsædsbårne sygdomme
l 1<)86 har der IJ..l..e under Ud\algel for Planlebes\..)I
tel ..c \a:ret anlagt for ..og med bejd.. l1l11g af ud....ed mod
ueJ..:l',J.,h:'\rne ...ygdomme. Der hem I"'C!- \11 tidligere 11r..
br.:retllll1ger.

Stængel og bladpletsvampe
I del l... fterfolgende omtales bel..:empel..e af de \\,lInpe
'iygdomme. der fra frem<;pinng lil IHt<.t kan angribe
korn på så\el blade som stængler Flere af året .. for
..øgl,()p~a\er er en fort~eltelse af tidligere :'lrs forsog.
h\or 11mlIerne.. dTel..t under..øge-. \ed kombinatIon af
for.. kelhgc midler elg anlal .,pmjtlllnger. Nye opg:l\er
er p~hcgyndl med bl.a, gentagne behandlinger med
l1ed..allc doseringer af svampenlIddel. ligesom der er
afpnwel nye for..."g..prcxlukler

Knækkelodsyge
Knæl..kefodsyge er en udpræget ...ædsklftesygdom. og
med Cl godt s ..cd..klfte er det mullgl al holde s ... a01pen
på Cl I:",t ni .. cau, meden.. der I et udpræget kornsæd
...klflC er muligheder for. al svampen kan rn. stor okonQ
mio;k belydnmg Knækkefodsyge kan i mod...ætning lil
goldfod~yge bekæmpes med kemiske midler. I de ~lIe

ste år er der dog flcre steder i landet fundet, at
I..næHefodsyge "Iser resistens overfor anvendelse af
carhendazlmmldler
I JQS6 hle\ der gennemført 20 forsog med bekæmpelse
af knæHefod\}ge efler IO planer. h\or midlerne I den
ene biC' amendt ...:hd eflerAr \0111 forAr medens en
anden plan udelukkende omfatter forårsbekæmpdse.
Statens Planteværnscenler i Lyngby har blSlået med
hcdommel!>e af kl1~ck\..efodsygeallgrebenei forsogene.
Bcdmnmel,en er fClf(~taget 0111 foråret forst i maj mA·
ned og Igen I Juh måned.
I tahel I bnnge<; rC"iultaterne af 12 forscg. hvor mid
lerne Derosal n og Sportak 45 ee er udbragt entcn
efter; r dIer for r Forsøgene er om fodhel bedomt for
angreh af knæHefod..}geo I tabellen er der forelagel en
opdeling af for,ogene efta angreh"procenl - O\er og
under 15 pc!. angrehne planter.

II J



Plantebeskyttelse

Tabel I. Knækkefadsyge 0081

1984-lJ6. /I fanag a.'" 15% knækkefadsyge

b. Derosal n F 6 4 67,1
c. Spanak 45 et F 2 1.0 0.1
d. Sponak 45 ec E 4 2 1,4 0.3
e. Sportak 45 et E

2.0 1.7Spanak 45 et F
f. Sportak 45 ec E

O 1,4 1.2Derosal n F
g. Derosal n E

3 2 1,7 0.9Spanak 45 ee F

angrebne strå. Dcrosal n. anvendt om forårel, led b.
har ikke påvirket angrebet. hvilket kan skyldes fore
komst af resistens. Efter amendeist af Spanak eftemr
eller forår blev der om foråret fundet 4-6 pet. angrebne
planler, medens en behandling såvel efterår som fomr
reducerede angrebet til I pet.
Ved 3m endelse af Derosal n. blev der opnået et ud
bytte pA 70.6 hkg. og sammenlignet med led a. ube
handlet. blev der opnået et merudbytte pA 1.3 hkg for
Dero~lbchandlingen. Blev der i stedet for Derosal O.
anvendt Sponak 45 ee efterår eller forår, blev der
opnået merudbytter på ca. I hkg. Efter to behandhnger
i led e. f og g blev der opnået merudbytter på 1-2 hkg.
De opnåede merudbyller blev i 1986 små og usikre, og
kun hvor der blev sprøjtet en gang med Sportak, kunne
merudbytterne lige akkurat dække omkostningerne til
~pmjtningen.

J 4 forsøg har angrebene af knækkefodsyge været
under J5 per. og J gennemsnit 9 pet. angrebne planter,
K un i led d. Spanak 45 ee anvendt om eften1rel, blev
der opnået merudbytter, der har kunnet betale om
kostnmgerne. medens det har kostet fra 0,2 III ca I hkg
al udfore de øvrige behandlinger.
1 forscgene er der fundet en aftagende effekt afDe~1
fl. overfor knækkefodsygesvampen.
~ederst i tabel I er anfert gennemsmtsresultaterne af
29 fOr'\Cg gennem 3 år. h\'or Derosal fl. er blevet
sammenlignet med Sportak 45 fe.

J 18 forsøg var skadetærsklen på 15 pet. angrebne
planter om foråret overskredet. og i gennemsnit blev
der fundet 20 pet. angreb. Efter anvendelse af Dcrosal
n. forblev angrebet uændret med et udbyne pA 75,0
hkg. Efter anvendelse af Sportak 45 ec efterår eller
forår blev der opnået ens effekt og merudbytter på ca.
1,5 hkg. der har kunnet betale omkostningerne til den
udførte engangsbehandling. En behandling såvel cf·
terår som forAr har yderligere reduceret angrebet af
knækkefodsyge, men de opn ede merudbyuer har Ikke
kunnet dække udgifterne til to sprojtninger.
I Il forsøg med el angreb under 15 pet. om foråret blev
der opnået små merudbytter på ca. l hkg for en
spfO]tning.
Q\'er 3 års forseg er der funder en aftagende effekt af
Derosal fl. sammenlignet med Sponak 45 et. J forsø
gene blev der ikke opnået sikre forskelle i svampeeffekt
eller i merudbytte for anvendelse af Spanak 45 ec
henholdsvis efterAr eller forår. Da det kun i forbinde1st
med en forårsbedommelse er muligt at fastlægge beho
vet for en mulig bekæmpelse, bør denne fremgangs
m de anbefales.
Forsøgsrækken af"IUltes hermed.

0,4
O.l

0,7

0.7

0.7

O
0.1

1.7

0.3
0.6

1.1

u

0.2

0.5

1,6

Sett~

""'.
udb)·ttt

1.9

2.19

16 70,6
4 J.I
6 1.0

2.0

5 1.3

3 1.0

17 " 1.3
LSD-

3 62.3
4 0.8
1 1.7

2.6

2.4

12

6

5

5

9

23

26

24

Under 15% ongreb

F 9
F
E
E
F
E
F
E
F

1986- 8fanag. O>~r 15% angreb

b. Der"",1 n. F 26
e. Spanak 45 ec F
d. Spanak 45 ec E
c. Spanuk 45 ec E

Sponak 45 ee F
f. Sportak 45 ec E

Derosal n. F
g. Derosal n. E

Sporlak 45 ec F
a. Ubehandlet

1986. 4 fanag.

b. Derosal O.
c. Sportak 45 ec
d. Sporlak 45 ec
e. Spartak 45 ec

Spanak 45 et:

f. Spartak 45 et:

Derosal n
g. Derosal n

Spanak 45 ec
a. Ubehandlet

2 1.9

9 -0,4
LSD J.4

1984-86. 18 forsøg o~'er 15% kru1!kkejodsyge

b. Derosal n F 20 25 75.0
c. Sponak 45 ec F 17 1.5
d. Sporlak 45 ee E 6 15 1.3
e. Sporlak 45 ee E 7 3 O

Sporlak 45 ee F •
f. Sporlak 45 ec E

Derosal n F
g. Derosal n E

Sporlak 45 ec F

Derosal n 0,5 I pr hil. SJXlrtllk 45 ee 1.0 I pr ha.

J 8 forsøg med over 15 pet. angreb blev der om forårct I

gennemsnit fundet 26 pet. angrebne planter i led a.
Efter anvendelse af Spartak 45 ee om efteråret. led d,
blev der opnået en reduktion af angrebet til 5 pet. En
tils\'arende behandling med Derosal n. om foråret. led
g, har ikke påvirket angrebet af knækkefodsyge.
For host blev der optalt strå med angreb afknækkefod
syge. og i ubehandJet, led a. blev der fundet 17 pet.

Dcn tiltagende resistens hos knækkefodsygcsvsmpen
mod benomyl og earbendazim har bevirket, at Spartsk
foreløbig er det eneste anvendelige middel til bekæm
pelse af knækkefodsyge.

I efteråret 1985 blev der påbegyndt en forsøgsrække
med det formål at belyse det bedst egnede tidspunkt for
anvendelse af Sportak 45 ec.
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1986. J [arsag. O~W /5% ungreb.

a. Ubehandlet lJ 34 68.7
b. Sportak 45 ec okt. 7 5 2.8 0.1
c. Sponak 45 ec nov. 5 14 2.8 0.2
d. Sporlok 45 cc SI. J-4 15 1.5 1.1
e Sportak 4S ec SI. 5-6 II J.I 0.5
f. Benlatc >1. 5-6 li 2.1 0.5

LSD 1.8

Tabel J. Knække[adsyge (/091

1.6
J.I

-2.2
1.5
1.5

~
pr ha

7 69.1
O 1,0
O 0,5
I 0,4
4 0.1
J 0.1
LSD-

Øf:: angreb ar
kNekkdods)'gt:
forir ca. 1~17

okt.
no\.
SI. 3-4
~t. 5-6
SI. 5-6

Under /5% angreb.
Hs

6
2
I

Vinlerbvede

1986. J [arsag.

a behandlet
b. Sponak 45 ec
c. Sportak 45 ec
d. Sponak 45 ec
c. Sponak 4S t:c
f Benlate

I label 2 bringe,;; resultatet af 6 for~c)g l 1986
13 afforsogene med o\er 15 pet. angrebne plan ler i led
a blc\ der om foråret I gennemsnit rundet 23 pct.
angreb, som ved ho.. , resulterede I 34 pc!. angrebne
!>IrA og et udb}lIe på 68,7 hkg.
I lcd b og c blc\ der foretaget en :-.pn>JlnLng l henhold<;:·
vis sidste halvdel af oktober og november. der re ... ullc
rede i en [orogelse af plantetallct fra 88 pet. overle
vellde planter i led a lil94 pct. 1 ted b og c. Angrebel af
kTlækkefodsyge om forllret ble\' reducerel fra 23 pet ti!
5·7 pet med en Ildt ~\itgere effekt \ed optællingen for
host. Efter de Io sproJtclidspunkler blcv der opn:1c1
samme merudb~lIe på 2.8 hkg
Om foråret ble\ der l 'ladlUm }-4. !o\ arende III ca. 25
apnl. og i stadium 5-6 ca. 25. maj foretaget en behand
ling med SponaJ", 45 ce. Der blev lUe opnAel nogen
Sikker for~ke1 I merudbyllerne mellem de to behand·

Sponak 45 tt 1.0 I pr ha Bcnbtt O.~ kg pr ha

Tabel J. Knække/odsyge. (J/O)

hngstldspunkler Benlate ble\ an\endt om farAret på
det normale ~proJtelldspunJ",(, stadIUm 5·6. der blev
fundel wag erTekt overfor knækkcfodsygesvarnpclI.
l 3 for~og med angreb under skadetærsklcn blcv der
Ikke opnået ud!llag, der kunne belale omko~tnmgernc

III de udførte ... projtOlnger.
I de få fo,",og bb der Ikke fundet nogen \Ikker forskel
mellem en cftedrs- og en forllr-.anvcndclse afSponak
45 ee
Forsogene fort,ælle,

KnæJ..l..j!fodsyge pd h\'ede. Sund plan/e tif W!fJ.fln! med JlI'lde
l/ængler og lyse' rødder. Til højre en angreJx>n planle med
mørk stængclbaslJ.. Knække/ollfyge kali konstateres om·
kring I. maj I'l·d at udlage prø~'er I marken og renl'a~k~

rodderne Bekæmpelse foretQ~n ~åITl'ml der findes me~

l'nd /5 ~:l. angTl'bne plamer.
FOIO: H SdlUll.

I label 3 bnnge!t r~ultaternc af 2 for!oog. h\or IO nye
nudler med efTekl mod knæHefo<hyge er 'lImmenlIg·
nel med Sponak 45 ee
Dc tre midler l led c, d og e er lldsproJtet på ,amme
lid~pUllkt l ~tlldillm 5-6. og ...lIvel Follcur ..om DPX
lllldlet har haft en svagere virkning overfor knække
fodsygesvampen end Sportak 45 ee.
Forsøgene fort!læltes.

Nella
mer·

udbyuc

h'B
i«m.

ha

% angreb
ar lcn~k

kefocbYle
'" In

Vinterhvede

/986. l/orsog

a Tilt turbo 1.0 I SI -9 22 75.7
b. Sportak 45 ec 1,0 I M.3-4

7 J,O 0,4Tilt turbo 1.0 I SI 8-9
c. Sponak 45 ee 1,0 1 "I. 5-6

Il 0.6 3.2Tilt lurbo 1.0 I .. t. 8-9
d.Folicur 1.51 ,I. 5-6

15 1,8Tilt turbo 1.0 I M. 8-9
e. DI'X-N 7872 Q,8 I SI. 5-6

lO 0,4Tilt turbo 1,0 I \1. 8-9
LSD-

En bekæmpels(' o/ ÅnækkejOdsyge l hw!de bor kun
foretages. sd/re'ml der I'ed undersøgelse I /orliret findes
mere end 15 pct. angrebne planter.
Sporrak 45 ec er foreløbig det ene.Hi! mlddl'l med en
tilsrræHelig effekt o~'er[or knække[odsygenampell

Blad· og akssvampe
Angreb af meldug, gulru~t. brunru'l. brunplct m.n.
forekommer med for~kellig styrke år efler år
I tidligere års forsøg er der fundet god økonomi \ed al
udfore IO \e1placerede spmJIl1l1lgt:r I hvede. I hmed-

Ilq
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panen af forsagene i 1986 er vægten lagt på to sproJt
ninger med forskellige midler eller kombinationer
heraf. Ligeledes er der anlagt en del forsag til belysning
af okonomien ved anvendelse af nedsatte doseringer.
Fælles for planerne er endvidere. at alle forsøg ble"
anlagt pA arealer, hor fodsyge enten ikke var et
problem, eller hvor en bekæmpelse var blevet forela
get.
Der foreligger resullater af I alt 55 forseg fordelt på
fem planer.

I tabel 4 bringes gennemsnitsresultatet af 8 forsøg,
hvor en og to sprøjtninger er sammenlignet. I de 8
forsøg blev der fundet et svagt angreb af brunplel, i alt
0.9 pct., medens angrebet af meldug var på 13 pc!. Det
ret kraftige meldugangreb stammer hovedsagelig fra 2
forsøg udfort i sonen Lon~bow.

l led b blev der udført en sprøjrmng med Tilt turbo I

stadium 7-8, og der blev opnAet en god effekt og et
merudbytte pi 4,2 hkg. Efter to sprøjtninger i stadium

Tabel 4. Blad'Wlmpe. (III)

~ då:nlnl.tV_..... brun· mel- hkg . dl~
pi« dug "- ......

ca. In- "...ha udb)'ue

1986. 8 forsøg 1[,

a. Ubehandlet 0.9 IJ 73.9
b. Tilt turbo 1.01 0.6 I 4.2 1,4
c. Tilt turbo 1.0 I

0.1 0.1 6.6Tilt turbo 1.0 I 1.1

d. Till top 1.0 I
0.1 0.1 6.JTilt lap 1.0 I

e. Rival 1.5 I
0.1 0.1 0.6Rival 1.51 7.5

f. Tilt turbo 1.0 I
0.1 0.1 6.9DPX-N 787J 1.0 I

g. Corbel 1.0 I
0.1 0.1 6.2Corbel Star 2.5 I

LSD a-g 1.1
LSD I>-g 1.6

1985. /O forsøg
a. Ubehandlet 2 IO 67.5
e. Tilt turbo 1.0 I

0.9Tilt turbo 1.0 I 5.5 O

e. Rival 1.51
0.6 0.4Rival 1.51 8.5 1.6

g. Corbel 1.0 I
I 5.4Corbel Star 2.5 I
LSD 1.1

1981-IJ6. 50 fOl'5og ]6 f~. ... [,

a. Ubehandlet J 9 68.8
e. Rival 1.51

0.6 0.8Rival 1,5 l 8.5 1.6

g. Corbel 1.0 I
2 6.5Corhel Star 2.5 I
LSD J.]

Led b bthandln St. 7· 8. led c-g St ~1ogsl 9-10
- nlll:Slo\eo;lC blad
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6-7 og 9·10 med samme middel blev der opnAet en god
effekt mod brunplelog meldug med et merudbytte p!
6.6 hkg. Nettomerudb)'ttet blev imidlertid størst. 1,4
hkg, efter en sprojtnmg.
l de efterfolgende led. c-g. ble\' der udført to sprøjtnm·
ger i henholdsvis stadium 6-7 og 9-10. Der blev opnAet
en ensartet effekt pA brunplelog meldug med et sikkert
merudbytte på 6,2-7.5 hkg. SIØrst merudbylle blev der
opnAet efter to sprojlnmger med Rival, men nettorne·
rudbytlel blev kun pA 0,6 hkg.
De tre blandingsmidler. Till top. DPX-midlel og Cor
bel Star. er endnu ikke markedsført.
I 10 forsøg i 1985 blev midlerne Tilt turbo og Rival
sammenlignet. og der blev fundel en sikker forskel
midleme imellem.
Fra 1982·86 blev der udført i alt 50 forsøg med IO
behandlinger med Rival. Der blev opnået en god effekt
overfor brunplet og meldug med et merudbytte pA ialt
8.5 hkg, svarende lil el nettomerudbytte på 1,6 hkg. To
sprøjtninger med 1.5 I Rival pr. gang svarer til værdien
af 6.9 hkg kerne. l 23 af de 50 forseg blev der opnået
merudb)'uer lavere end 6,9 hkg. d.v.s. nettomerudb)'t
ler under O. I de 50 forsog mdgår sorterne Kraka eller
Anja i 37 forsog. hvoraf 50 pct. af forsøgene "Isle
ureniabie nettomerudbytter. l de rentable forseg, d. v.s.
med udslag o\er 6,9 hkg. viste der sig en noje sammen·
hæng mellem svampeangrebet på andel overste blad og
de opnåede merudbytter.

I hovedpanen af forsøgene blev der fundelover 5 pet.
angreb omkring l. juli.
I sorter som Vuka. Dlsponenl, Kansler og Longbow
blev der i gennemsnit af IO forsøg opnået merudbytter
på ca. 12 hkg.

I tabel 5 gengives resultaterne af 3 forsøg, hvor ell
behandling i stadium 7·8 blev sammenlignet med to
behandlinger i stadium 6-7 og 9-10.

Tabel 5. Bladn'Qmpe. (lIl)

% dånin. af

ViJllertl.ede md· bom- hkg ".'"dug pi« k- ......
ca. In- "..ha udb)'tU:

1986. 3 forsag H, H,

u. Ulxhandld 18 O 80,1
b. RIval 1.51 0,4 O 4.7 I,J
c. Rival 1.5 I

0.3Rival 1.5 I O 6,J 0.6

d. Tilt lurbo 1.0 I
0,3 OTilt lurbo 1.01 7,4 1.9

e. Bayfidan 0.5 I
Bayfidan 0.5 I 0.1 O 5.5
• Dairin +4,0 I
Folleur 1.5 I

0.1Folleur Combl 1,0 I O 6.1

g. Dorin 1.0 I
0.1 O 6.9Folleur Combi 1.0 I

LSD a-g 3.6

Led b behandlet ~t 7--8. led C-i SI 0--7 og 9-10
• meI0\Cr!>le blad



I fOr\ogene ble\ der fundel ret kraftIge angreb af
meldug. I gennemsnll IS pet.. meden't der Ikke ble...

IaglIagel angreb afbrunplel eller ru-a, Der bb opnåct
cl udb)t1e på I alt 80.1 hkg.
Efter en ..proJllllng med RIval I sladlUm 7-8 bic.. der
opnåel en god effekt p meldug ..arni el merudb}tle p
4.7 hkg. 'i\arende lil ct nellomerudbYllc på 1.3 hJ..g
Efter IO behandlinger blev der nrmtiet el merudbytte p.
6.J hkg, dog iHe /lok til 3t d" ..kke omko<;tningerne til
de to bch:lI1dllnger.
To lil'i\'Mende ht:handlmger med Tilt turbo resulterede
I el nettomcrudbytte på 1.9 hkg.
lIed eJog g blcv der anvendt Jllldler. der endnlllkke er
mllrkedsforte. EfTekten af komblll<ttionerne har værel
cn .., og der blcv opnået en<;artedc merudb) tier på 5.5
til 6.9 hkg.
FONogcnc forts<'t."tlC"'.

I tabel 6 er gengivet gennermnitsresultaterne af 14
for'iog. tnor IO og tre sprøJtmnger samt Ildlige og c;.ene
sproJtctldo;;punkler kan ..ammenhgne-.. Forsogene er
opdeh i 12 for...og med "iOrterne Kraka og Anja og 2
f()~g med sorten Longbo\\
I 12 for"og med sorterne Kraka og Anja blev der ved
forsøgenes anlæg fundet yderst s"'age angreb af meldug
14 affol""iogene. og ved en \ urdenng forc;t I juli ble\ der
I gennerm'n1t fundet 8 pct. angreb af meldug og 3 pet
angreb ;tf brun plet på andet o\cr-.te blad I led b ble...
dcr foretaget tre :<oprojtmnger med II Tilt turbo, og i led
c ble\' der foretagct to sproJtlllnger med Tilt turbo I

henhold ..... io;; stadium 5-4 og 7-R, I led d ble\ der
foretagcl to sene sproJllllllger I henholdsvIs 'ttadium
7·8 og 10·5. I de 12 for~"g har der været 'lå svage
angreb af meldug og brunplet. al de opnåede lllcrud·
byller ikke har kunnet betale udgiflen III de udforte
sprojtninger. Neuomerudbyttcrnc .. iser, at del har
kO<;ICI ca J·5 hkg kerne at udf('lfc de for'ikellige <;pmJt
mnger.
Ved aO\cndelse af RI\al er der opm'l.el <;amme efTekt og
udbytter !100m efler an"endel<;e af Tilt turbo.

2 forseg ble\ udfort I -.orlen Longbo\\. h\or der bh~\

konst3teret ret kraftige angreb af meldug. men lllgcn
brunplct3ngreb. Der ble\ opnået merudbytter r:'!. 2-5
hJ..g. <;om IHe har kunnct dæHe om\"o<;tnlllgeme III dc
udfurte ,projtmnger.
Efter amendel<;e af RI\'31 ble\ der opn el cirka samme
udbytte ~m efter a",endel~ af Tilt turbo.

I 16 fON'g 1985-86 I I gruppen Kraka!Anja ble\ der
Ik\..e opn~et merudbylle. der kunne dæk\..c omkostlllll
gernc til de udførte sprojlningcr.
I 7 forsog 1985·86 i Longbo../lnba ble\ der opnået
ucl<,lag, der lige kunnc dække omkostrllllgerne.

I lahcl 7 er <;amlcl 25 fOf<;og udfOr! l 1986. hvor IO
...proJtlllllger med 1.0 I Till lurho og 1.5 I RI ..al kan
..ammenhgnc'i.

I 1986 ble\' der Ikke fundel nogen forskel de IO midler
Imellem Der ble\ opn:'!.ct 'ilkre udslag. men iHe 'i1ore
no\.. III al dække omkoo;;tmngcrne III de tn "proJlnlllger
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TaM/6. D/ad'immpe (//J).

~ dækntn,.f
Vinterhvede md· brun· h'" N~ll>'

duC ri"" '=< ""'.
aL l pr. ha udb)"11e

J9X6. /1Ior50g, Kraka -lilja IO fs
a L'hehandlct 8 J 66,3
b, Tilt lurbo J'1.01 O O.J .1.-1 4.q
c. Till turbo 2: " 1.0 1 0.7 0.-1 2.8 2.7
d TIlt turbo 2"\. 1.0 I 0.2 0.5 2,6 2.9
< Rl\al J ... 1.0 I 0.1 O.J J.9 .1.8
f RI\'al 2 " 1.5 1 O,q 0.8 J.5 J.4
g. RIval 2xl,jl O 0,6 J.5 J.4

/986. 2 fon'og LOlIgbow
a. Ubeh3f1dlcl 20 O 80.8
b. Till turbo J X 1.0 I O O 4.8 J.5
c. Till lUrbo 2"1< 1.0 l O O J.J 2.2
d. Tilt turbo 2"1.01 O O 2,4 J.I
< Rl\al J >( 1.0 I O O 4.5 J.2
f Rl\al 2 )<, 1.5 I O O 4,6 2,3
g. RI\al 2 "w,; 1.5 I O O J.I J.8

LSD 1.3

/985-86. /6jormg Krako'-'I"jO. 14 f,.
a Uhehandlel 8 4 66.5
b. Tilt turbo J X 1.0 I O 0,2 J.8 4.5
c. Tilt turbo 2X 1.0 10.7 O.J 2,8 2.7
d Tilt turbo 2 x 1.0 I 0.2 0.4 2.9 2.6
< Rl\al J x 1.0 I 0.1 0.2 4.1 J.6
f Ri\al 2 x 1,5 I 0.8 0.6 J.7 J.2
g RI\'al 2'1.51 O 0.-1 J.2 J.7

LSD 1.5
1985-116 7 forsog LOflgholl'/Jmba.

If,
a. Uhchandlet 6 0.6 75,8

GI
b Trit turbo J" 1.0 I O 0.1 7.9 0,4
c. Tilt turbo 2XI.01 O 0.1 6.5 1.0
d Tilt turbo 2 X 1.0 l O 0.1 5.6 0.1
e. Ri\al J'1.01 O 0.2 7.9 0.2
f RI\al 2 'X 1,5 1 O 0.2 7.0 0.1
g RI\al 2 X 1.5 I O 0.1 7.1 0.2

LSD 1.J

lcd I'u.e Clg f hchandkl I sladlUm 4.!\
led b-~ behandlel l "'Jdlum 7·8
lcd b.d... (IP: g behandlel I \tadlum IO.~

• næ<ol"\Cr'It hlad

Jam.'! 7. D/adH'ampe.

~ dæknl"l·r
hkc N~to-Vinterhvede mel· brun-

d,C plet kerne mer·
ea. In- pr. ha udbytte

/986. 15 /or<og. 22 f,

a Ubehandlet II 2 71,5
b.l dt turbo 2 X 1.0 I 0.2 O.J 4.J 1.2
c RI"'11 2,1.5 I 0.1 O.J 5,2 1.7

LSD 1,4
f1iH5 /9 {ormS!, li f, 17 r,
a, Lbehandlel R l 69.1
b, Tilt turbo l . 1.0 I 0.6 0.6 5.5 O
c. Ri\:tl l' 1.5 I O.l 0..1 7.J 0.-1

LSD 1.0

I cd h ,lg l; behandler I ~l.ldlUnl 0- -; ,lP; Q·1O
• n.e-.h"tr~lt blad t:! l
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LM bbehandlel i St. 8, 1M rogd I ~l. bog IO. e i st. 6. 80g IO. ri SI
6 og IO. g i SI 8.• næst0\'erSle blad

I de 25 forsøg blev der opnået rentable udbytter i 8
forsøg med Tilt turbo og 6 forsøg med Rival.
I 1985 blev der i t9 forsøg opnået sikre udslag på 5·7
hkg, der lige kunne dække omkostningerne. l knap
halvdelen af de 19 forsøg blev der opnået rentable
udbytter.

Med fremkomsten af blandingsmidler som Tilt turbo
og RivaJ har der været diskuteret muligheden for
nedsættelse af den normale dosering. l de efterfølgende
tabeller, 8 og 9, bringes resultaterne af i all 23 forsøg
med forskellige doseringer og antal behandlinger.
Ved forsøgenes anlæg omkring 25. maj blev der fundet
meldug i 6 af de 16 forsøg, og ved en vurdering
omkring l. juli blev der fundet meldug i 15 af forsøgene
med i gennemsnit 7 pet. angreb pli. andet øverste blad.
Brunplet blev registreret i 5 af de 14 forsøg, i gennem
snit l pet. angreb, ligesom der i 4 forsøg blev fundet
angreb af rust.
lied b blev der i stadium 8 foretaget en sprøjtning med
l l Tilt lurbo, hvilket svarer til den normale og aner-

% dæknmgaf
Vinterhvede mel- brun· hkg NellO·

dug flet kerne mer-
ca. In pr. ha udbytt~

1986. 16 jO'Sog 15 fs 14 fs.

a. Ubehandlet 7 I 66.5
b. Tilt turbo I X 1.0 I 2 0.5 J.I 0.3
c. Tilt turbo 2XI.010.J 0.2 5.1 "0.4
d. Tilt turbo 2XO.SI0.7 0.2 4.4 0.8
e. Tilt turbo JXO.510.2 0.2 5.1 O,J
f. Tilt turbo I X 0.5 I

0,6 0.2 4.0 0.6I X 1.0 I
g. Tilt turbo I xO.81 2 0.6 2.6 0.2

LSD o-g 1.4
LSD b-g J.3

1986. 7 forsog over 5% meldug* 6 fs.

a. Ubehandlet IJ 2 69.2
b. Tilt turbo I X 1.0 I 4 I 4.3 1.5
c. Till turbo 2X 1,0 10.6 O.J 6.8 l.J
d. Tilt turbo 2xO.S I 2 O.J 5.9 2.J
e. Tilt turbo JxO.SIO.4 O.J 7.1 1.7
f. Tilt turbo I XO,S I

O.J 6,2 1.6I X 1,0 I
g. Tilt turbo I XO.81 4 I 2.9 0.5

1986. 9 forsøg under 5% meldug·
8f~ Sf,

Forsøg, gennemførl i 1986. tyder på, at det ved svag
forekomst af bl.a. meldug og brunplet vil være muligt
al opnå et bedre nettomerudbytte ved to behandlinger
med en reduceret dosering end ved en behandling med
den anerkendte dosis.
Forsøgene fortsætter.

1 tabel 9 bringes resultaterne af 7 forsøg, hvor midlet
Rival er anvendt på samme tidspunkter som i tabel 8.
Den anerkendte dosering for Rival er 1,0 I til hvede.
I 5 af de 7 forsøg blev der fundel et svagt angreb af
meldug på 4 pct. samt 2 pet. angreb af brun plet.
Efter samtlige behandlinger blev der opnået sikre mer·
udbytter. der dog kun i led d og led g har haft en sådan
størrelse, at omkostningerne lil behandlingerne har
kunnet dækkes. De øvrige behandlinger har kostet ca.
1·2 hkg al gennemføre.

kendte dosering. Behandlingen reducerede meldugan
grebet til 2 pet. samt halverede det svage angreb af
brunplct. Der blev opnået et merudbytte på 3,1 hkg,
svarende til et nettomerudbytte på 0.3 hkg.
I led c blev der i stadium 6 og IO udført to sprøjtninger
med I 1 Tilt turbo pr. gang. Der blev opnAet en god
effekt på meldug og brunplet med et merudbytte på 5.1
hkg, der dog ikke kunne dække omkoslningerne til de
to behandlinger.
I led d og e blev anvendt en nedsat dosering, halv
normal mængde, ved to og tre behandlinger. Effekten
overfor meldug og brunplet blev omtrent ens med
merudbytter på 4,4 og 5, I hkg. Kun i led d, to behand
linger med halv mængde Till turbo, blev der opnået et
merudbytte, der kunne dække omkostningerne og
medførte ct nettomerudbytte på 0,8 hkg.
lied fblev der anvendt (Q behandlinger med henholds
vis 0.5 og 1.0 l. Der blev opnået el merudbytte på 4,0
hkg.
I led g blev der anvendt en reduceret mængde på 0,8 l
Tilt turbo i stadium 8. Der blev opnået en effekt og et
merudbytte svarende til led b, hvor der blev anvendt Il
på samme tidspunkt.
I gennemsnit af de 16 forsøg er den bedste økonomi
opnået ved anvendelse af to sprøjtninger med halv
normal mængde Tilt turbo i stadium 6 og 10.
Nederst i tabel 8 er forelaget en opdeling efter angrebet
af meldug.
I 7 forsøg blev der fundt:t over 5 pet. meldug på andel
øversle blad omkring 1. juli. I gennemsnit var angre
bene på 13 pet. meldug og 2 pet. brunplet på andet
øverste blad. Økonomien har været bedst, hvor der har
været anvendt to sprøjtninger med O,~ l Tilt turbo pr.
gang. Her blev der opnået et nettomerudbytte på 2,3
hkg. I led c, hvor der blev anvendt den dobbelte
mængde præparat, blev neuomerudbyttet 1 hkg lavere
end i led d. Dårligst har økonomien været i led g, hvor
der blev anvendt en behandling med 0,8 l .
Nederst i tabellen er anført 9 forsøg, hvor der i gen·
nemsnit blev fundet 2 pet. angreb af meldug på andet
øverste blad. Ligeledes blev der fundet et svagt angreb
afbrunplet. De svage angreb har medført merudbytter
på 2 til ca. 4 hkg, merudbytter, der ikke har kunnet
dække omkostningerne tit de udførte sprøjtninger.

0.7
1.7

-0.4
1,9

"2.2

- 0.1

64,4
2.1
J.8
3,2
J.S

2.4

2.J

0.7
O
O
O
O

O

0.1

2
I X 1,0 I 0.2
2 X 1,0 I O
2XO,SI0.1
JxO.SI O
I XO.S I
I X 1,0 I 0.1
I XO.8 I 0.2

Tabel 8. Bladn'ampe. (J 14)

a. Ubehandlet
b. Tilt turbo
c. Tilt turbo
d. Till turbo
e. Till turbo
f. Tilt turbo

g. Tilt turbo
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Lcd b 1><:l1andlt'l I \ladwm li. lcd c. li o~ [1 \radlum (J \)g IO. I~ C" I
\ladlUm (J. 8 og IO. * n!C\l(l't'r\l(: hl:j(1.

Sneskimmel
Under ugul1!'ltige forhold kan der i en tæt og kraftig
rugmark forekomme sneskirnlllel cftcr Cl langvarigt

Rug
Rug dyrkes ane som rug efter rug. og med dCI SlQre
areal. der fortloat dyrkes. er det af væ~cnllig illlcresse at
få undersøgt hvilke svampe. der har betydrllllg for
rugen"i overvintring i den f'lrste del af vækstperioden. l
dct efterfolgende hrrnges rc~ultaterne af 15 for...og for
delt p~ fem planer.

Knækkefodsyge
t 1983 blev Sportak 4:5 et: anerkendt til bckæmrche af
knækkefod~yge i rug anvendl om f()f~rel. Da nlldlet
og~å har en effekl overfor en ræl...ke andre svampe. bl.a.
snc\kimmcl. \'Jr det af Intere.."iC at ffl afprovet midlet
anvendlom efterard og <;ammcnlignet med Dero..al n.
For'iøgene har l1nidlertld racI ekstra 111Iere'i~C. da der
bb fundet re~i'>tcn.. hos I...næHcfo<.j.,ygewampen
overfor carhemhlZlfll og 1115varcnoe midlr.:r.
For"l,gC'lle blev anlagt I ~amarbeJdc med Plantcv,-crns
centret i Lyngby Ved for..øgellc~ anlæg om efien1rcl
var det ikke muligt al foretage nogen vurdering af
angrebet af kmckkefod\yge på arealerne. men forsø
gene ble\ l il'ilræbt anlagt p.l art.:alcr. hvor rug \Uf

forfrugt.
l tabel 11 bnngc~ re~ull:Het af 6 ror<,og fra 1986 ..amt
tidligere års for~øg.

l :'lamtlIge for~{)g blcv dcr i lcd a. ubch:.lI1dlet. fundet
angreb af kmckkcfodsyge. i gClll1em~nll 6 pet. an
grebne planter. hvilket er under "ikadclærsklen. der for
rug er IO pcl. angrebne planter. K un I 2 for'>l,g vur
angrebel over 10 pc!. Ved en vurdcnng ca. 20. juli var
angrebet aget ul 12 pl:l. angrebne ,>trl1. lInbet af
vinteren udvintrede 2J pCI. af planterne l led a.
lied b. Derosal fl. an\cndt forår. blev der ikke fundet
nogen effekt rå knækkefodwgen. og der blev kun
opnåd en ubetydelig udbyt1c:'Iligning.
Ved allvendelse af Sportak 45 ce om foråret blev der
opnået en god effekt overfor knækkefodsygt.':'Jvampcn
med el merudbytte pli 2.7 hkg.
'lcd d. Sponak anvendt om efteråret. blev der fundet:5
pet. nere planter end i ubehandlet. en god effekt på
knækkefodsygen og et merudbytte på 2.8 hkg.
I led e. rog g blev der foretaget sprøjtninger henholds
vis efterår og forår. Der blev opnået omtrent samme
effekt på knækkefodsygen som vcd en ~prøJtnlT1g med
Sportak med Cl merudbylle på omknng 3.5 hkg.

snelæg. I tabel IO bringes rCloultatet af 2 for"iog saJllt
resultater af tidligere års forsøg.

Behandlingen blev udført først l november og har ikke
i de 2 forsøg influcret væsentligl på pel. overlevende
planter. Der blev Ikke opnået mcrudbytter. der har
kunnd dække omko~tl11ngernc til behandlingen.
I I for~og I 198:5 bic v der opn~et et merudbyttc på ca. 7
hkg efter behandling med Sportak om efteråret.
l gCllnem~nil af 7 fors"g 1984-1986 blev der ikke
opnået merudbytter. e1er kUllne da:kke omkostnin·
gerne 111 de udførte ~pmJll1lnger.Kun i cl cnkelt forsøg
i 1984. hvor der var en megt:! dårlig overvllllnng.
omkring 67 pet. overlevende planlcr efter behandling.
blcv oer opnåel store merudbytter for de anvendle
midler.

Bekæmpe/se af sneskimmel er afforebyggende arr. da
sne:.kulImeludvikler\ig under wedækkt'. KWI hvor da
er /luulel srærke angreb afsf/eskimmel. er der gennem
årene apnåer ren rable udslag for bekæmpe/sen.
Beka.-'mpe1.w! af sneskimmel Ii/rades kUli i en rær og
krajiig afgrøde. og der OIH'f!//des Sporrak 45 ec om
eJrerarer.
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Nello
merud
bylte

Netto
roer·

udbyue

hkg
kerne
pr. ha

hkg
kerne
pr. ha

% over
levende
planter

% dækning Itf
mel· brun·
dug pltt

ca. In·
Vinterhvede

Vinterrug

Tabel 9. Bladsvampe. (l/5)

Tabel IO. Sm::.kimmei. (/ /6)

1986. 7/0"'.g Sf, 5 [s.

a. Ubehandlet 4 2 6.7.8
b. Rival I X 1,5 I 0,8 2 2,3 1,1
e. RIval 2XUI ° 0,8 5,2 1.7
d. Rival 2XO.751 ° 0,6 4.4 0.1
e. Rival 3 XO.5 I 0,4 0,8 3,9 i,2
f. Rival I XO,751

° 0.2 4,4 0,3Rival I X 1,0 I
g. Rival I X 1.0 I I I 2.8 0.2

LSD u-g /.9
LSD b-g 1.6.

1986.. l/omR
a. Ubehandlel 93 69,1
b. I3cnlate 0.5 kg 94 0,5 1.1
c. Sportak ~5 ce 1.0 I 94 0.2 2.8
d. Tdl I.:b 240 Ul 93 0,5
<. Cnrbel Duo 2.0 I 96 2.6
f. Vonelocarb E:o..tnl 2.5 kg 95 J.4 5.0
g. Sportak 45 ec , 1,0 I·

93 3,8
rnanganchelat 12"C 1.0 kg

0.9

LSD-
/985. I forwg
a. Ubehandlet 97 26.2
b. l3enlatc 0.5 kg 96 1.2 0.2
c. Sportak 45 c(.: 1.0 I 100 7.3 4,7
d, Tilt cb 240 Ul 99 4.3
c, Corbel Duo 2.0 I 95 5.1
r Vondocarb Extra 2,5 kg 97 1,2 0,4
g, St~,)nak 4:5 cc + 1.0 I

100 4.5 1.6
munganehelat. 12% 1.0 kg

/9H4...fJ6, 7 (or.,øR,
a. Ubehandlet 89 55.1
g. Sportak 45 ce- 1.0 I '

95 1.0 1,9
ml.lnganehelal. 12% 1,0 kg

Alle leJ behOlndlcl 1 n(nem~r



I 1984 blev der plIbegyndt nogle forsøg, hvor forskel
lige midlers effekt blev undersøgt ved såvel en efterårs
som en forårssprøjlning.

I tabel 12 findes gennemsnitsr~uhatetaf) forsøg, hvor
der er behandlet mod knækkefodsyge såvel efterår som
forår. Alle de prøvede midler indeholder en kompo·
nent, der har en effekt overfor knækkefodsyge. Ved
vurdering af angrebet afknækkefodsyge i april blev der
i gennemsnit fundet et svagt angreb på 5 pet.. hvilket er
under skadetærsklen. Omkring l. juni var angrebene
forøget til IO pet.
Led b, c og d blev behandlet om efteråret. K un efter
anvendelse afSportak blev der opnået en effekt overfor

/986. 3 forsøg

a. Ubehandlet 5 10 37,9
b. BenhHe 0.5 kg 2 8 0,9 0,7
c. Spanak 45 ec 1.0 l 3 \ 0.9 \,7
d. Till eb 240 l,S l 6 12 u,S
e. Spanak PF l,S I 4 2,8
r. Benlate 0.5 kg 9 0,1 1.7
g. Sportak 45 ee 1.0 l

° l,S 2,6Benlate 0.5 kg

/984-86 lO forsog
LSD 7

a. Ubehandlet 1\ 26 50,S
b. Bcnlate 0.5 kg 6 22 1,2 70,4
c. Spanak 45 ee 1.0 I 2 12 3.4 0,8
d. Tilt cb 240 1.5 l 6 24 2.0
e. SpOnak PF 1.5 l 9 4.2
f. Beniate 0.5 kg 13 2.9 1,3
g. Spanak 45 ec 1,0 l

5 3.9 0,2Benlate 0,5 kg

Led b, c, d og g behal\dlet eflerår.
LC'd e. rog g behandlel forår

I 2 forsøg uden angreb blev der ikke opnået rentable
merudbytter for anvendelsen af de forskellige midler.
Nederst er anført 18 forsøg 1984·1986. I opstillingen er
der af hensyn til sammenligning med forsøg fra 1984
foretaget udregning i forhold til anvendelsen af Dero
sal n. om foråret.
Efter anvendelsen af Sportak 45 ec blev der opnået en
bedre virkning på knækkefodsyge end for Derosal n.,
en virkning, der skyldes den tiltagende resistens over
for carbendazimmidler. Der blev ikke opnået nogen
væsendig forskel i effekt og merudbytte ved anvendelse
af Spoftak eflerår eller forår. Ved en efterårsanven
delse kan et behov for bekæmpelse af knækkefodsyge
endnu ikke fastlægges. hvilket er muligt ved en forårs
bekæmpeise.
En bekæmpelse både efterår og forår har ikke forbed·
ret effekten, og der blev ikke opnået rentable merud
bytter ved de to behandlinger.
Forsøgene afsluttes hermed, idet nye planer er iværk·
sat.

Nella
merud·
b)tte

hkg
kerne
pr. ha

% angreb af
knaekkcfod"Y8e
april cn In

Vinterrug

Tabe/l2. Knækkefodsyge. (1/7)

I årets forsøg er der god overensstemmelse mellem de
svage angreb af knækkefodsyge og de opnåede merud
byuer.
I 1985 blev der i 2 forsøg fundet 30 pet. angrebne
planter før høst. Anvendelsen af Derosal om fodret
viste også her en for svag effekt. medens der blev
opnået god effekt og store merudbytter efter anven·
delse af Sportak 45 ec.

Plantebeskyttelse

Tabe/II. KnæHefodsyge. (lOB)

% angreb af hkg Netlo-
Vinterrug knækkefodsygt leerne mer·

april ca. 20n pr, ha udbytte

/986. 6 forsøg med knækkefodsyge

a. Ubehandlet 6 \2 47,8
b. Derosal n. F Il 0,6 71.1
c. Sponak 45 ee F 2 2,7 0,\
d. Sportak 45 ee E 4 4 2,8 0,2
e. Sportak 45 ec E

2 J,S " 1,6Sportak 45 ec F
f. SpOrtak 45 ec E

-I J,6 0.4
Derosal n. F

g. Derosal n. E
4 2 J,l "0,9SpOnak 45 ec F

LSD 07g /,7

1985. 2 jorsøg med knækkejodsyge
a. Ubehandlet 15 30 5S,3
b. Derosal n. F 25 1.6 0,1
c. Sponak 45 ec F 9 4,4 1.8
d. SpOrtak 45 ec E 4 5 6,8 4.2
e. Sportak 45 ee E

° 9,2 4,1Sportak 45 ee F
f. SpOnak 45 ec E

5 9,4 5.4Derosal n F
g. Derosal n E

27 5 8,3 4.3Spanak 45 ee F
LSD J,O

/985. 2 forsøg uden knækkefodsyge

a. Ubehandlet ° 9 48,6
b. Derosal n F 3 0,6 " 1.\
e. Sponak 45 ec F l \,9 70.7
d. Sportak 45 ee E 2 l 1,9 0.7
c, Sportak 45 ee E

° "0,4 75.5Sportak 45 ec F
f. Sportak 45 ec E

3 0,9 3, l
Derosal n F

g. Derosal n. E
2 0.4 "3,6Sportak 45 ec F

1984-86. 18 jorsøg med knækkejodsyge

b. Derosal n F 7 11 54,1
c, Sportak 45 ee F 9 0.5 \,2
d. Sportak 45 ee E 3 5 J.5 1.1
c. Sportak 45 ec E

3 2.0 3.1Sponak 45 ec F
f. SpOnak 45 ec E

2 2.4 71.6Derosal n F
g. Derosal n. E

7 7 2.0 72.0SpOnak 45 ec F
LSD 1.1
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Plantebeskyttelse

Kntl'k.kejOillyge på rug. .,.!
AI/e kOrl/ar!er kali r'- /
angribes uf
knække[udsyge. filen
1'In/{'rhl'cd,· og mglA:ades
l!Ie,\I. Sl'ompel! lUN/nager
Ildlig leje~æd og dermed
Ill'(/),Ul udb.\'f(('. Svampen
kali o~'erh'I'{' po stubreSfer
og .Hil/l/t' I/(L',~te an
koma/grør/l!

knækkefO<.hygeungrebcl vcd hø,,!. Oehandlingerne har
ikke r~lIlteret l renlablc ud~lag.

I lcd e, der blev behandlet om fodret. blcv der opllllct
en effekt mcrfor knækkefodsygen f.aml ct merudb)'uc
på 2.8 hkg. I led r, der hgelcc!c.."$ er behandlet om
for~rcl, blev der Ikke opnået nogen effekt dier merud~

bYlle for den foretagne behandling.
Led g bIc ... behandlet ","vel efterår som forår og hllr
givet en god bekæmpelse af "-.nækkefodsygen, men
behandlingen har Ikke været rentabel.
Over en 3-JSng periode blev der udført 20 forsøg meu
':lAvel efterårs- som forår ..."prøjtning mod knækkefod
syge.
Miu!crne Bcnlate og Tilt cb 2*0 har virke! for <;vagt
...ed efterårsall\endcl"c. og de opnåede merudbytter
har Ikke kunnet ua:kke sprøJteudglftcrne.
En al1vendcl~e af Sporta~ 45 ec om efteråret har
reuucere! kna::kkcfodsygeangrebct ul dt'l halve og be
\ Irket el merudbytte på .1.4 hkg med el nettomerud
bytte på 0.8 hkg. Sponak PF har lI1edfnrl en god efTekt
og et merudbytte på 4.2 hkg.
Benlale, der har en aftagende enckl ovcrfor knække·
fod ..ygcn. har i gcnnCm.,JllI af de 3 år be\irket el
mcrudbytlt: p3. 2,l.) hkg.
J lcd g. hvor der blev foretaget ... :'l.vel cfterår~- som
for1\r!.behandllng. bic\" der opnåel en tilfredsslilIende
eO'ekt. men merudbyttet har kun lige dækket 'proJ·
teudgiftertll'.

forårel - stadium 3·4 og 5-6. Del storste merudbytte
ble ... opnået efter forårsall\cndeJse i ~Iadlllln 5·6.

I tabel 13 bringes re'>ultatel af 3 forsøg. h\"or IO nye
forbllldebcr er slImmenlignel med SpOflak 45 el' lil
bekæmpelse af knækkefodsyge.

Tabe/l3. Knækkefodsyge. (118)

% plantet

Vinterrug m<d hkg NCllo-
knækkefodsyge kerne mtrud-

vanl:rg ",n pr. ha hylle

J986. 3 fim'og

:t. UbchilllJlcl 6 Il 39.5
b. Sportuk 45 cc 1,0 l 2 O 2.6
C Folicur 1.51 7 1,7
d. DPX-N 7872 0.8 l l 0,1
e. Sporlak PF 1.51 O 0.8
f. Sportak PF 1.51

O 0.2RI\al 1.0 l
LSD-

1984·86. /9 [o,",og I' f,

a. Ubehandlet 4 11 48.7
e. Sponak PF 1.51 6 2,6
f. Sportak PF 1.51

J.8Rmll 1.0 I 5

p" grund af rc..i'lcn:.udvikhng frarådes del at anvende
midler '>0111 Till eb 240 og Sponak PF saml Benlale.
De IO f"r.,te mIdler \"Il udgå af handelen. a. Ubehalldlel 7 24

c. Sportak PF 1.5 I 9
49.0

J.J
I forsog nr. 50069 blt:\ da forelaget ud:.projming af Ll>d b f ~handlct l ~ladlum 5-0
Sponak *5 el: om cfterårel ..amt på tO tidspunkter om Lcd f behandlel l ~I!ldium 8-9.
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Plantebeskyttelse

Tabel 14. Knække/odsyge (118)

% angreb af hkg Netto-
Vintcrtriticale knækkefodi~e kerne mer-

fodr ca, /7 pr. hl udbyue

1986. l/orsog
a. Ubehandlet 4 4 36,7
b. Sportak 45 IO< 1,0 I 2 2,2 ~0,4

c. Folicur l,S I S J,2
d.DPX·N 7S72 O,S I I J,I
e. Sportak PF l,S I O J,6
f. Sponak PF l,S l

O J,2
Rival 1,0 I

Skoldpier pd rug. Skoldplet kun forekomme pd rug. ~,jnter-
1985. 2/orsøg J fs

byg og v6rbyg. Angrebet viser sig pd blade og bladskeder som a. Ubehandlet S J6 42,4
aflange biadpiefter, der fir el vanddruHet - skoldet - b. Derosal n. O,S I I 6,4 4,9
udseende. der senere bliver gro med en mørk rondo c. Sportak PF l,S I IJ 6.J

(Foto: A. From Nielsen.) d. Sportak PF l,S I
Rival 1,0 I l S 7,9

Ved forsøgets anlæg blev der fundet et svagt angreb af
knækkefodsyge på 6 pct.. og kun i l forsøg var skade
tærsklen overskredet. Først i juli blev der fundet et
angreb på 11 pet. og ved høst et udbytte på 39,5 hkg.
Folieur har hart en noget svagere effekt overfor knæk
kefodsygen end DPX-midlct.
I samme tabel bringes resultaterne af 19 forsøg 1984
1986, hvor en sprøjtning med Sportak PF er sammen
lignet med to behandlinger med henholdsvis Sportak
PF og Rival.
l forsøgene har der været en svag forekomst af knæk
kefodsyge, og der blev opnået samme elTekt for be
handlingerne. En sprøjtning i led e har medført et
merudbytte på 2,6 hkg, medens der i led f blev opnået
3,8 hkg for to behandlinger. Det har ikke i de 19 forsøg
været rentabelt at udføre to sprøjtninger i rug.

Angrebene af knækkefodsyge i rug har i 1986 været
svage til moderate. De opnåede merudbytter har ikke
mere end lige kunnet dække omkostningerne lil be
handlingen. Forsøg med efterårs.."prøjtning medførte
ofte urentable merudbytter, der kan henføres til svag
forekomst af knækkefodsygeangreb, der om foråret
ofte var under sk.adetærsklen. Indtil nye midler findes,
eller en ny prognose for knækkefodsyge udvikles. bor
bekæmpelsen udfmes om foråret efter et forud konsta
teret behov.

En bekæmpelse afknækkefodsyge i rug bor kun forero
ges, sdfremt der ved undersøgelse; [orarer findes mere
end 8-JO pct. angrebne planrer.

Vintertriticaie
I 1986 foreligger der resultater af I forsøg - nr. 40 064
med bekæmpelse af knækkefodsyge i vintertriticale. J
tabel 14 bringes resultaterne sammen med 2 forsøg fra
1985. Forsøget i 1986 er anlagt i sorten Aquarius, og
første behandling er udført i stadium 5-6, medens der i
led f er foretaget en anden sprøjtning i stadium 8-9.
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l«l bor behandlet i stadIUm 5-6
l«l f behandlet i stadium 8·9.

Samtlige anvcndte midler har effekt på sAveJ blads
vampe som pli knækkefodsyge.
Ved forsøgets anlæg blev der fundet et angreb af
knækkefodsyge på 4 pct. angrebne planter, der i løbet
af sommeren ikke udviklede sig. I ubehandlet blev der
opnået et udbytte på 36.7 hkg. Efter anvendelse af
SpOnak 45 ec blev angrebet reduccrel til det halve, og
der blev opnåct et merudbytte pA 2,2 hkg. Folicur har
haft en utilstrækkelig effekt overfor knækkefodsygen,
men der blev alligevel opnået et merudbytte på 3,2 hkg.
l led d og e blcv der opnået samme effekt og merud
bytte. lied f, hvor der blev behandlet to gange, blev der
opnået samme effekt og merudbytte som i led e. Der
har tilsyneladende ikke været behov for en anden
sprøjtning af vintenriticale.
J 1985 blev der udført 2 forsøg efter samme plan. I juli
blev der fundet et angreb på 36 pet. Udbyttet blev på
42.4 hkg. Efter anvendelse af Derosal n. blev der
opnået en god bekæmpelse af knækkefodsygen med et
nettomerudbytte på 5 hkg. Efter Sportak PF blev der
fundet 13 pet. angrebne strå og opnået et merudbytle
på 6.3 hkg. Tilsvarende elTekt og et merudbytte på 7,9
hkg blev opnået i led d, hvor der var udført to sprøjt
ninger.

Angreb af knækkejodsyge kan være tabgivende for
tr;ricale. og skadetærsklen for knække[odsyge bør for
modentlig være den samme som [ar rug. co. JO pct.
angrebne planter om foriJret.

Vinterbyg
l det følgende bringes resultaterne af 14 forsøg, der
fordeler sig på tre planer med bekæmpelse af svampe
sygdomme i vinterbyg.



Plllntcbcsk) lIe1se

Trådkol/e. Viflrerbyg angribes ofre af /rådkol/e, medens angreb pa ~'inrermg og vmrerh~'ede som regel er uden betydning.
Ri.siko for øde/æggende angreb er mml red dyrkmng af ril1/erbyg efter w'nrerbyg samr i tidltg~åede, tær/e. kraftige afgrøder.
Ved kraftige angreb _I'ker bortfald afp/allier, ml'dells H'agere angreb øde/ægger bladenl!. Om for/Her findes dl'r på blade og
s/(l'flg{a rod'}H'it/(' scferotier (noompl:'lll'ile/egemer). der ligner hørfro.

(Foto: J. Simon~n)

Trådkølle
TdldkolJe udVikler sig oftest j en tæt og kraftig afgrode t 1984 ble\' der påbegyndt en forsøgsrække med nye
i en mild og fugtig vinter og forår. En bekæmpelse af midler mod tråd kølle. og i tabcl 15 refereres 7 forsog
trAdkolle er af forebyggende karakter og udfores enten fra 1986 og 4 forsøg fra 1985. Alle de anvendte midler
i form af en bejdsning eller en cftcdlrssprøjtning. er udbragt om efteråret.

Tabel /5. TrJdko//e 1//9)

GI% % % %
Vinlerbyg planltr over· hk, Netlo- Vinterbyg planter o\oer· hk, Netto-

m'" levende kerne mer· med levende kerne mu·
Irldl",Ue planter pr. ha udbytte uidkølle planter pr. ha udbytte:

1986. 2 fonøg med tr&dkøJ/e 1985. / forsøg med rrJdkofJe

a. Ubehandle;=t J 5J 56,1 a. libehandlel 5 50 39,6
b. Baylelon 25Wl' 0.5 kg 3 69 3.J 1.6 b. Bayleton 25 \VI' 0.5 kg O 61 8,1 6.0
c. Bayfidan 0.5 t 2 84 J.O c. Bayfidan 0.5 t O 82 tO.6
d. Baycor 300 ec ut 2 82 4.9 d. Baycor 300 CC t.5 t O 95 t2.1
e. Bacitac 75Wp U kg 2 80 3.8 e. Bacitac 75WP t,5 k8 O 89 9.6
f. Baycor 300 ce 1.5 t

99'
f. Daycor 300 ec t.5 t

O 98 t3,OBaycor 300 cc Ut O' 6.4- Baycor 300 ec t.5 t
g. Baylcton 25WP 0,5 kg

2 78 b.2 2.4
g. BaylewlI 25 WP 0,5 kg

O 85 12.4 8.6
1 Sportnk 45 ec 1- 1.0 1 ~Sporlak 45 cc ... \,0 I

/986. 5 for.l'Og ud('1I trtulJ.."fJe /985. J forsøg ude" IradkofJe 2[,

a. Ubehandlet O J9 60.3 a. Ubehandlet O 63 38.8
b. Baylelon 25 WP 0.5 kg O 84 0.6 U b. Bayleton 25WP 0.5 kg O 65 2,6 0.5
c. Bayfidan 0.5 I O 85 1.0 c. Bayfidan 0.5 t O 66 2.3
d. Da ycor 300 ec ut O 88 1.0 d. Dayeor 300 ec ut O J4 4.5
e. Baeitac 75WP U kg O 85 t.4 e. Bacitac 75WP t,5 kg O 68 1.8
f. Bll)lcor JOO ec t.5 t

O 91" 2,1··
f. Baycor 300 ec 1.5 t

O J5 4.JBaycor 300 ec ut Baycor 300 cc 1.5 1
g. Baylclon 25\VP 0.5 kg

O 86 2.3 U
g. Bayleton 25 wp Q,5 kg

O J3 3,5 0.3. Sportak 45 ec . 1.0 t ! Sportak 45 ec I 1,0 I

• r for<;og •• .J for"I'!! Led f behandle1 I ok\(lbcr. Led h-g Ixhllndlrl I no\-('mlxr
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Tabel 16. Bladsl'ampe. (120)

~d b-g behandlet stadIUm 3-4. Led c-g behandlet stadium 5-6
Led 8 behandlet stadium 8·9. -2_ og 3. 01iersl~ blad

% dælmmg ar
N~lIo-Vinte.rbyg blad· md· hkg

plo1 d"i kerne mer-
ea. 15/6- pr. ha udb}l!~

)986. 4 jarsøg Jf,

a. Ubehandlet 12 26 59,8
b. Cali;ltin M 4,0 kg Il 10 1,8 +0,2
c. Calixin M 4,0 kg

2 7,3 2,5
Tilt turbo 1,0 \

d.Calixin M 4,0 kg
2 0,3 7,6 3,0Rival \,0 I

e. Afugan 2,0 l
3 0,2 8, \ 3,7Rival 1,0 l

f. Afugan 2,0 I
3 0,5 6,7 2,7

Afugan + 1.01+
Sportak 45 ec 0,5 I

g. Caiixin M 4,0 kg
Rival 1,0 I 0,\ 8,3 1,2
Rival 1.0 I

af forsøgene. og ved en vurdering midt i juni blev der
fundet et angreb på 12 pct. bladplet og 26 pet. angreb af
meldug. De lidt kraftige angreb af bladplet og meldug
stammer hovedsagelig fra 2 forsøg, udført på Born
hoJm.
I led b blev der kun foretaget en sprøjtning med Calixin
M omkring I. maj. Behandlingen har ikke påvirket
angrebet afbladplet. men halveret angrebet afmetdug,
og der blev opnået et merudbytte på 1,8 hkg, der knap
nok har kunnet betale omkostningerne til den udførte
sprøjtning.
lied c blev der foretaget lO sprøjtninger med henholds
vis Calixjn M og Till turbo. Behandlingen resulterede i
en god effekt på bladsvampcne med et merudbytte på
7,3 hkg, svarende til et nettomerudbytte på 2,5 hkg.
I led d, e og f blev der foretaget tO sproJtninger på
samme tidspunkt som i led c. og der blev opnået en
tilsvarende effekt på svampene med merudbytter pA
7·8 hkg. Det største nettomerudb)'tte på 3,7 hkg blev
opnået erter anvendelse af Afugan efterfulgt af Rival.
I led g blev der forelaget i all tre sprøjtninger. der har
resulteret i en god svampebekæmpelse med et merud
bytte på 8,3 hkg. Sammenlignet med led c har den
sidste behandling ikke været rentabel, idet nettome
rudbyttet faldt fra 3.0 hkg lil 1.2 hkg.
Nederst i tabellen er anført resultalet af 8 forsøg 1985
86. Efter sprøjtning med henholdsvis Catixin M og Tilt
(urbo blev der opnAcl en god svampeeffekt med et
merudbytte på 6.4 hkg, svarende til et nettomerud·
by Ile pil 1.6 hkg.

- 0,2

1,66,4

49,8
1,8

7fs.

20
10

LSD a-g 4.J
LSD b-g J,J

5k

7
74,0 kg

4.0 kg
1,0 l

1985-86. 8 jorsøg
a. Ubehandlet
b. Calixin M
c. Calixin M

Tilt turbo

Trddkølle kan ikke konstateres om e/terdret. og en
behandling er derfor afforebyggende karakter.
Sprøjtning mod trddkølle kan lilrddes:
- ved dyrkning af vinterbyg efter vimerbyg
- i tætte. kraftige afgrøder
• ved stor forekomst afstubrester.

Bladsvampe
l hele vinterbyggens vækstperiode er der mulighed for
angreb af meldug, skoldplet og bladplet. I 1986 fandtes
disse sygdomme kun svagt udbredte. og angrebet af
meldug betegnes som mindre end i 1985. Loven påby
der, at der skal foretages to sprøjtninger med virkning
mod rust og meldug. Første sprøjtning udføres inden
fremspiring af vårbyg og anden sprøjtning 3-4 uger
senere. Statens Planteværnscenter i Lyngby meddelcr
hvert år, hvilke midler, der må anvendes til de obliga
toriske to sprøjtninger.

J tabel 16 bringes gennemsnitsresultatet af 4 forsøg.
Ved forsøgenes anlæg blev der kun fundet meldug i et

l 2 af forsøgene blev der fundet trAdkølle. medens der
ikke blev fundet trAdkølle i S andre forsøg.
lied a blev der fundet 57 pet. overlevende planter med
et angreb af trådkølle på 7 pet.
I led b, der blev behandlet med Bayleton 25 WP, blev
angrebet reduceret til lidt under det halve, og der blev
opnået en forøgelse af plantetallet på 12 pct. Behand·
lingen resulterede i el merudbYHe på 3,7 hkg. svarende
til et neHomerudbytte på 1,6 hkg.
I led c. d og e blev der prøvet tre nye midler med effekt
mod trådkølle. Alle midler har forøget plantebestan
den væsentligt, og der blev opnået merudbytter fra 4 til
7 hkg.
I led f skulle der foretages to sprøjtninger med midlet
Baycor. Kun i et af forsøgene var det muligt at gen
nemføre de tO efterårssprøjtninger, og resultatet afvi
ger ikke væsentligt fra, hvad der blev opnået i led d
med en sprøjtning med samme middel.
I led g blev der foretaget en sprøjtning med en blanding
af Bayleton 25 WP og Sportak 4S ec. Angrebet af
trAdkølle blev nedsat fra 7 til 2 pet., og der blev opnået
en forøgelse af plantetallet til 78 pet. overlevende
planter, der resulterede i ct merudbytte pli. 6.2 hkg.
svarende til et nettomerudbytte på 2,4 hkg.
I S forsøg blev der ikke observeret tn'idkøtle, og der
blev fundet 79 pct. overlevende planter med et udbyHe
pil 60,3 hkg.
De udførte behandlinger har resulteret i en stigning i
plantetallet på S-9 pct., og der blev kun opnået små
merudbytter, der ikke har kunnet dække omkostnin
gerne til de udføne sprøjtninger.
Nederst i tabellen er anført resultatet fra 1985 af I
forsøg med trådkølle samt 3 forsøg uden trådkølle.
Resultaterne er samstemmende med forsøgene fra
1986.
Det største nettomerudbytte blev opnået i forsøgene
med trådkøl1ebekæmpelse ved en behandling med
blandingen Bayleton 2S WP og Sportak 45 ec.
Nye forsøg er anlagt efter en lidt ændret plan.
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Tabel 17. Bladsvampe. (121)

% d~kning af
Vinterbyg blad- mel- hkg euo-

plel dog kerne mer·
ca 15/6- pr. ha udbyIIe

1986. J jhrs"g ",
a. Ubehandlet 5 2 S8,6
b. Corbcl 1.0 I 4 0,1 J, I 0,7
c. Corbel 1.0 I

2 O 6,6 1.5Tilt turbo 1,0 l
d. Corbel 1.0 I

2 O 6.5Tilt top 1.0 l
e. Bayfidan 0.5 I

Bayfidan' 0.5 I j O 5.S
Dainll 4.0 I

f. Folicur 1.0 I
O 5.9Folicur Com bi 1.0 l

g. Corbcl 1,0 l
Tilt turbo 1.0 l O.J O 6,9 1.0
Tilt turbo 1.0 l

LSD 2.5

Lcd b-g behandlel 'llIdlum }_4 L...d c -g lxhandlel ~ladlllm 5·6
Lcd g bchllndlcl ~tlldlum R·q ·2 og l (I\er"e blad

I tabel 17 gengives resultaterne af 3 forseg udført efter
samme princip ..om i foregående label.
Ved forsøgenes anlæg blev der ikke fundet meldug,
medens der i 2 forsøg blev fundet ret kraftige angreb af
blad plet.
Ved en vurdering midt l juni blev der fundet 5 pet.
angreb af blad plet og 2 pc!. angreb af meldug på andet
og tredie øverste blad. Der blev opnået et udbytte på
5S,6 hkg,
1 led b blev der sprøjtet med Corbel omkring 3. maj.
Behandlingen påvirkede ikke angrebet af biadpiel.
men havde en god effekt på meldugangrebet. og der
blev opnået et merudbytle på 3.1 hkg. svarende til el
nellomerudbylle pA 0,7 hkg.
I led c. d. e og f blev der foretaget to sprøjtninger i
henholdsvis stadium 3-4 og 5-6, og der blev opnået en
god effekl overfor blad plet og meldug med merudbyt
ter på omkring 6 hkg. Da kun midlerne i led c er
marked ..forte, kan nellomerudby"erne udregnes lil 1.5
hkg,
I led g blev der foretaget i alt Ire sprøjlnlgner med
sidste sprøjtning i stadium 8-9. Ved sammenligning
med led c kan del ses, at der ikke er opnået noget
merudbytte for den tredie behandling, og behandlin
gen har kun resulterel i et negativt nettomerudbytte på
l hkg,
For..ogene fortsættes.

Ved .\projl/lillg af vinlerbyg i 1987 skal der [ølges de
ol/viwinger w!drørende midler. der meddeles fra Sta
tens Planleværnscelller i Lyngby.
Efter de obligurari'ike sprøjtninger i vinterbyg bør der
stadig holdes øje med ajgr<Jden. da der ofte kali jore
komme angreb affeks. sko!dplet. og bladple/syge. som
kan Ildløse behov for endnu ell sprøjrning. Til denne
sprojl/liflg kan frir \'ælges mellem egnede midler.

Plantebeskyttelse

Vårbyg

Bladsvampe
J 1986 kan angrebel af bladsygdomme "om meldug,
skold plet og bladplet på vårbyg betegnes som under
mIddel og svagere end i 1985. Angrebene udviklede sig
yderst svagt sidst i maj, men bredte sig noget i første
uge af juli. I nogle landsdele. f.eks. Bornholm og
Lolland-Falster, forekom dog ret kraftige angreb. På
trods af del genereh svage meldugangreb viste der sig
en ..ammenhæng imellem angrebets styrke og sorternes
modlagehghed. Blandt andet var der tegn på. at sOrlen
Trillmph i 1986 blev mere angrebet af meldug end i
1985. De svage svampeangreb har også medført. at der
I mange tilfælde ikke blev opnået rentable udslag for
svampebekæmpelse i forsøgene.
I 1986 har der i vårbyg været anlagt 56 forsøg fordelt
på 7 forsøgsplaner.

I label 18 bringes gennemsnitsresultatet af 8 forsøg,
hvor forskellige midler er sammenlignet med en sprøjt
ning i stadium 7·8. foretaget omkring 18. juni. Ved
forsøgenes anlæg blev der fundet meldug i 5 af de 8
forsøg. Omkring I. juli blev der fundet 7 pc!. angreb af
meldug på næstøverste blad og ct svagt angreb af
bladplet på 0,1 pc!. Der ble\' ikke observeret noget
angreb af skoldpletsyge.

Tabel /8. Blads~·ampe. (112)

% dælunng af hka Neuo-
VArbyg bladplet meldug kerne merud-

ca. 1/1- pr. ha bylte

1986. 8 forsag

GIa. Ubehandlet 0,1 7 49,5
b. Tilt turbo 1,01 O 0,5 2,6 O.J
c. Rival 1,0 l O O,J 2,6 0.1
d. Bayfidan 0,5 I O 2.0 1.9
e. Bayfidan- 0.5 I-

O 2.0 2,S
Dalrlll 480 se 3,0 l

f. Tilt lap 1,0 I O 0.2 J,2
g. Afugan 2,0 l O 2,0 2,6 0,7

LSD a-g 1.3
1985. II forsag
a. Ubehandlet 0,9 5 53,2
b. Tilt turbo 1.0 l O 0,3 4.4 1.5
d. Bayfidan 0.5 I 0,1 0.6 2,7
e. Bayfidan ~ 0,5 l'

0,1 0.4 4,JDairin 480 se 3.0 I
g. Afugan 2.0 I 0.2 0,6 J.O 1.1

LSD 1.0
1983·86. 31 forsag
a. Ubehandlet 0.8 7 49,7
d. Dayfidan 0,5 l 0.2 l 2.7
e.Oayfidan- 0.51+

0,2 ),5
Damn 480 SC 3.01

LSD 0,8
1983·86. 32 forsag
a. Ubehandlet O,S 6 47,5
g. Afugan 2,0 I 0,4 l 2,9 1,0

LSD 0.6

• Jl:l.."'wvervtc bllld
Lcd b-g hehundlt't l 'ladium 1 !l 129



Plantebeskyttelse

J led b og c blev der opnået samme effekt på melduggen
og et merudbytte på 2,6 hkg, der ikke kunne betale
omkostningerne til sprøjtningen.
1 led d og e blev der opnået en svagere effekl mod
meldug end eOcr anvendelse af Tilt turbo. Midlerne er
endnu ikke markedsførte.
I led f blev prøvet Tilt top, der er en blanding af Tilt
250 EC og Corbel. Tilt lap har virket på linie med Tilt
turbo. Midlet er endnu ikke markedsført.
I led g, Afugan, blev der opnået en lidt svagere meld u
geffekt end ved anvendelse af Tilt turbo, men med
samme merudbytte. Grundet Afugans lave pris blev
der opnået et netlomerudbytte på 0,7 hkg eller I hkg
mere end for Tilt turbo.
I II forsøg i 1985 blev der opnået en tilsvarende elTekt
som i 1986, men med lidt større merudbytter.
1 31 forsøg i 1983·86, hvor Bayfidan og blandingen
Bayfidan og Dairin blev sammenlignet, blev der opnået
en god og ensartet elTekt overfor meldug med el
merudbytte på 2,7·3,5 hkg. Midlerne har været afprø
vet i en 4-årig periode og skulle dermed være færdigaf·
prøvede. Midlerne er endnu ikke markedsførte.

Afugan har været prøvet i 32 forsøg i 1983·86. og der
blev opnået en god effekt mod meldug samt en accepta·
bel virkning mod bladplet. Der blev opnået et merud
bytle på 2.9 hkg og et nettomcrudbylle på 1.0 hkg.
Afugan blev i 1983-84 prøvet sammen med Tilt 250
EC. og der var ikke nogen sikker forskel midlerne
imellem. I 1985-86 blev midlet prøvet sammen med
Tilt turbo, og i 1985 blev der opnået et sikkert lavere
udbytte for Afugan, hvilket formodentlig skyldes til
stedeværelse af andre svampe end meldug. Midlet er
afprøvet i en 4-Arig periode og er dermed færdigafprø
vel.
l forsøg nr. 42 109 blev Tilt turbo sammenlignet med
blandingen Daconil 500 F + Calixin samt de endnu
ikke markcdførte midler Dorin, Folieur. Folicur
Combi og DPX·N 7873. 1 forsøget forekom der ikke
noget svampeangreb af betydning, og der blcv ikke
opnået merudbytter for behandlingen.
Blandingen Daconil + Calixin har i 4 forsøg i 1985-86
ikke kunnet klare sig overfor Tilt turbo.

Tidligere års forsog har vist, at der som regel har været
god økonomi i at sprøjte vårbyg en gang med normal·
dosering, medens der ikke generelt har været økono·
misk baggrund for at foretage IO sprøjtninger med
normal dosering mod bladsvampe.
l 1985 blev der påbegyndt en ny for<;øgsrække med
indkredsning ar behovet for en eller flere sprøjtninger i
vårbyg. t forsøgsplanerne indgår også anvendelsen af
nedsatte doseringer. En sprøjtning med en nedsat
dosering af et svampemiddel kan komme på tale.
såfremt der findes angreb af meldug eller bladplct på
det tidspunkt, hvor ukrudtssprøjlning skal foretages.

J label 19 bringes gennemsnitsresultateme af 4 forsøg.
hvor der i led b, c og d blev foretaget en sprøjtning i
stadium 7·8. I led e, f og g blev foretaget to sprøjtnin.
ger i henholdsvis stadium 4-5 og 7·8. I 1986 blev disse
spmjtninger foretaget omkring 6. juni og 23. juni.

130

Tabel 19. Blodsvampe. (123)

% dækning af hkg Nelle>
VArbyg bladplct meldug kcrnc mcrud-

ca. 117- pr. ha byltc

1986. 3 [a,....g. Triumph/sorlsbl.

a. Ubehandlet 0.5 0,8 52,4
b. Tilt turbo 1,0 l 0,1 0,1 0,9 2,0
c. Rival 1.0 l 0,1 0.1 0,8 ~ 1,9
d. Tilt top 1,0 l 0.1 0,1 1,6
e. Tilt IlIrbo O,S l 0.1 0,2 1,9 °r. Till turbo 0,S l

0.1 ° 0,6 3.1Tilt turbo 0,S l
g. CaJixin 0,S l

0.1 ° 1,4 3,0Tilt turbo 1.0 l
LSD -

1986. 1[amg. Cerise

a. Ubehandlet 2 28 55,2
b. Tilt turbo 1,0 l l 3 4,4 l,S
c. Rival 1,0 l l 4 6,6 3,9
d. Till top 1,0 l l 4 6,0
e. Tilt turbo 0,S l 0,S 2 10,2 8,3
r. Tilt turbo 0,S l

0,1 0,5 9,0 5,3Tilt turbo 0.5 I
g. Cali.l{in 0,S l

0,1 0,S 10,5 6,1Tilt turbo 1,0 l
LSD 5,0

·næs",versIC blad Led c. f. g behandlet I ~tadium 4-5.
Led h. c. d. f. g behandlet i stadIUm 1-8

3-forsøg blcv udført isonen Triumph og i en sortsblan
ding. Ved forsøgenes anlæg blev der ikke fundet an·
greb af svampesygdomme. Ved en vurdering omkring
l. juli ble\' der i ubehandlet fundet omkring 1 pet.
angreb af meldug og biadpiel, og der blev ved høst målt
Cl udbytte på 52,4 hkg.
Efter anvendelse af I 1 af midlerne Tilt lUrbo, Rival
eJler Tilt top blev der fundet en ensartet effekt overfor
meldug og bladplel. Der blev opnået usikre merudbyt·
ter på ca. 1hkg, der ikke kunne dække omkostningerne
til behandlingerne.
lied e blev anvendt halv normal mængde afTilt lUrbo i
stadium 4-5, der svarer til kornets begyndende stræk
ningsvækst. Der blev opnået et ikke sikkert merud
bytte på 1,9 hkg.
I led r blev der anvendt to sprøjtninger med halv
mængde Tilt turbo og i led g også to behandlinger med
henholdsvis 0.5 I Calixin efterfulgl af normal mængde
Tilt turbo. Også her blev der opnået usikre merudbyt
ter, der ikke kunne dække omkostningerne til behand
lingen.
l et enkelt forsøg, der blev udført i sorten Cerise, der er
rel modtagelig for meldug, blev der fundet et meget
kraftigt angreb af meldug, og der blev opnået store
merudbyuer på 6·10 hkg.

I forsøg nr. 02 024, blev midlerne Tilt turbo, Rival,
Spertak 45 ceog Bayleton 25 WP anvendt i normale og
reducerede mængder. Kun ved anvendelse af 0.5 I
Rival i stadium 7·8 eller to behandlinger med 0.5 I
Sportak i stadium 3-4 og 7-8 blev der opnået positive
nettomerudbytter.



Fabt'l la HladJl'amp<'. 11141

ClIil d.eknln. af hka NetlO-
V rbyg bladplel mcldug kerne merud-

CL In- pr. b. bylte

19H6. 1/ {omg.
u Chchandlet 6 7 48.8
h. TIlt lurbo 0.5 I J \ 1.5 0.4
c "lill turbo 0.8 I 2 \ 1.8 0.7
d Tilt turho 1.0 \ \ 1.8 1.\
c Tilt turbo 0.5 \

0.8 1.6 0..1
Tilt turbo 0.5 I

r I Ih \urho lU I
lilllurhu 0,.1 I 0.3 4.0 0.5
Till turbo 0..1 \

g. 'lill turbo 0.5 \
0.8 .1.6 0,2

Tilt tl/roo 1.0 I
LSD o·g 1.1

/985. 14 jim"g
a L'ht:h~Uldlcl O., ) 5lA
d. Tilt turbo 1.0 I 0.\ 0.1 5.4 2.5
c 1111 turbo 0.5 I

0.\ 0.1 6.1 J.JI Ilt lurho 0.5 I

19H5-86. 15 {o"o~
o Ubehandlet .1 5 50.8
d "I Ilt turbo LO I 0.5 0.5 .1.8 O."
c Till turho 0,5 \

0.5 0.4 4.6 1.7Till turho 0,5 \

Plantcbcsk) ticise

med Cl ~ikkerl Slorre merudb)IIC'. 4 hkg. i forhold 111
led d og e.
I Icd g blc\ an ... endt 1,5 I Tilt turbo udbragt .. ed IO

behandlinger. Del opnåede merudbylt€' på 3,6 hkg har
Ikke kunnet dække omk~tmngerneIII sproJlmngerne
I gennemsnit af de II forsog blc\ der kun i led f opn et
merudbytter. der har kunnet dække .. projlcomkostnlll
gerne. h\ilkel må Illskme.. det lave smllletr)k af
svarnpe!\ygdomme. Det bor bemærkes. al \ed gt:lltagne
:.pmJtll1ngcr med en ncd"::lt do')Cnng virker mnkn"lnin
gen 111 udsprojtningcrne t)ngende.
Det har ikke \ærel mullgt I 1986 al opdele fon,.ogene I

mOdtagelige og mindre ntodtugclige "orter som i 1985.
I 7 for ..og I 1985 blt:v dcr I modtagelige sorter opnåel
"'mn: nCllolllcrudbyllc ved Io .. projtninger med 0,5 1
Tilt turbo l fnrhold til en sprøjtlling med I I pr. ha.
I 7 for..og l mindre mochagcllge ..ortcr blc\' der ikke
0Pll, et nogen Sikker for-.kel p:'l. de Io behandlinger.
El gcnnemslllI af de 14 for~og bnnges mIdt i tabel 20
I 25 fon.og i 1985-86 er en sproJtl1lng med 1.0 1 Till
turbo ..ammen!lgnet med IO ..proJlnlllger med 0.5 l pr
ha. Ocr ble\ opnåel en .. effekl med del Morste neltomc
rudby lte for to ..proJll1Inger med 0.5 I
I label 11 bnnges genllem~l1lt<,r~uhalcmeaf 5 forsøg
efter til'i\arende pnnclp <,om • tabel 20. I for~ogen('

ble\ .In\ endt RI\'al. h\Of' anerkend I dosenng er 1.0 I pr
ha

Bludn'ump(' (/25).

• n,I:'1I1\Cr.1 blad Led c. f. g bt:h,mdlcl I 't<ldlum J·4
LI:J f hch:lI1dld l 'ladlUnl ~·6 led b·g bch;tIIdlcl I ,1;uIIUIII 7·M

I for ..øgene blev der fundet lave angreb af svampesyg
domme og ureIlIabie ud<;lag for behandlingernc.
Forsogene fortsættes.
I labd 22 bril1g~ 2 år... for!>øg hvor den anerkendte
dO"I" af Tilt turbo og Rival kan sammenlignes.
Fra 1986 foreligger resultater af 13 fon.og, hvor der har
.. æret !\\'agc forekomsIer af bladsvampe. EITekt og
merudbytte har været en.. for de IO midler. De opnåede
merudbytlcr har dog Ikke kunnet dæ\...ke omk~lnln

gerne I 1986. h\ Ilkel \3r tilfældel I 1985. Der blev tkke
fundet nogen ..ikkcr forskel nlldlerne imellem.

/986. 5 jiJrHlg

GIo. Lbchandlet 1.0 2.0 47.9
o. Rnal 0.75\ O.J 0,4 J.4 0.8
C Rl\al 1.0 I 0.5 0..1 0.5 1,2
d RI\ ..i1 1.51 0.4 0.1 1.2 1.4
e. R....i1 0,5 I

0.4 0.1 2.J 0,4
Rl\al 0.5 I

r. Rl\al 0..1 J
RI\<I1 0..1 J O.J O, I 2.0 1.4
RI\al 0..1 I

8 RI\al 0.5 I
0.4 O .1.6 ORl\al J.O I

LSD o·g 1.7

"1I,l:'IUH'r"(" hl"d Lcd c. r. li: hl'h,llldlcll 'lJ.dlUlll 3·4
t cl! r l....hJ.ndkl l 'taJiurll 5"0. t cd h,~ ht'h,LIlJlcl i 'taJiul1l '·11

10 nye for:,>~'g1ooplancr blev p&bcgYl1dt I 1986. Planen:;.
formål er al belyse. om den totale mængde <,\ampc
Imelde!. 3n\endt pr. ha. kan reducere.. uden. at det gth
ud over effekt og "konomI.
Ilabd 20 brlllges resultalet af Il fO"I)g. h"'orTilt lurbo
er pn,..-et • for'ikelhge do..cnnger og med for ..kel1u:t
antal behandlinger.
Vc."d fOrM)gellc\ anlæg ble... der IUa: fundet angreb al
meldug og bladplel Ilobet af \:ck..tpcnoden ud\lklede
angrcbet sIg 'i .. agt. og der ble\ • ubehandlel opnået el
udbyIIe p~ 48.8 hkg.
I led b. c og d ble.. der prO\ ct sugende mængder Tilt
turho I "ladlllm 7·8. O.. erfor bladplel har den la\e
dO'>I" halverel angrebel. meden.. dTektcn o\'crfor mel
dug har \ æret ens uan..el do..enng. Der bic... opn~el

SIkre og ensartede ud ..lag for bckæmpcben, og der ble\
ikke fundet nogen for ..kel dmeringerne imellem. De
opn. ede ud<,bg har Ikke kunnet dække omkostlun
gerne. men del har dog kOlilCT mindst at anvende den
lavt: dOM~ring på 0,5 l Tilt turbo.
I led e blev der udfort en spmJtning ..amtidig med en
ukrudtssproJllllng omkring 29. maj. og anden sproJt
ning blev udf~)rI i :'>tildium 7-8. svarende til 19. jUJll.
Der ble\ opnået en ..\ampceITekl s\arende ul led d. II
Tilt turbo, og der blev opn el et merudb)lte på 2.6
hkg. der knap nok kunne dække omkostnmgerne 111
sprojtnlngen
I led f blc\ der Jalt amendl I I Tilt turbo. udbragl ... ed
tre ..pruJlmnger. Ocr blev fundel en god svampeefTekt

VArbyg
% dækning af

blad· mel· bkg NellO-
pl~l dut ke:me merud·

ca. 117 pr. h. byue

Ul
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Tabel 22. Bladsvampe. Tabel 24. BltJdsvampe (/23 og 124).

Vårbyg
% dseknins af

blad- mel- hkg Netto-
plel dug kerne merud-

ca. 1/7 pr. ha bYlle

Vårbyg
% dækning af

blad- mel- hkg NetlQ--
pld dug kerne metud-

ca. In- pr. ha bYllC

- næst0\'ersle blad.
Led b 08 d behandlet I Sladium 7-8
Led e hchandlet i stadium 3--4 og 7-Ii.

1986. 13 forsøg
a. Ubehandlet
b. Till turbo
c. Rival

1985. 3 forsøg
a. Ubehandlel
b. Tilt lurbo
c. Rival

0,4
1,0 l 0,1
1,0 I 0,1

l
1.0 I O
1,0 I O

7 50,S
0,6 1,1
O,S 1,4
LSD 1.2

l 59,7
O 3,7
O 2,9

0,7
-0.3

0,8
0,2

/986. /5 forsøg
a. Ubehandlel
b. Tilt turbo
d. Tilt IUrbo
e. Tilt turbo

Tilt turbo

S 7 49,9
1,0 l 0,8 I 1,8 -1.1
O,S l 2 0,9 2,2 0,3
O,S l

0.8 0,7 2,6 -0,3O,S l
LSD /,/

-næs10"ersle blad Led b og c behandlet i stadIUm 7-8

l tabel 23 er samlet 73 forsøg i 1985-86, hvor Till turbo
har været prøvel med 1,0 I pr. ha.

l gennemsnit af 48 forsøg 1986 blev der opnået en god
effekt med et sikkert merudbytte på 1,4 hkg., men et
merudbytte, der kun kan dække halvdelen af omkost
ningerne til sprøjlningen. Af de 48 forsøg var behand
lingerne i 66 pel. afforsøgene urentable, da merudbyt
let i 36 forsøg var under 2,9 hkg.
l 25 forsøg i 1985 blev der opnåel et stort merudbytte
på 5,0 hkg. Detle Ilr var behandlingerne kun urentable
i 5 forsøg eJler 20 pet.

I label 24 bringes en oversigt over 15 forsøg i 1986,
hvor en behandling med en normal dosis Tilt turbo er
sammenlignel med halv normal mængde udbragl ad en
eller to gange. Ved to sprøjtninger, led e, foretages
første sprøjlning i forbindelse med ukrudtssprøjtnin
gen, stadium 3-4.

I de 15 forsøg blev der i gennemsnit fundet moderate
angreb af bladplet og meldug.
Efter anvendelse af 1,0 l Tilt lUrbo, normal dosering,
blev der opnået en god svampeefTekt og et sikken
merudbytte pA 1,8 hkg, men et merudbytte, der ikke er
stort nok til at dække omkostningerne til behandlin
gen, der beløber sig lil 2,9 hkg.

-næstøverste blud. ~d b behandlet I ~tadium 7-8

I de senere år er der blevet udførl et stort anlal forsøg
med bekæmpelse af bladsvampe I vArbyg. Bestræbel
serne går i retning af al finde det middel, den dosering
og det sprøjtetidspunkt, der bevirker den bedsle be
kæmpelse og samlidig det største nettomerudbYlle.
Bekæmpelse af bladsvampe har i praksis værel buseret
på varsling. udscndl af Statens Planteværnscenter i
Lyngby til planteavlskonsulenierne. Ved planteværns
centret har man i flere år arbejdel med et computer
ba.'ieret varslingssystem til bekæmpelse af bl.a. blad
plet, meldug og bladlus på vårbyg. Systemet. der har
undergået en del ændringer igennem Arene, er l 1986
benævnl som Optimal plantebe!ikyuelse. Syslerne! er
opbygget ved Slatens Planteværnscenter i Lyngby, og
henvender sig direkte lil landmanden, som i forvejen
har meddelt oplysninger for de enkelte vArbygmarker
om bl.a. forfrugt. sort, slubresler ved såning saml
forven((~l udbylteniveau. korn pris og kemikaliepris.

Landmanden vurderer selv angrebet i marken ener
nærmere fa<;lsatte regler, og der forelages 4-6 bedøm
melser i IØbel af vækstperioden. Efler hver vurdering i
marken indsendes resultat el til planteværnscentret i
Lyngby til beregning. Systemet har i 1986 også værel
afprøvet i MARKSTYRING, hvor landmanden via
EDB-anlæg i det lokale konsulentcenter har sendt og
modtageloplysninger vedrørende de tilsluttede byg
marker. Landmanden orienteres enten via POSt eller
telefon, om der er grundlag for sprøjtning, eller om nye
vurderinger skal forel ages på et nærmere fastsal lids
punkt.

2 års forsøg lyder på, at der ved svage angreb af
bladsvampe kan opnås samme svampeefTekt ved IO
sprøjtninger med nedsat dosis som ved anvendelse af
samme mængde på en gang. Brugen af nedsalte doser
svampemiddel kræver imidlertid ekstra aglpågivenhed
af brugeren.

Efler anvendelse af 0,5 l Tilt turbo - led d - blev der
opnået et merudbYlle på 2.2 hkg med et nettomerud
bytte på 0,3 hkg.
lied e med to gange 0,5 l Tilt IUrbo blev der opnået det
størsle merudby"e, men ikke Slort nok til at dække
omkosIningerne til lO sprøjtninger.

l,S

2,1
4 54,0

0,2 5,0
LSD /,0

45/•.
S 51,1

0,6 1.4
LSD 0.6

% dækning.r
blad· mel· hkg Netto-
plel dug kerne merud-

ca. 117· pr_ hø bylle

25/s,
3

1,0 l O,S

0,8
1.0 l 0,1

Vårbyg

Tabel 23. BladslJampe.

/986. 48 forsøg
a. Ubehandlet
b. Tilt turbo

/985. 25 forsøg
a. Ubehandlct
b. Tilt turbo
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Sy... tcmcl har l for~kellige verslont=r været afprøvet i 4
år ved Inndskol1torcl og fo~øgenc er bearbejdet i
tabellerne 25-28.

I label 25 bringes resullalet af 15 fon,~,g. hvor 0plinJa/
p/ofltebeskyftl!/se. led d. har værd afprovet. I delte lcd
blev der foretaget registreringer af meldug og bladlus.
Let! d blev "filedes behandlet efler anvisning fra EDD
<tillægge!. der er placeret hos LEe. Århus.
'gcnnem~nit blev dt=r fundet bIndluseangreb på 50 pe!.
af phllllcmt=. og meldugangre!xt blev kun lil 2 pet.
angreb pli andel øversle blad.
I lcd b. der blev behandle! med en nedsat mængde
Cali:.;in 'iamtidig med ukrudlssprøjtningen. blev der
opnået et Ubt=lydcligl merudbytte på 0,4 hkg.
I lcd (; bkv der 2-3 uger efter behandlingen af led b
ud pmjtct I I Tilt turbo. Der blev ikke opnået sikre
ud lag. og netlolTlt=rudbYlIet vlscr. al det har kostet 2.8
hkg at udføre bekæmpelsen. Kun i 2 af de 15 forsøg
blcv der opnået posilivt' nCllorncrudbYller.
I It=d d blev der forel'.lgcl en ~proj!lling mod bladlus
og/eller meldug eftt=r anvisning fra EDB-anlægget. I
gcnllem'illH blev bladlu...eangrebct halveret og meldug
mængdell reducerel fra 2 lil 0,4 pc!. Der blev opnåel et

Nelt~

merud·
bytte

hkg
kenJe
pr. ha

% %
planter dækning

med af
bladlus meldua

ca. In-
VlIrbyg

Tabel 25. Opllllla/ p/aflrebeskym/st' (/26).

/986. /5 !orwg

a. Ubehandlel .9 2 51.2

GI
b. ClIixin 0.5 I 49 0.5 0.4 0.3
c. Cahxlll 0.5 I

50 0.1 0.7 2.8 '\!e/tJllf? I ~·tJrbyg. Fra fremsplriflg til om/.,rmg .I/"ridlllflg kan
Tilt turbo 1.0 I bYI: oJlgrl/)(!\ af meldl/g SWr,\"f skofJ(' ()p,Iwr efter lIdlIge

d SprojUllllg efter
25 0,4 2.0 0.6

ollgrd,. DI..' forMe ongrebuurrl'r wm plet/er med ell hvuJ IIJ

\ <l.r...cl f?rålsg s/"llIJI/Jelbela..'f{lIIng. lINJ ældrI..' og /"raft/ge angreb

e. Calixln 0.5 I )lyder pIelIaIIl! samme/! III ('TI jævl/ 8fll-sorrskinulIelhf'læg-

TIlt turbo 1.0 I . 5 0.1 3.7 0.2 lilI/g. 11('chl<' /idspulI/...lj(lr 1Jt'/"æmpe/ll' er I/(J(/ium 5-8.

Perfeklluon 1.51
(Fnio: J Iluumølltr/A From ""Iicl ...en)

f. 1"l!1 turbo • 1.0 II
6 3.7 0,4

Pnmor G 0.25 'g U

g. Tilt turbo, 1.01 j

6 O .1.3 0.1 merudbylte på 2 hkg. Vecl lldregn1l1g af nellomcrud-
Pcrfckthioll 1.51 bytte!. der blev 0.6 hkg. blev anvendt de pn'-Cr på

LSD /.3
/()~5 20/urI"g

kemikalier. kørsel og byg. som de enkdte landmænd
har II1dbcrcllet lil systemet.

a. Ubehandlel 24 7 47.5 lied e. f og g blev der for de anvendte antal bchandlLn-
b. Cl llXl n 0.5 I 24 2 1.6 0.9 ger og midler opnået en god og en,>artcl effekt samt el

c. CaliX1Jl 0.5 I
24 0.2 4.1 0.6

sikk!:rt og ellM!rtel merlldbYlle. I led f og g. hvur der
Tllllurho 1.0 I blev udført en kombmeret bladluse- og :o.vampe... prøjl-

d. SpmlUllllg efter
6 4,5 3,2 mllg. blev der opnået merudbyllcr. der lige kunne

\;(T'<.~·I betale omkoslningerne.
e ( .11. \lll 0.5 I Der blev opnåel det SIONe nellomcrudbyue i led d.

llltlUrbo, 1.0 I· 7 2 7.9 4.0 som blev :o.prøjtel efter var~l, ligesom der her blev
Pcrfekllllon 1.51 anvendt færre bckæmpcbesmidler end i led e.

g.l ilt turbo· 1.0 I. Omregne~ de anvendle mængder af hvert middel til
Pt=rfeklhion 1.5 I 7 0.6 8.0 4.8 enheden behandlingshyppighed l~ ... et udtryk for, hvor

Led b. c og C behandler l ..t:.dlllnl .'-4 • 2 IHC,""le blade mange gange den anvendte mængde kan udsprøJtcs på

Lcd c. e. r. g og I, bchslldlcl I ..ladrum 6-8 I ha. når der anvende. den normale anerkendte dosis

13.1
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pr. gang. 0,5 I Calixin bliver til 0,7 enhed og de øvrige
midler til t enhed. Ved sprøjtning efter varsel. led d,
blev der i gennemsnit anvendt I enhed, medens der i
led e blev anvendt 2,7 enheder og i led f og g hver 2
enheder.
I gennemsnit af de 15 forsøg har der ikke været
økonomi i bekæmpelse af meldug, medens der for
bladlusebekæmpelsen blev opnået merudbytter pA ca.
3,0 hkg.
I 1985 blev der udført 20 forsøg efter et lidt ændret
system. lied d. sprøjtet efter varsel, blev der opnAet el
tilfredsstillende resultat ved en lavere kemikalieanven
delse end i led e og g.

I 1986 blev der i ingen af forsøgene udstedt varsel alene
for bekæmpelse af svampesygdomme. l fem lilfælde
blev der meddelt varse! for både svampesygdomme og
bladluseangreb, og resultatet bringes i tabel 26.
I de 5 forsøg blev der fundet kraftige bladluscangreb, i
gennemsnit 60 pet. angrebne planter, samt et meld u
gangreb på 4 pet. på de to øverste blade. Der blev
opnået et udbytte på 51,0 hkg.
l led b og c blev der ikke opnået noget merudbytte for
anvendelse af de pågældende svampemidler.
( led d, sprøjtet efter varsel, blev angrebet af bladlus

Tabel 26. Optimal plantebeskyuel:..e (126).

reduceret til en trediedel, ligesom meldugangrebet blev
reduceret fra 4 pet. lil 0,4 pet. Der blev opnået et
merudbytte på 4,0 hkg og et nettomerudbytte på 0,6
hkg. Kun i I forsøg blev skadetærsklen for såvel
bladlus som meldug overskredel samtidig, og der blev
kun sprøjtet en gang. I de 4 andre forsøg blev der først
varslet om bekæmpelse af meldug, og fra l til 3 uger
senere blev der givet varsel om bekæmpelse af bladlus.
Der blev således udfon to sprøjlllinger i disse situatio
ner.
I led e, f og g blev der opnået omtrent samme effekt på
bladlus og på meldug, og der blev opnået et merud
bylLe på ca. 4 hkg. Der blev således opnået samme
mcrudbYlLer i led d, e, f og g.
Nederst i tabellen bringes resultaterne af 3 forsøg i
1985, hvor der var et noget kraftigere angreb af såvel
meldug som bladlus. Også i dette år blev der opnået
pæne resultater efter sprøjtning efter varsel i led d,
sammenlignet med led e og g.

I 5 forsøg blev der varslet for angreb afblad lus, medens
angreb af svampe skønnedes så lavt, at bekæmpelse var
unødvendig. Gennemsnitsresultatet af disse forsøg
bringes i tabel 27.
I forsøgene blev der fundet et kraftigt angreb ar blad-

Tabel 27. Optimal plantebeskyrrelse (126).

% %
planter dækning hkg

VArbyg med af kerne
bladlus meldug pr. ha

ca. 117"

Netto
merud
bytte

VIrbyg

% %
planter dækmng hkg

med af k.~rne

bladlus meldug pr_ ha
ca. 1/7'

Netto
merud
bytt~

1986. 5 forsøg. Varsel for meldug og bladlus 1986. 5 forsøg. Varsel for bladlus
a. Ubehandlet 60 4 51,0 a. Ubehandlet 69 1 51,9
b. Calixin 0.5 I 65 l 0,3 +0,4 b. Calixin 0,5 I 64 0,5 +0.5 1,2
c. Calixin 0,5 l

66 0,3 0,4 -3, l
c. Calixin 0,5 I

67 0,1 0,6 2,9Till turbo 1,0 I Tilt turbo 1.0 l
d. Sprøjtning efter

26 0,4 4,0 0.6
d. Sprøjtning efter

42 0,6 2,6 1.3varsel varsel
e. Calixin 0.5 I c. Calixin 0,5 l

Tilt turbo 1,0 l. 9 0.2 4,1 0.2 Tilt turbo ... 1,0 l' 7 O 4,9 1,0
Perfekthion 1.51 Perfckthion 1,5 l

f. Tilt turbo + 1,01+
13 0.1 3,9 0,6

r. Tilt turbo 1,0 1+
4 O 4,7 1,4Pirimor G 0,25 kg Pirimor G 0.25 kg

g. Tilt turbo 1,01, g. Tilt lUrbo- 1,0 I~
6 O 4,6 1,4Perfekthion 1.51 13 0.1 3,9 0,7 Perfekthion l,S l

LSD a·g 1.3 LSD a·g },O

1985. 3 forsøg. Varsel for meldug og bladlus. /985. } forsøg. Varsel for bladlus
a. Ubehandlet 92 9 42,0 8. Ubehandlet 98 0,1 46,9
b.Calixin 0.5 l 92 2 2,6 1,9 b. Calixin 0,5 I 98 O 1,4 0.7
c. Calixin O,S l

91 O 6,5 3.0
c. Calixin 0,5 I

100 1,2 --,-2,3Tilt turbo 1.0 l Tilt turbo 1,0 l °d. Sprøjtning
38 2 10.6 7.4

d. Sprøjtning
O 0,1 11,2 10,0efter varsel efter varsel

c. Calixin 0,5 I e. Calixin 0,5 l
Tilt turbo + 1.0 I , 4 O 12.2 8,3 Tilt turbo + 1.01- 68 O 13,1 9,,2
Perfekthion 1.51 Perfekthion 1.51

g. Tilt turbo + 1.0 1 g. Till turbo - 1,0 l'
63 O 13,6 10,4Perfekthion 1.5 I 4 2 10.6 H Pcrfeklhion l,S l

LSD 4.9 LSD 6.3

, To 'lwr'te blade • In 1'~<:I"Sll' blade
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lus. Idet ca. to tredledele af planterne var angrebet.
medens angrebet af meldug \'ar 1av(. kun I pct. dæk·
nmg.
Efter anvendelse af s\ampenudleme I led b og c blev
der ikke opnået sikre ud·dag. og det har ko..tet fra 1t1l3
hkg at udføre de nævnte sprøjtninger.
I led d blev der varslet for sprøjtning mod bladlu~ i 4
forsøg omkring 4. juli. meden~ I for~øg blev behandlet
24. juni. Det er "pmjtctidspunkter. der for bladluo; må
betegnes som rclativt 'icne. Effekten på bladlusene har
Ikke været helt tilfredsstillende. idet der senere blev
fundet 42 pc!. angrebne planter. Den svage effekt kan
"ik)'ldcs et kraftIgt angreb, der ikke har været s! let at
rydde op I. Behandlmgen resulterede I et merudbyue
på 2,6 hkg, svarende til et netlomerudbyue p1l1.3 hkg.
I led e. f og g blev der opnåel ensartet effekt og sikre
merudbyuer på knap 5 hkg. St",..1 netlomerudb)'lIe
blev opnået i led f og g. Der er således en sikker for.kel
på merudbytterne opnået i led d I forhold til e og f.
Omregnet til nCllomerudbyller blev der ingen forskel
mellem led d, f og g.
Fra 1985 foreligger resultater af 2 forsøg. I di ..-.c har
der ikke været grundlag for sprøjtning mod meldug.
medens der er opnået slore nellamerudbytter. omknng
IO hkg. for bekæmpelse afbladlu ... Ogs! i diSse 2 forsøg
er der god overensslemmelo;e mellem sprojtning efter
\arsel og behandHngeme i led e og g

I 5 af de 15 formg har EDB-anlægget meddelt. at der
Ikke var grundlag for at foretage nogen form for
sprojlning mod svampesygdomme eller ..kadedyr. I
wbel 28 bringes gennemsnitsresultateme af de 5 for.
søg.
Fors"gene blev udført i sorter. der ~lOrt set kan ht=nrcg
nes til meldugresistenle sorter. nemltg: $ewa. jenny.
Jonna. Golf og Triurnph.
l de 5 forsøg blc\' der fundet et s\ agt angrcb af så\oel
bladlus ...om meldug.
Efter anvendelse af CalixlI1 ~mmen med ukrudt ..•
sprojtnll1gen blev der fundet et slklert merudbylle p
1.6 hkg. svarende lil et netlomerudbylte p1l 0.9 hkg.
I led e blev der opnået et merudbytte på 1 hkg. som
Ikke kunne dække omkostningerne ved sprojtnlngerne.
I led e. f og g blev der opn1let ~m1l merudbytter p1l 1·2
hkg. Omregnel III netlomerudbyllcr har det koslet 1·2
hkg at udføre de nævnte sp"'jlninger.
Også i disse forsøg var der god overensstemrnd ..c
mellem, hvad anlægget har anbefalet og det. der blev
opnAel for de forskellige sprøjtninger.
Ncdersl I tabellen er anføn 8 forsøg fra 1985. h\'or der
ligeledes ikke blc\' meddelt vars.el tl1<,prøjtning afled d.
I led b og c har der Ikke været nogen "konoml vcd at
fort=tage svampebekæmpelse. I led e og g. hvor der er
foretaget kombll\erede ..prøjlningcr mod såvel skade·
dyr som s\ampesygdomme. blc\ der l led g opnået et
ncttomerudbylle på 2.8 hkg.

Foretages der l tabel 25 de nævnte omregmnger til
enheden behandlingJhyppighetl. blev der i led g an·
vendt 2 enheder pr. sprøjtning. og omregnet ~varcr det
ttl en omkostning på 3.2 hkg kerne for den udfortc
'iprojtning. I led d. behandlet ener vaNling. hvor

Plantebeskyttelse

Ta""128. Opllmal planteber/..Yllelse {/16J.

... ...
planter dzknm& hkl Netl~

Vårbyg med ar kr:me mcrud-
bllldlus mcldu& .' .... b)'lte

ca. In-

1986. 5 forW'g Ingen varsel

a. Ubehandlct 18 0.2 50.8
b. Calixin 0.5 I IR O 1,6 0,9
c. CalixlI1 0.5 I

18 O 1.0 2.STilt turbo 1.0 I
d Ingen heh

18 0.2 0.7Ikke vaf"\let
e. CahxlIl 05 I

TIll lurbo I 1.0 I t O O 2,0 1.9
Perfd,thlOn 1.51

r. Tilt turbo 1,0 l'
O O 2,3

Pinmor G 0,25 kg 1.0

g. Tilt turbo I 1.0 I •
O O 1.3 1,9

Perfckthion 1.51
LSD a-g 1,6

b-g 1.5
1985. 8/0"og. Ingt'n varsel.

a. Ubehandlet I 49,6
b. Ca II X 1Il 0.5 I 0,6 1,0 0.3
c. CallxlIl 05 I

O 0.2 2.3 1.2Tilt turbo 1,0 I
d.lngen beh

0.4U.h \af"\let
e. CalixlIl 0,5 I

Tilt turbo 1.0 I , O 0,3 5,1 J.2
PerfeJ...thlOn 1.51

g. Tilt turbo + 1.0 I'
O 0,3 6,0 2,R

Pcrfekthion 1.51
LSDt.7

bt'ha"dh"gshyppighcd var J. blcv omkostlllllgen p. 1.3
hkg. D. \.S al der efter anH:ndelo;c af 'iystemet Opufnol
plonlebes/..yllt'lsc kun ble\ amendt den halve kenll
kaliemængde I rorhold til led g.
4 års formg har \,1"t, at en EDB-\'arsllllg som den l
1986 afprnvede Optimal planlcbe~/..Yllel.w· har Virket
tilfred...-'.. tillende Sy"temet er nu blevet tllpa...set
MARKSTYRING og kan benyttes af den enkelte
landmand og konsulent III at foretage ~vltmpc- og
...kadcdyrsbekæmpelse efter vaNd. SY'itemct indebærer
gode muligheder for al Iled,ælte kemikalieforbruget I
vårbyg. uden at det går ud over "konomicn.
For de landmænd. der Ikke deltager l systemet Opuma/
plonlebes/..yllelse, kan der gives folgende vejlednlllg:
De <;enere 3,.. fo~g har VISt. at ved bekæmpelo;e af
bladsvampc har det været muligt at amcnde \ el
normale som reducerede do-.er af wampemlddcl I

\ årbyg. men anvendel"ien af reducerede d~r kan
medfore behov for gentagne behandlinger og det kræ·
\(~r tillige gentagne inspeklloner af marken

Første led i t'" bekæmpe/w! af meldug I vårbyg er
afl~'entlt'lse af wrlsblolldlllKer.
Findt·s der fek\: i meldugmodlageltf.:e SOr/er af/web af
me/duf.: i forbinde/w> med u/..rlldl.'i.'lprojlflingcfI, ('r del
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tilrhdeligl at anvende en reduceret mængde afet egnet
meldugmiddel samtidig med ukrudtssprøjtningen. Ved
senere angreb af blodsvampe anvendes normal dosis.
Maneb har utilstrækkelig svompeelJekt og bør kun
anvendes. hvor der er begrundet mistanke Om mongan
mangel i ofgrødefL
Det kritiske tidspunkt for al bekæmpelse al meldug i
vhrbyg indtræder i perioden Jo. ju"i til 24. juni. Efter
Ja juli bliver meldugbckæmpelse i normalt udviklet
vårbyg urentabel.

I det foregående afsnit om svampesygdomme i kom er
der blevet afprøvet forskellige midler med et eller nere
virksomme stoffer. Midlerne har forskellig effekt over·
for de forskellige svampe. I tabel 29 er anført 9 mar
kedsførte svampemidler, hvor virkningsgraden er an
ført overfor de mest almindeligt forekommende
svampe. Tabellen er udarbejdet ved Plantevæmsafde
lingen på Godthåb. Tre kryds angiver en god og
acceptabel virkning mocl. den pågældende svamp. To
kryds angiver nogen virkning af midlet, medens et
kryds angiver en svag virkning, og en cirkel angiver, at
midlet ikke bør anvendes mod de pågældende svampe.
En grøn markering angiver, at midlet er anerkendt af
Statens Planleavlsforsøg mod den nævnte svampesyg·
dom.

Alugan har en god effekt overfor meldug i byg, men
svag virkning overfor andre svampe. Midlet er aner·
kendt til anvendeL<;e i vinterbyg. Til forebyggelse af
resistensmuligheder overfor meldug kan midlet anven
des ved første sprøjtning mod meldug.

Calixin har en god og hurtig virkning overfor meldug,
men savner virkning overfor andre svampe. Calixin er
velegnet som blandingsp3rtner. En sådan blanding er

tillige forebyggende overfor en mulig resistensdan·
nelse. Midlet er anerkendt mod meldug i vår· og
vinterbyg.

Bayleton 25 WP har en god effekt mod meldug, rust og
skoldplet, men svag virkning overfor brunplet og blad·
plet. Bayleton 25 WP er det eneste middel med nogen·
lunde effekt overfor trådkølle.

Corhel har en god virkning overfor meldug og rust med
nogen virkning overfor skoldplet. Midlet har kun svag
effekt overfor brunplet· og bladpletsyge. Corbel er
velegnet som blandingspartner.

Sportak 45 ec har en god virkning overfor knækkefod·
syge, meldug, bladplet, brunplet, skoldplet og sneskim·
mel. Overfor rust har midlet en utilstrækkelig effekt.
Mod meldug er Sportak 45 ec kun anerkendt i byg.

Daconil 500 F har nogen virkning overfor brunplet.
bladplet og skoldplet, men svag virkning overfor øv·
rige svampe. Midlet kan eventuelt anvendes som blan
dingspartner ved sprøjtning efter hvedens stadium 8.

Calixin M er et blandingsmiddel, indeholdende Ca
lixin og maneb, med god virkning overfor meldug og
nogen virkning overfor rust. Midlet har for svag virk·
ning på de øvrige svampe og bør derfor kun anvendes i
vårbyg, evt. samtidig med ukrudtssprøjtning. Er ligele
des egnet til første sprøjtning i vinterbyg. Mod meldug
er midlet kun anerkendt i vinter- og vårbyg.

Tilt turbo er en blanding af virkstofferne fra Tilt 250
EC og Calill.in. Midlet har god virkning overfor mel
dug, bladplet, skoldplet, rust og brunplet. Midlet er
uden virkning overfor knækkefodsyge. sneskimmel og
trAdkølle.

Tabel 29. Relativ virkning af nogle bladmidler am'f!ndt i korndyrkningen.

"-
~ ~

..
N ~ §! :lOc • ~c c E ~ 'c c

il, ~ • E.B -" c
~

.g
<! a ~ 8. a< ,li 8 .. Q ;:
I. 2. 3. 4. S. 6. 7. 8.

Knækkefodsyge o o o o +++ o o +
Meldug " . +++1) ++ 12) +++ +++ +++2) + ++ .. 1:) +++
Ru..<;t + + +++ +++ o + + +++
Brunpletsyge . + + +++ ++ + +++
Bladpletsyge ++ + + +++ + • + H+
Skoldplet ....... + +++ ++ +++ ++ ++ . ++
Sneskimmel .. o o o o +++ o o o
Tnldk.lIc .. o o + • o + + +

Anerkendt
dosis pr. ha. 2.0 0.7 0.5 1.0 1,0 2.5 4.0 1.0
Kr. pr. ha 1986 .. 130 130 175 210 240 285 160 265

I) Anerkendt kun lil vinterbyg + + + =God virkning + = Svag virkning
l) Anerkendl kun iii b)'g
+ + + =Aoerl:endl + + = Nogen virkning 0= Bør Ikke an\'endes
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RI~'aler ct blanding~mlddel bestående af ...irkstofTeme i
Corbcl og Sportak 45 ce. Midlet har en god virkmng
o\erfor meldug. blad pie I. 'ikoldplel. rust og brun plet
og med "'\ag virknmg o\crfor knækkefodsyge og sne
l'oklmmcl.

I tidligere års tabeller har der end\'idere været en
række mIdler. bl. Belllotc. Derosal j1. og Topsin, der
tidligere har værel anerlendltil bekæmpelse af knæk·
kefoct!i.) geo Da knækkefods)'gcsvampen imidlemd har
ud\ lklel rCSIStens, frarndes del at anvende disse midler
til bekæmpelse af knækkefodsyge. Del gælder endvi·
dcre andre blandmgsmidler. indeholdende lilsvarende
stoffer. f.cks. Deroso/ combi. Bal/icai. PLK-Vondocarb
cÅslra. Bay/elon C.~I. Spor/ak PF og Ti/t cb 250.

virkende svampemidler, h\'oraf mange er systemiske
med lang vlrknmg!llld, DI~e midler påvlrl..er kun
ganske f1 proce~r i svampens stofskifte. og risikoen
for, al der opstår nye s...ampelypcr, h\ordisse rn tnn er
ændret således. at de er ufølsomme for nudlel. er
væsentltg stnrre.

Midlernes anvendelsesm de
Generelt gælder. at JO længere tid svampemIdlet er I

kOlllakt med svampen, des s",rre er muligheden for
opformenng af resistente tn>er. Anlallet af behandlm·
ger, dosenng og midlcts vlrknmgstid har derfor afg,)
rende betydning for rcslstensudviklingen.

Årsag til resistens
De forhold. der l'..ær 'ipiller en rolle for opformering af
n:::-.i ... lentc wampctypcr er: I. Egenskaber ved det an
vendtc fungicid. 2. Anvendelsesmåden og 3. Egenska
ber \cd wampe:..ygdornmc.

Resistens mod fungicider
Af A. From Nielsen. GodthAb, Skanderborg.
Dc senesle år har der værct sladlg flere rapporter om
opformenng af svampetyper. der ikke længere kan
bekæmpes af ellers effekll\-e midler. Fænomenet beteg
ncs som funglcidresl!lten~

l:.genskaber ved svampesygdammen
De svampe. der har mange generationer I en vækslsæ·
son. eksempeh is meldug, gråskimmel og kartoffel
.!lkimmel. ud\'lkler hurtigt resIstente typer på grund af
den store opformeringscvne. En resistent svampetype:
kan undertiden også ha\c nedsal levedygtighed i for·
hold ttl de normale typer, Dettc medfører. at de
resistenle Iyper i sådanne tilfælde vtl forsvinde igen.
når det aktuelle fungicid Ikke længere anvendcs.

Nuværende situation i landbruget

Knækkejodsyge
CarbendaZlIllmldler (llenlute. Derosal. TOPSIII m.n.)
hllr værel anvendt lil håæmpcl'ic af knækkefo<hyge i
vintcrsæd siden midlen af 70·erne. De seneste ilr er der
både I for!illg og i prakSIS nere steder konstateret
svigtende virkning. .
Under~"gelscr ved Planleværnl<oCentret har da ogl'oå
\'I ... t. at rcslstcns hos knækkefodsygesvampen mod car
benda/1m forekommer ret udbredt, ls:.er i de egne af
landet, Inor all\cndeh.en er mest udbredl. Curbcnda·
Zlmmldler er. M)m det fremgår af tabel 30. meget
ulbojehge lil at udvikle resl!l.tens. selv overfor svampe:
med begrænsct opformcnllg!l.· og spredmngscvne som
l..nækkefodsyge på korn. f konsckvens heraf er aner
kendelsen trukket lilbage for dIsse midler. og mldleme
anbefales ikke 111 brug I korn
Enesle altematl\-e middel er Sportak 45 ec.

SIleskimmei
Snesl..lmmel I vllltersæd forekommer relativt Sjældent
med betydende angreb. Carbendazlmmldleme har I

nogen grad været 31l\endt som beskyttende sprøjtning
om efteråret. Undersøgelser \'ed Planteværn!i.ecntret
har p Vist udbredt forekomst af carbendazlmresisten~
hos den udsæd...bårne ~mllte, Disse underscgelscr har
medført. at carbcndazlmmldler til af!l.\'ampning afvlO
tcrsæd blev trukket tl1bage for nere:ir Siden. LIgeledes
frarådcs all\'endell>C af midlerne om efteråret i vinter
sæd.

lille
lille
lille
stor
moderat - ... tor
stor

rabc/ Jo. Slumpt'l1lidler og resistens.

Ri"lko for rCSlstens
under mark forhold

meget lille
megel lille
megel lille
meget hlle

l,'\pI'CljiJ..J..l' midl"r

l Ortho-Dlfolalan. captan
2 $\ 0\ hnldler
3 l\fancb. mancoleb

" DaL'ollll

Svampemidlernes egenskaber
I tabel 30 er Vist nogle all1lllldeltgt anvendte svampe·
Iludler. opdelt I grupper efter deres virkemAde.
Dc uspecifikt virkcnde lllldler. der ofte har kort virk·
IIIl1g... tid. giver sjældent problemer. idel dIsse midler
p virker mange forskellige trin i svampens stofskIfte.
$und<;ynllghcden for. at der kan forekomme svampet y
per. der lan o\erkomme alle tnn, er meget ringe.
Ganske ,jllder1ed~ forholder del sig med de specifikt

SpuljikJ..e mldlt'r

5 Ba~lclon Tilt. $portal
rnnlllJal

6 CaltxlII. Corhel
7. Afugan
R Benlatc. Dero~1. Top...m
<) RO\fal. ROllllan

IO. Rldlllllll

1.17
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Meldug i korn
Meldug i kom følges nøje med henblik på en mulig
resistcnsudvikling overfor midlerne i gruppe 5, og 6 i
label 30.
Ingen af disse midler er særlig tilbøjelige lil resistens
dannelse, og de hidtidige undersøgelser ved Plante·
væmscentret har da heller ikke kunnet påvise en
opbygning af resistens under markforhold.

Udsædsbåme sygdomme
Det store areal med ærter har affødt spørgsrnAlet om
nødvendigheden af at bejdse æ.rter og om midlers
egnethed der lil. I tabel 31 bringes gennemsnilSresulta
terne af 7 forsøg, hvor forskellige bejdsemidler er
prøvet. I fOrs0gene er anvendt et parti sund Bodila:.rt,
og bejdsningen er foretaget på forsøgsglrden Godthåb.

Tal>e/3J. BejdSning (/27).

Karlo//elskimmel
Mod denne svamp anvendes bl.a. Ridomil MZ. Dette
produkt indeholder foruden det virksomme stof i Ri
dom il også mancozeb. Der er således tale om et pro
dukt beslående af to midler med helt forskellig virk
ningsmekanisme (tabel 30) netop for at nedsætte nsi
koen for resistensudvikling mod Ridomil, der i
udlandet har vist en høj tilbøjelighed hertil. Dc senesi
udførte undersøgelser ved Planteværnsafdelingen har
dog i flere tilfælde påvist nedsat folsomhed hos svam
pen. For yderligere at nedsætte risikoen for problemer
anbefales midlet kun anvendt forebyggende og kUli en.
højest IO gange i en vækstsæson.

Nedsættelse af resistensrisiko
De specifikt virkende mJdler giver mulighed for 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.

Ærter

/986. 7[orsøg

a. Ubehandlet
b. Onhocid 75
c. Dithane M 45
d. H Y-TL ÆnebeJdse
e. Cahan
f. Ronal Flo t

Apron 200 lS

/985. 4[ors08
a. Ubehandlet
b. Onhocid 75
e. CaItan

/982-86. 25[orsog

a. Ubehandlet
b.Orthocid 75

200 g
200 g
165 ml
1000 ml
400 ml
200 ml

200 g
500 ml

200 g

Planter 1
pr. ml hk, pr. ha

85 45,S
82 0.8
84 0,5
82 0.1
85 0.5

85 1,1

LSD-

Jr,
77 43,9
81 2.2
71 0.9

24 fs.

83 49,9
85 0.2

Hovedelemeniel i en resistenshæmmende bekæmpel
ses..lltrategi er, at den aktuelle svamp ikke udsættes for
samme type svampemiddel længere end nødvendigt.
Anvendelse af nedennævnte forholdsregler vil med
virke (il at hindre resistensudvikling.
a. Kuiturtekniske foranstaltninger. herunder amen·

delse af resistente sorter og sortsblandinger bør
udnyttes for at nedsætte sygdomsrisikoen og der
med behovet for bekæmpelse.

b. Svampemidler ber kun benyttes. hvis der er behov
herfor.

c. Hvor nere behandlinger er nødvendige, bør der
ved de enkelte behandlinger vidt muligt benyttes
midler med forskellig virkningsmekanisme. Even
tuelt kan anvendes blandinger af midler med for
skellig virkningsmekanisme.

Svigtende virkning under markforhold kan skyldes
mange forskelligartede forhold. Fungicidresistens er
kun en af mulighederne. Oftest vil der være forhold
som sprøjteteknik, dosering og sprøjtctidspunkt, der er
forkerte i forhoJd til afgrøde og sygdom.

Ærter
Med den store interesse, der fortsat er for dyrknmg af
ærter, er det vigtigt at fA fastlagt den økonomiske
betydmng af de forskellige ærtesygdomme. der optræ
der igennem vækstpenoden.
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I gennemsnit af de 7 fOrs0g blev der optalt 85 planter
pr. m2•

Bejdsningen har for samtlige midler resulteret i ubety
delige svingninger i antal fremspirede planter pr. 01 2,

og de opnåede merudbytler er små og ubetydelige. De
markedsforte midjer, Orthocid 75 og Dilhane M 75,
der begge er torbejdsemidler. har ikke påvirket udbyt
let. I led d, e og f blev afprøvet tre nye nydende
blandingsrnidler. Det er af stor interesse at f1. midlerne
yderligere afprøvet, da der ikke findes markedsføne
flydende præparater.
Nederst i t.abellen er anfort gennemsnitsresultatet af25
forsøg 1982-86. Der blev opnAet en mindre udbyttestig
nmg ved at bejdse med Onhocid 75. Forsøgsresulta
terne tyder på, al sunde partier ikke betaler for bejds
ning. Jo dårligere et udsædspani er, jo større behov er
der for en bejdsning.

Ved såning af ærter i fugtig og kold jord forekommer
ofte en træg fremspiring med el lavt plantetal pr. 01 2 til
følge. For nærmere al 11 belyst om bejdsernidler even
tuelt kan hjælpe på fremspiring ved en tidlig såning,
blev der i foråret 1986 anlagt 2 forsøg, og resultatet
gengives i tabel 32.
led a og b blev slet til normal tid, der i 1986 var ca. 17.
april. I led b blev der fundet en lille forøgelse i
plantetallet.
I led c og d blev der foretaget en tidlig såning, der i
1986 blev udført ca. I. april. Det tidlige sålidspunkt bar



Plan Icbcsk)'rtels{'

Forsøgene fort~ællC\.

Blandt bejdsemidlerne ~mler mtere",-<:n "Ig om
Apron. men nye forbmdcl\Cr bur afpnn-~.

Der gøre... opmærksom plJ. at Ridomi/ J1Z iU.e er
~()dhndt til al/l'cl/de/w! i ærrer

IQRS Orthocid 100 gr. Iknlllldl.S l(1:. \lan~h 2.~ ll!. Rldnm,1 \0
2.<; 19

11)86 I al h OrlhOf;ld 100 (1:. led 9. (. d. c Orlhocld :!OO fe. Aprtlll
200 ml. 8cntalt' 0.5 19. \lanc'" 2.~ l,.. Rldoml1 \tlloS l,.

% planter
nxd 1IefIe- PlanlCf
skimmel pt' ml M'I pt'. ha

BeJd~lIIng og .sprojflllng mod (('rlell...llnmel.

Ærter

lø1N133.

I f, If. ! r.. 2 r~ , f,

1986. 5 forsøg \ «;pr \ b11~m

a. Orthocld 75
65 .14 59 32.7 48.4

Benlat~ t-Manch
b. Orthocid 75 I

Apmn 200 LS .15 46 5q 1.0 2..1
Benlatc -Mam:b

c. Orthocid 75
Munch 46 1.4 .1.1
IJcnl;llc I Mancb

d. Orlhocld 75
Ridomil MZ 42 0.4 2.2
Denlille j Mancb

c. Onhocld 75
Rldonlll MZ

28 0.8 .1.5Rldonul MZ·
Benlate

LSD- 1.2

1985. 5 forsøg , f. If. ", If, "- If,

<I. Orthncid 75
O 4 81 'lO 35.7 27.7

Benhue - ~aneb
h. Orlhocid 75-

Aplon 35 SD O .1 80 84 0.2 2.1
Benlale t- Muneh

c. Orthocid 75
Mancb O 4 77 7q 0..1 2.0
Benlale-Maneb

d. Qrthocid 75
Ridomil MZ O .1 8.1 77 0.2 .1.9

GI
Benlatc t- Maneb

e. Orlhocld 75
Rldomil MZ

O .1 78 q4 0.1 4.8
Rldomll MZ·
Benlale

Eli lu/hredt dyrkning ol ærter kan medfort' l" ,we1
behol' for bejdm;"g mod Srhe/ udsædsbt1rne .~om jord·
b/irne .fygdomme.
Da ær/er er meget f,,/\Omme for mekarJi~ke Jkadepo
nrl..mngt·r. IxJr m'e metoder for Ix'jdmmg eJler mere
\J..ansomme an/æg udl"k./(>.t.
Der bør ti/r6d('~ ~,or forsigtighed mt'd bejd.wling plJ
ejendommene.

robe/31. Bejdsning og sOfld afærr fl28).

Ærter
Anlal rrml$p. hkg

pLantCf k"""
pr. ml

'" ha

1986. 1 forsøg
;J C'bchandlet 67 40.3
b Orthocld 75 2CXJ glhlg 71 0.5
c. Ubehandlet 70 1.8
d OrthOCld 75 200 glhkg 6q 0.8

1985. 1 forsøg

a Ubehandlet 70 42.8
h. Orthocld 75 lCXJ glhkg 7.1 0.2
c. Ubchundkl 51 1.4
d Orlhocid 75 100 g/hkg 58 0.4

lUe på\lrket platHetallel. meden.. der er lenden'illllldt
la\ere udb) tier.
I IQ85 blev der udfon 2 forsog eft~r o;.amme pnnClp. I
fOf"iogene var der en tenden .. 111 la\'ere plantetal og
udbytte efler den tidlige nmg.
IIvert af rene har et af forwgcne været anlagt p.
arealer. h\'or forfrugten var ærter I begge år er der
tendens til. at den tidlige s..~mng har medf"n en ned
g~lng l udbyttet på omknng 4-5 hkg. og det uanset om
ud'\æden har været bejdset.
Forsogene søges fort<;at.

Ved for hyppig dyrkning af ærter er der risiko for
opformering af ærtcskimmcl. Ingen af de marked~f~'r1e

og godkcndte midl~r lil ærter har særlig god effekl
mod ærteo:;kimmel.
Et nyt for<;ngspræparat. beJdsenlldl~1 Apron 35 SD.
hvis virk..omme forbindel ..e er metalaxyl. angl\·e... at
ha\'e effekt mod ærteskimmel. For nærmere al under
'ioge virknmgen af metulllxyl blev der anlagt for..ug I

forA ret 1986 ~ arealer. hvor der har værel dyrket
ærter Indenfor de <;en~te 4-5 år Forsog<;plan og gen
nemsnllsre<;uhater af 5 fo~oJ!: bnn~es i t:lhel JJ

I 3 afde 5 forsøg har forfrugtcn ...æret kom. og der ble...
ikke p noget tid~punkl fundet ærteskimmel I form
gene. I genn~m~nit af 3 forsog er der opnAeI et udbytte
pA 48.4 hkg i led a. I de ""flge formgsied er der hO\let
fra 2 til 3 hkg rnllldre end i lcd u.
12 af de 5 forseg var forfruglen ærter. og I begge for'jog
blev der fundel ærlc<;kimmel. I l forsøg er foretaget
optællinger af ærtcsyge planter eflcr frcmspiring. og i
led u blev der fundet 65 pc!. angrchne planter. meden"
der I lcd b blcv fundet 35 pet. angrebne planter.
I cl andet forsøg er der oplalt angrebne planter vcd
begyndende blom'itring. Den bedste effekl ovcrfor ær·
lesklmmcl er opnået l led e. hvor Ridomtl har været
lltlvendl to gange inden optællingen. Behandlingerne
har ikke resulteret I sikre udbytteforskelle.
Fra IQ85 foreligger resultater af 5 forsøg. og kun I l
forsøg. h\'or forfruglen var ærler. ble\' der fundet et
merudbylle p4 2 til knap 5 hkg ærler.

I cd li og h ...-lcl \00 norm31 "'''lId, IQl(~ (,I "Y,. IlJll6 ca 1/4
I ed ( og ti ~!Iel 11m muh!!:.! I m3rt... IQl('i V,. IUj.;t'l (3 "Y,
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Ikhandhngsllder· Led b og d sladlUm 4 og 5·6. led b-g sladlum 7.
led c·g 1·2 uger efter stadIum 7, led c og d l uger eftcr 'lal.hum 7.

I 1986 ble\ der påbegyndt en ny forsøgsrække med
bekæmpelse af svampesygdomme i æner. l tabel 34
gengi\'es gennemsnilsresultaterne af 9 forseg. I for
søgsplanen er der behandlet op til fem gange med
maneb. begyndende ved en plantehoJde pil ca. 10 cm
med en efterfølgende sprøjlning hver 14. dag.

/985-86. /5 forsøg 13f~ Il f~.

a. Ubehandlet 6 19 38.7
e. Maneb 2 -2.5 kg 6 18 0.1 1,3
f. Daconil F 2<1.5 I 6 16 0,6 1,8

/983-84. 16 forsøg 21 fs
a. Ubehandlet 6 39.6
f. Daconil F 1)C 2.5 I 2 0.3 0.2

Netlo
hkg merud

pr. ha byter

% ananb pi
bælle af

Ærter IrA- ærte-
skimm S)'&e

ca.. l/I

Tabel 34. Svampesygdomme (130).

/986. 9 forsog H, Sf,

a. Ubehandlel 3 21 38,3
b. Maneb 3 <2,5 kg 4 20 0.3 1.8
c. Maneb 3.2.5 kg 3 19 0,8 2.9
d. Maneb 5'2,5 kg 4 20 0,6 4,1
e. Maneb 2.2,5 kg 4 21 0,7 0.7
f. Daconil F 2 <1.5 I S 21 0.5 1.9
g. Euparen M 2x2,0 kg 4 20 0.1

LSD o·g /,0

I forsogene blev der fundet et svagt angreb af gråskim
mel. i alt 3 pet.. medens der blev fundet 21 pet.
a:rtesyge.
I led b blev der behandlet tre gange med maneb med
sidste behandling omkring begyndende blomstnng. De
tre behandlinger har ikke påvirket svampesygdom
mene eller udbyttet.
I led c blev ligeledes forelsget tre behandlinger med
maneb med første behandling ved begyndende blom
string og sidsle behandling ved begyndende bælgsæt
ning. Behandlingen har ligeledes været uden betydning
for svampesygdommene og udbyttet.
lied d blev i all foretaget fem behandlinger med maneb
også med et negativt resultat.
I led e blev der foretaget to behandlinger med maneb
ved begyndende blomstring og 14 dage senere med
')Smme resultat som de foregående behandlinger.
I led f og g blev prøvet midlerne Dacoml 500 F og
Euparen M med to behandhnger, men med samme
nedslående resultat som de øvrige led.
I 9 forsøg blev der ikke fundet nogen sammenhæng
mellem bekæmpelse af gråskimmel eller ærlesyge og
de opnåede udbytter.
I 15 forsøg i 1985·86 blev der foretaget en sammenlig
ning mellem to sprøjtninger med maneb og Daconil
500 F. Ingen af midlerne har l væsentlig grad påvirket

Ærtesyge og gråskimmel
Under ustadige vejrforhold kan i tætte, kraftige ærte
marker opstå angreb af ærtesyge og ærteskimmel.
Siden 1983 har der været udført forsøg til belysning af
effekten af nogle svampemidler overfor ærtesyge og
gråskimmel.

Grdskimmelpd ærter. Underfugtige. \'tumefafhold dannes i
særdeleshetl1 en kraftig afgrøde en gr6 skimmelbelægning
på ærterne.f blade og slængel_ Unge ærtebælge angrlbf!r
umiddelbart efter afblomstring. især hvor blomstens kron
blade bliver.siddMde på bælgen. Grtlskimmel kan trænge
'nd i bælgen og give anled",ng til diJrllg frøkvalitel.

(Folo: A. From NIl~lstn)
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~\'amJ1C'}gdommene. og der bJe\ Ikke opnåel merud
by"er. der har kunnel betalt: de udførte 'iprojtningcr.
I 26 fllNlg i 19~U-S4 blcv Dacollll afprøvel med en
~projtmllg med 2.5 I pr. ha. Med denne do<;cring er der
opnået nogen virknmg O\crfor s\arnpesygdommene.
men med et udbylte. der ikke har kunnel dække
omk(l<;tnlllgcrne Il! sprojlningen.
I forsog nr 3512J ble\ afpf<Wel midlet Ollhane LF. der
er el mancCll.ebmlddcl. eflcr samme relnlllg..hmer ,>om
den foregående plan ~

1986. Ifor\tJg

a. Ubehandlet O O 30.1
b Dllhane U' 3 J.O I O O lA ~.O

c. Dllhunc LF J J.O I O O 5.' 8.0
d. DHhane LF 5 1.0 I O O 9.2 13.5
c. Dilhalle LF 2 . J.O I O O 6.1 7.8
f Dactlllil M 2 2.5 k.g O O 7,~

g. Topa~ 100 1 1.51 O O 7.6

1984-8(,. Iljonog

a Ubehandlet 17 45.0
b, Ollhane LF 1 J.O I l' 0.6 1.1

Ærter

% angr~ pi
bælge øl

grl- ærte-
skimm. s)lge

CL 1/8

NellO
hkg merud

pr h. b)"ue

Plantebeskyttelse

koreskader I ærter I label 36 er \ lSI gennemsnllsresul·
talerne af 4 fOriog. De anforle lal viser ...I\uden ved
knr..c1 med en ~prcljle med 12 m spredebom. og en
dækbredde p~ ca 26 cm.
Korsel med en sproJtc med en <;prcdebom p:'l 12 m har
\ed :crlcrncs begyndende blomslnng medfort en ned
gang I udbYIlet p~ I hkg. Ved to korsler henhoJds\l~

\ed begyndende blom'>lring og 14 dage ..enere ble\
nedgangen 2 hl\g
1 led d ble\ der foretagel en kOf<icl ca 2 uger for
ærterne'i l1edVlsnlllgo og delle medforte en nedgang p!\
I.J h'g
Ved brugen af nlmdre bombrec:ldcr sIlger k.orc<.kaden
og falder ')c'i lil gengæld ved en ')torre bomhredde.
ForM'gcnc fonsællc').

Der "ar de senere ar har der I'll'rt't IIdførl /.'t Hort antal
forsør;: med bekæmpehe af ær/enge og grO'ikm"ne! I

ærter og inge" afde afprow'de og markediførte midler
har særlIg effekt mod s\'ampe'i)'gdomme t ærter. Be
hOfUllmr:l'fl er derfor offorebyggende karaklt'T. 1hOI·ed·
parten afde udførte forsøg har de tilladte mIdler Ikke
givet merudbyrter. der har kUlwet betale 'iprøpeudgif
{eT!l(', Ol? qjle har beJwm/lingeme medførl er rob pli I-}
"kg. 1i'/ dette roh 'ikaIlægges en rlin-oret/de .\'Iorrel'·e pt1

grund af koreskoder I ærter.
Ge'fu"'t ma del li/rodes tilbageholdenhed nl('d sl'ampe
bekæmpelse i ærter tlifoderbmg. Indri/ mal' effeklll'f!
nlldla markedsjørt''i.

Heh.andllnlt"llkr I t'd h t'g d 'ladlum -l (l~ ~-n. led b-g ~t.ld1Um ,
ktll'~ 1-2 ut,:cr dier 'l;llhurn 7. led c "It Il , ult~r ... fler ,l;ldlUm 7

I ddle fnr..."g blev ocr Ikkc fundel angreb af <;vampe
..ygdCllnme. og cflcr de for...kclllgc behandlinger med
Oilhanc I F biC\' der fundel betydelige udb~lIeredllk·

Iloner. op III 9 hkg. I 'iamme forseg deltog mIdlerne
Oaeol1ll M og Topa~ 100, og efter di ...St: mIdler hle\ der
ligelede.-. kOmtalcrlol nedgang I udbytiet.
112 for'iog 1984-1986 bb DIthane LF afpro\'ct med IO
behandlinger, men ligeledes uden sikker \'Irknmg p~

svampeangreb og udbytte.
For<;øgene 'loges fort ...al.

Koreskader i ærler
Anlæg af kørespor I <:erter har Ikke ...amme langtid..ef
fck I "om I kom_ :-':edk.or-.el af ærter kan <;.e \oldsoml
ud. I IQS6 ble\ der anlagt for'iog 111 bclY'inlng af

Tabel 36. Koreskode w!d 12 ni spredebom. (/31).

hkg lor·
Ærter kerne hohh

pr hil "'
1986. "jor'iog
a. Ingen k(lr..e1 38.3 100
b. KOf"iC1 I 'iladmm 7 1.0 97
c. Kor..e1 I stadIUm 7 og

2-3 uger ~nere 2.0 95
d. Kor-.el 2 uger for ho~1 I.J 97

LSD 0.4

Hestebønner
HestebonIler kan angribes af fONkeilige ,>vampcsyg
domme fra frermplring til hosl I label 37 er anfør!
resultatet af et enl\ell forsog med bekæmpelse af heste
bonnehl:tdplel og chokoladeplel.

Tahel 37. S\'ampehekæmpel'ie.

Hestebønne
%""'...

Ærte5)'Je m<d Mi:, pr ha
chokoladeplet

/986. / [o,"og.
a l:behandlet O 30,3
b. Dilhune LF

O 1.8Dllhanc LF
c. DlIh"ne LF

O 1.8Daeoml 500 F
d. Ollhane LF

O 1.2Rmral Flo

1985. ljorsog

Il. Vhchllndlet IO II .1 2 43.9 42.5
h. Dilhanc LF

Dilhane LF 8 9 J 2 0.5 2.3

c. Dllhane LF
6 12 J J 0.2 3.9Dacoml 500 F

d. Ollhane LF
8 9 2 J 2.1 2.7RO\ ral Flo

Lcd bod behandlel \~d heiD nd~nd~ bl<lm'tnng og Igen ca l-l dage
~(ner(

DlIhane '1. Daenml 2,~ l. Ro\ral 2 I

I~I



Plantebeskyttelse

I forsøg nr. 48023 blev der ikke fundet angreb af
svampesygdomme. og behandhngerne medførte en
nedgang i udbyttet på 1-2 hkg.
Fra 1985 foreligger resultater af 2 fOr5Qg. Midlerne har
ikke påvirket svampesygdommene i nævneværdig
grad. og der blev opnået varierende merudbytter.
Forsøgene forlsættes.

Skadedyr
Gennem forsøg søges fastlagt den økonomiske ..kade
tærskel for bekæmpelse af forskellige skadedyr l de
enkelte afgrøder. Angreb af jordbocnde skadedyr er
yderst vanskelig at bekæmpe direkte. Ofte mA forebyg
gende metoder anvendes. Bekæmpelse af skadedyr på
planternes o\'erjordiske dele foregår efter konstateret
angreb. d.v.s. en beho\"bestemt bekæmpelse.

I forseg nr. 43043 ble\ der fundet I pet. angrebne aks
ved forscgets anlæg den 25. jUni. 3 uger efter behand
lingen var der ikke skel nogen opformering af bladlu·
sene.
Grundet del svage bladluseangreb blev der Ikke kon·
stateret nogen forskel l midlernes effekt eller indfly
delse på udbytiet ved anvendelse af de forskellige
midler.
I 11 fONOg i 1985 med kraftige angreb af bladlus blev
der opnået sikre udslag på 2-5 hkg.
I 18 forsøg 1984-86 er midlerne Pirimor G og dlme
thoat sammenlignet med to pyrethroider. Gennem
årene har PiriOlor G medført la\'ere udbytte end de
"vrige provede midler. hvilket kan skyldes. at Pinmor
udelukkende er virksomt o\erfor bladlus. medens de
andre midler har en noget bredere effekt. KVK Dime·
thoat og Dccls har haft en ensartet effekt og medført
nettomerudbytter på 1.8-1.5 hkg.

Bladlus
Angrebet af bladlus i 1986 ble" af svagere karakter end
; 1985.

Hvede
I hvede har der været anlagt forsog med bekæmpelse af
bladlus efter to planer. I de efterfolgende tabeller
bringes resultater af 4 forsøg.
I tabel 38 bringes resultatet af 1 forwg sammen med
tidhgere års resultater.

Tabell8. Bladlus.

Vinterhvede

% an,reb af
bladlus

for dkr
sprøJt- sprøjt
nini nina

hlr:g Netto-
Ir:emr mrrud
pr. ha bytte

Ved anvendelse af pyrethroider henvises der ofte til
midlernes Hafvisende( effekt overfor bier og skade
dyr. For nærmere at nfprøve denne effekt samt finde
det mest hensigtsmæ~sige behandlingstidspunkt blev
der l 1986 anlagt forsøg. hvoret pyrethroid sammenlig
nes med fenitrOlhion og PiriOlor G
Ved forsogenes anlæg blev der kun fundet bladlus i et
enkelt af forsøgene. og ved vurderingen 14 dage efter
andel sprøJletidspunkt blev der fundet et angreb på 28
pet. angrebne aks.
lied b. c og d blev der foretaget en sprojtnlng I stadium
7·8. hvilket i 1986 var først i juni. Ved en bladlusevur
dering midt i juni blev der fundet en ikke helt tilfreds
stillende effekt af de tre midler og der blev kun opnået
ubetydelige merudbytter. der ikke kunne betale for de
udførte sprøjtninger.

1981i 1101'!og Tabel 39. 810dlu~ (131).

a. Ubehandlet \ 117,1
" aks m«I

b. Pirimor G 0.25 kg - O ~O,7 2,0 Vlnterhvede
bladlu.. hk. N~ID-

C. K VK Dimclhoal 0,8 1 O 0,7 0,5 r., <II« k<m< """"',
Sprøjt- sprøJt- P' ha byt\<

d. Baythroid 0,6\ O 0,8 ""'. Olnl
e. Decis 0,25 I O O,J \,5
f. Telstar 0,06\ O \,7 J986. 4101'!øg
g. Karate 0.15 \ O O,, a. Ubehandlet O 28 70,4

LSD 4,] b. Sumithlon 20 FW 1,5 I 20 0.6 2,\
J985. II lomg c. Sumicidin 10 FW 0,6 t IO 0.7 ~0,7

a. Ubehandlet 5 16 56,8 d. Pirimor G 0.25 kg - 17 0,7 0,6
b. Pirimor G 0,25 kg - J 2.0 0,7 e. Sumithion 20 FW 1.51 J 2.5 1,0
c. KVK Dimethoat 0.8 I I J.9 2,7 f. Sumicidin IO FW 0.6\ 2 2.1 0,7
d. Baythroid 0.61 O 4,6 g. Plflffior G 0.25 kg - 4 \,0 O,J
e. Decis O,} \ 2 4,5 J.J LSD J.l
g. Karate 0.15 I I '.J

LSD 1.9 J984·85. 7101'!øg
J984-86. 1810rsøg 3,. Ubehandlet O J5 65,1
a. Ubehandlet 3 \0 70,1 b. Sumilhion 20 FW \,51 21 \.\ 0,4
b. Pirimor G 0,25 kg 2 0.6 0,7 c. Sumicidin 10 FW 0.61 \4 1,\ O,J
c. K VK Dimelhoat 0.8 I I (J,O) \,8 e. SUffitlhlOn 20 FW 1.51 \4 0.\ 1,4
d. Baythroid 0,61 O J,6 f. Sumicldin 10 FW 0.61 5 0,8 0.6
e. Decis" O,J I I 2.7 1.5 g. Pi ri mor G 0,25 kg - t I 0,9 0,4

-19860.251 pr ha lnl bog behandlet j stadIum 10.5. ( ) 15 f01"'5Øg Lcd b-d behandlet I stadIUm 7·11. Led e-g behandkt i \ladlUrn 10.5
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Plantcbcskyltelsc

Ll~ b'g tl.-h 'odlel ,'I.ldIUr1l h·IO

Led e. f og g ble\ ,pruJtct I !IotadlUm 10.5. '\Varcnde III
fuld gcnnemsl..ridnmg. h"lIket var !Ioid\t i jUIlI. Bechl
cffekt og SIOf't mcrudbytte blev opnåct i led e og r.
Iwor der blev umknng I hkg l nCltomcrudbytte. I dc to
led ble\ opnåct en ')IUer ht.'drc \Irklllng i forhold Itl
dcn tidlige sprojtlllllg.
17 forsog i 1984·85 blev den bedste effckt p~ bladlu ..ene
opnået ved den sene behandling. men med de ,Iør'ite
mcrudbytter for den lidlige behandling. Ingcn af de
opnåcck merudbyuer har kunnel dække omkostJlIll
gerne ul de udførte .,,,rojtninger.
Forsøgene forto;ættcs

Rug
, nps er et af de f3 sl..aded}r. der kan angribe rug. I
label 40 gengl\CS genuem'lllt'ire<iultaterne af 8 forsog
med bekæmpel...e af tflPS l rug.

Tabel 41. D/ud/u\. (/34).

Vlrbl'K

1986. 5 jimog
.1. Ubehandlet
b. Plrimor G
c. Mastor
d 13aytfOlU
e. Deel'"
(. Cymbu ... h
g. K" K Pennelhnn

0.25 kg
0.25 [
0.60 J

0.25 J

0.40 kg
0.20 I

'Il strl hk,
med k~m~

bl.dlus pr h.

5 60.3
2 1.7
b I.J
.1 I,b
5 1.0
5 1.1
4 O.b
LSD-

Netto
ma

udbylt~

0..1
O

0.2
O

0.7

'lab'" 40. Tnp, {IJH

Rug

8/0'5og 1986

a Ubehandld
b OLGDimcthoat28
c. C~mbu<;h

d DLGDmlelhoat2Jol
c C)mbush
r DLGDimetho:u28

% plant~r m~ hkg
tops- kern~

trips skader pr. ha

~ [, H\

24 4; 45.7
1.0 J 4 34 OA
0.4 J 4 29 0.0
1.0 I .1I 0.0
OA I 2b OA
1.0 [ .18 O.J

LSD-

fra 1985 forclLgger der re...ultuter af 2 fon,og mcd de
til' ... arende midler. Der blc\ opn~et megC=I vanerende
mcrudbytlcr fra 1 til II hkg. Omkostningerne i forbin·
delse med ud... pmjlntng af et af de næ\llle midler
belober '>lg ul 1,0·1,5 hkg.
for...ogellc 'i-ogC'l fortsat

I fONogenc med Optimal plo1/tcbeskyuelse er der fore·
!;.Iget bekæmpelse af bladlus. l fOf'ogene er 3n"endt
sJ\c1 Pmmor G som Perfekthlon EC 20.
I gennemsIlIt af de 25 forsøg er der opnået el merud
b~ tte på omknng 3.0.3.5 hkg \ed bekæmpel'>e af o;ka
dt::dyr.

r ed b ~ll! l' "pl'lIJlct 'tadlUlll 8·CI l'a ~ ....\
[ed ej lIg e \pr~\J'ct 'ladIlIlJl 1()'IO.1 Ca ''Y,
LC\J f 'rr~IJ't'1 'I.!.!lum IO.!' l'ii 'r,.

I 5 af de 8 forsog ble\ der fundet tnp' på 24 pet af
planterne med en ..enerc tripsskadc p 45 pet.
Efter sprcjtnlllg I 'iladlUm -9 i Ic=d b og c ble\ der
fundet en nedgang I angrebet af tflp'. der resulterede I
en mindre nedgang 1 planter med Inpsskade. I led d og
e har de senere behandlinger ikke på\ Irl..el effekten
cller udbytterne.
I 2 forsog fra 1985 I1le\ der opn&et en god effekt og
'ilkre merudbyllcr p~ 2·4 hkg for an\'cndebc af dlmet
hoal

Byg
I b)g foreliggcr der rc~ultaleraf 5 ION,cg. og re!loultalet
hnnge... I tabel 41. hvor der er foretaget en <;arnmenlig'
Illng mellem Pinmor G og fem for<;l..elllgc pyrethrol
der
Ved for'>cgenc, anlæg I 'tadJllm 8·9. s\'arende til ca. 20.
jUIII. blev der i 4 af de 5 foro;og fundet bladlus. Ved en
\urdenng fU"1 1 Jlllll blc\ der fundet 5 pc!. angrebne
~lrll Illt.'d bladll1~.

Den bcd... tc bladlllsecnckl blc\ opnået efler unvc=ndel..c
af PlrIlllor G. llll'den ... det kneb noget for cnkelte af de
anvendle pyrcthroidcr. Ilehandlingerne rc'>ul!credc i
U'llrc merudh~ IIcr pii omknng l hkg.

Blmllu} pc1 b~'g. Fo~k('Jlige- b/adlu!il'arler kan aflNrlbt> bJ'K.
0..'11 ulmmddlg}1 jUr<'kommend.' a iral'reblo(Jlus, da jor
1m/lVII opholder IH: pa bimle og Hra i bunden ufajKrødl'lI.
Dc fors/e bladIIIs kali findef p(i b)'gplantl'/I i hf!K)'lIdelwrr af

)/1111. BedlIl' Ild.lpllllk! for bekæmpe/fe t'T i ~/(IdlUm 7-9.
I:.jier fuld .':l'IInermkrid1linK ca. IO. juli er Ili'kæmpd\l' lU/t/er
normalt' for/10M url'rllobel, (Foto: A From l'-.u:l<,t'n)
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Plantebeskyttelse

Hovedparten af forsøgene er behandlet mod bladlus
omkring l. juli, hvilket ml siges al være en lidt sen
bekæmpelse.
De i 1986 udforte forseg med bekæmpelse af bladlus l

hvede og byg bekræfter de retningslimer, der er gIvet
for tidligere ilr.

Findes der bladlus pil mere end IO pct. afhvedeakserw.
bør angrebet bekæmpes. / h\'ede bør bekæmpelsen af
bladlus væreforetoget senest /O dage efterfuld gennem·
skridning.
Findes der bladlus pd IO pct. af bygplanterne i første
hal\'del afjuni, bør en bekæmpelse foretoges.
I byg bør bekæmpelse afbladlus normalt foretoges før
skridning

I 6 forsog fra 1984-86 er der forecagel en sammenlig·
ning mellem Sumicidin, Cyboh og Pirimor G. Behand
lingerne har resulteret I merudbytter fra 2 til) hkg, og
størst nenomerudbyHe er opnået efter anvendelse af
Sumlcidin.
Af de prøvede midler er kun PInmor G og Sumicidin
10 FW på markedet. og omkostningerne til sproJtning
af I ha er ca. 0,8 hkg ærter.

I tabel 4) bringes resultatet af 4 forscg, hvor der er
anvendt skadedyrsmiddel på forskelJige tidspunkter.
ligesom der er en sammenligning mellem en og tO
behandlinger.

Tabel 43. Skadedyr. (/35).

En bekæmpelse af bladlus kan gennemfores for 50-70
kr. til kemikalieudgift og ca. 120 kr. til udbringningen,
hvilket svarer til ca. 1,3 hkg kom.

Ærter hkg pr. ha
Netto
mtr

urJb}ue

Ærter
Der hersker nogen usikkerhed om økonomien \ed
bekæmpelse af skadedyr i ærter, bl.a. bladrendbiller,
bladlus og ærtevikler.
1 1986 foreligger der resultater af 7 forsøg. fordelt på to
planer.

Tabel 42. SkDdedyr. (/36).

1986 4 forsøg
a. Ubehandlet
b. Cymbush
c. Cymbush
d. Pirimor G
e. Cymbush

Cymbush
f. Cymbush

0.8 kg
O.g kg
0.3 kg
O.g kg
O.g kg
O.g kg

st.)
st.7
st.3
st.)
sl.7
ca. 19/,

3g,g
+0.4

1.1
1.4

1.5
1.0

LSD-

1,2
0.3
0.6

0.0
0.2

Ærter 45,9
0.7 0.1

Led b-d behandiC't I studium 7.

1986- 3 forsøg
a. Ubehandlet
b. Sumicidin 10 FW 0.6 l
c. Cybolt 0.5 I
d. Pirimor G 0,3 kg
e. Ba)'throid 0,5 1

Ved forsøgenes anlæg omkring 20. juni blcv der ikke
fundet bladlus, men ved en \'urdering først i juli blev
der fundet bladlus på 31 pel. af planterne.
J led b blev angrebet afbladlus reduceret fra 31 pet. lil
6 pet. Der blev opnået et merudbytte på 4 hkg, sva·
rende til 3,2 hkg i nettomerudbytte.
Efter anvendelse af Cyboh og Pinmor G blev der
fundet samme bladluseeffekt og merudbytter på ca. 2.5
hkg.
Efter Baythroid blev der opnået en ikke helt tilfreds
stillende effekt. hvilket dog hovedsagelig skyldes I
forsøg. Der blev opnået el merudbytte svarende til
Sumicidin.

Ærtebladlus. Omkrmg ærternes blomstring kan der fore
komme Ol/greb afden grøllne ænebladlus. Bladlusenejindes
som regel rM plantens Yllg.fle dele. skudspidserne. Findes
angreb pJ IO pct. afskuddene. bør en bekæmpelseforetage.f.
Der al/vendes Pirimar G dier et pyretluoid.

(Foto: A. From Nielsen)

0.61
0.5 I
0.3 kg

I98U6 6 forsøg
a. Ubehandlet
b. Sumicidin IO FW
c. Cybolt
d. Pirimor G
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Tabe/44. Bejd511wg mod sA.adcdyr. (lJ7).

LeJ li og c bc-handlo \cd bc-g)ndende \plnng.
Lcd f minimum .' dllgc for rloJnmg
( ) 2 forsag

% an· % hk.
Hvede ard>M o~erb'ende km>.

planter planlt:r P' ha

/986. 410<$og

a Cbc:h:lIldlet 2 65.6
b Promel 800 500 ml O 1.7
c. Volat01l bejd<;c 200 g I 1.7
d Dlmethoal 2.0 I l O.H
e. Dur::.ban 1.51 l 0,6
r Surnicidlll IO FW 1.0 I ° (O.J)

/984·85 7 jomK Ir,

a. Cbchandlet 4 91 76,7
b. Promel 800 500 ml 0.1 92 0.7

/983·84 510<$Og ",
a. Cbehandlet 6 g9 7H,7
c. Volaton bejd~e 200 g I 91 1.7

hka
k~rne

pr. ha

J66 59,6
JI2 J.J
JJ5 0.6
JJq 1,4
.100 O.J

LSD 4.9

% an-
grebne plunlt:f
platUer pr. ml

Hvede

Tubo!/45. IJejdsfllflg mud ~kadl!dyr.

Efh:::r behandlmgen ble\ der Ikke fundet angreb af
fntOuer. hgsom udb)llet ikke ble\ p \Irket
I ..amlhge for..og er der om efteråret forelaget en
optælhng affrem'lplrede planter. Efter bejdsemidlerne
I led b og c er der opnået en foragelse af plantetallet
med 40-75 planter pr. 111 2•

Efler all\ endelse af sprojtemidlerne I led d og e er der
opntiel en forogd.e af pIanIctallet p~ 20-25 planter pr.
m 2•

1 7 forsøg I 1984-85 ble\ Promcl 800 provet og hu\dc
lIbYlleladende ell effekt overfor fntnuerne, mel! bc
k.clllp(ben har Ikke påVlrkel udbyttet \'a:-.cllIligl
I 5 for~og I 1983-84 ble\ Volaton bejdse prøvel hglede'i
med en effekt merfor fnlnueangrebet og et merudb) Ile

p~ \,7 hkg. h\ilkct svarer til udslaget i 1986.
Af de prmedc nudler er Ilromcl 800 SCO og Du .....ban
endnu ikke markedsforte.
I el enKelt for!log nr. 49030 ble" der pnnet en bekæm
pel ..e af fritOuer ved bcjd ..ning med Lmdan bejdsenud
ler 1 forwget ble\ der Ikke fundet angreb af fntnuer.
og behandlmgen medfone en rt~dukllon af antal plan
ter pr m: i forhold III ubehandlet Ikhandhngen har
Ikke resulteret I "Ikre merudby tier.

J986. / jimog

a lJbehandlct O
b DLG LlIldan-bcJd!'.c 1'20 2008 O
c DLG Lllldan-bejd..e P20 400g O
d DLG lllldan-hcjd'le..lO lOOml O
e. DLG Lllldan-bcjdse..lO 200ml O

K un I el af for",ogene ble... der fundet s ...age angreb af
bladlus \ed forsogenes anlæg. og senere \Iste der sig
kun bladlus afbet)dmng I el affor",ugene. hgesom der
ikke ble... observeret angreb af blad rand biller og ærte
\ ,kler
I led b blev foretaget en behandling I stadium 3.
'ivurende til en storrds.e p. ærterne fra 5 111 IO cm. 1'3
delle !lIadlUm angnbe\ ærterne ofte af bladrandbillen
Behandlingen resulterede Ikke i nogel merudbytte.
J led c er foretaget en udsprnjtmng omknng stadium 7.
svarende III begyndcnde blomstrlllg. Bchandlingen re
sulterede i el USikkert mcrudbyuc p3 gode I hkg.
I led d ble\ foretagel en behandling med Pirimor G I

"tadiulll 3. og i led e var der IO behandlinger med
Cymbush i stacltum 3 og 7. Der ble\ opnået et ensartel
merudbytte på omkring 1.5 hkg, mell kun efter anven
delse afPlrimor G er der opnået el nettomerudbytte på
0,6 hkg.
I led f blev behandlet med Cymbu!!h omkring 19. juli
pA dellldspunkt. h\or ærte\ikleren", ny\"nll1g \ar ak
tuel. Behandlmgen har resulteret I et merudbYlle på I
hkg, der lige kunne dække omkostningerne til 'iprojt
mngen.
Fra 1984011986 foreligger resultalel afi forsog. h"or
Cymbus.h er amendt I stadIUm 7, Behandlingen har
resulterel I el merudb) Ile. der knap har kunnet dække
omkO\llllngerne
De ~nere å~ for"'''8 med bekæmpel\e af skaded)r I
ærter. "I~er at .. pccic!t den gmnllc ærtcbladlu'l kan
\ ære af ..lor okononusk belydnlng I ærter

Fiflde~da ært~'b/ad/uJomA.rlllg ærterneJ b/om'ltrtflg po
JO pct. af'lkliddene, bør der ,'lprojt(';) med Pm·mor (j ella
cl pyrethroid.

Fritfluer
FriOuer forvoldcr oftc ..tur ..kade I korn. majs og græs.

Korn
Angreb af fntnuer udtynder ofte bestanden af lnedc
c;;\et efter frugræs. Det har betydelig okonomi",k in ter
~'le at f3 belyst. om den bedc;te bcsk)uel-.e opnås \'ed
bcjdsnlllg. ved ",projllllng f"r arealct ph)je.., citer efter
afgroden!! frem",pinng
I tabel 44 geng''''es r~ultalet af 4 for..ug l h\ede. h\or
lIaJ rajgnt:s \ar forfrugt i 3 affor..ugenc. og I det 4 \ar
forfrugten klmergræ:-..
I 3 af de 4 fOr),og bic" der fundet ",\agc angreb af
ffllOucr. 2 pet. i gennemslllt. Som ud 'Sæd er an\endt et
p.u·li K rakahvcde, der er bcjd ..cl mod wampesyg·
domme. Lcd b og c er de",udcn bejds.cI med henholds
\1" Promct og Volalol1. Dchandllngen har re:.ulteret I
cn god bekæmpelse med ct merudbYlle på 1.7 hkg.
I led d og e blc\ der foretaget en ud'iprojtning på del
lld ..punkl. h\or h\eden beg}'ndtc at spire frem. Dct
,\uge angreb af fntnuer bb haheret. og der ble\'
opn et en ubetydelig udb)'t1estlgnlllg.
I lcd f er I 2 af forsogene foretaget en udsprojtnillg af
Sumu:ldln ca 1..1 dage for plojnlng af frogræs"'lUbben
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Stankelben
Med års mellemrum forekommer der egnsvis kraftige
angreb af stankelben. Stankelben foretrækker at lægge
æg i græsmarker og hovedsagelig i en kort og tæl
græsbestand. Angrebet kan undtagelsesvis erkendes
om efteråret, men ses normalt først om foråret. Skader
kan også forekomme i forårssåede afgrøder efter om·
pløjet græs.

Græs
Ved plantevæmsafdelingen på Godthåb har der de
seneste Ar været arbejdet med stankelben, bl.a. med al
finde metoder til vurdering af antal larver i jord.
Metoden er beskrevet i Oversigten 1984 side 151.
I 1986 blev der anlagt I forsøg ril bekæmpelse af
stankelben i afgræsningsmarker lil belysning af det
rette sprøjtetidspunkt og sideløbende hermed at under·
søge, hvilken betydning udvintringssvampe som sne·
skimmel og trådkøIJe havde på græsproduktionen. Der
foreligger resultater af ct enkelt forsøg nr. 4903l.
I forsøget blev der optalt 172 stankelhenlarver om
efterAret. Ved en optælling om foråret blev der fundet
38 stankelbenlarver pr. m 2•

Den 15. november blev der foretagel en sprøjtning med
2 I dimethoat, led b. Ved optællingen først i december
blev der fundet 119 larver pr. m2• medens der ved
forårsoplællingen ikke kunne findes slankeibenlarver.
Behandlingen resulterede i en udbyuesligning på 2,8
a.e.
En udsprøjtning henholdsvis 29. marts og 17. april af
led c og d resulterede i en stigning af udbyttct på 3-4
a.e. pr. ha.
I led e og f blev der foretaget en eftcrårsbehandling,
hvor der sammen med dimethoat blev udsprojtet hen·

Tabe/ 46. Slanke/ben/arver.
i Stankcl· Udb. og merudb

Græs bm· hkg pr. ha L'.
larver lor rA· P"pr. mZ gront tor prole:in h.

/986. / forsøg
a. Ubehandlet 38 205 29,1 6,14 27,0
b.Dimelhoat 25% 2,0 l O 10 2,5 0,24 2,8
c.Dimethoat 25% 2,0 l 13 27 5,2 0,62 4,6
d.Dimethoat 25% 2,0 I 25 35 4,3 0,37 3,4
e. Dimethoat 25% 2,0 I 44 4,8 0,47 3,7

+Bayleton25 WP -O,Skg
f. Dimethoat 25% 2,0 I

-+- Bayleton25WP +O,Skg - 53 5,5 1,02 4,9
+ Sportak 45 ec +0,5 I

/985. / forsøg
a. Ubehandlet 53 123 23,3 3,69 19,4
b. Dimethoat 25% 2,0 l 84 14 2,2 0,50 1,7
c.Dimethoat 25% 2,0 I 28 12 0,9 0,12 0,1
d.Dimethoat 25% 2,0 I 41 8 1,8 0,36 1,8
e. Dimethoa[ 25% 2,0 l 20 3,2 0,64 2,5

+Bayleton25WP 10,5kg

Led b behandlet t1kl·nO\·.. led e og r nov. led c man... led d april
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holdsvis Bayleton og blandingen Bayleton +$ponak
mod udvintringssvampe. Behandlingerne resulterede i
en udbyttestigning på 4·5 a.e. pr. ha, svarende til 1·2
a.e. pr. ha for svampebekæmpelsen.
Årets resultater er ret forskellige fra 1985.
Forsøgene bør fortsættes bl.a. for nærmere at fastslå
værdien af en anvendelse af svampemidler i græsmar·
ker om efteråret.

Bederoer
l bederoer efter omsået græs kan stankelben forårsage
stor skade ved at begnave de fremspirende roeplanter.
I tabel 47 er anført to optællingsresultater med be·
kæmpeise af stankelben i bederoer.

Tabel 47. Slanke/ben/arver. (/38).

Stanke!·

Foderroer 1000 plan- bc:nlarvtr
Sprøjtt'dalo ler ca. pr. ml ca

OL IS. juni 1_ maj

/986. ] forsøg If.

a. Ubehandlet SS O
b. Dimcthoat 25 2,0 l 5/11 70 O
c. Dimethoat 25 2,0 I 29/

1 68 O
d. Dimethoat 25 2,0 I 2% 66 O

/985. 4 forsøg
a. Ubehandlet 47 25
b. Dimethoat 25 2,0 I 211/

10 49 26
c. Dimethoat 25 2,0 I 211/J. 53 18
d. Dimethoat 25 2,0 l 2% 58 12

I forsøgene blev der ikke fundet stankelben, men i
gennemsnit blev der midt i juni optalt 55.000 roeplan·
ter pr. ha.
I led b, hvor der blev foretaget en efterårsbehandling.
steg plantetallet med 15.000 pr. ha. Efter en behandling
om foråret i led Cog d steg plantetallet med 10·12.000
planter pr. ha.
Fra 1985 foreligger resultater af fire optællinger, hvor
det største plantetal, en stigning på 11.000, er opnået
ved en forArsbehandling. Ligeledes er den bedste be·
kæmpeise af stankelben opnået ved en forårsbehand
ling.

Jordboende skadedyr
Ved roernes fre.mspiring indtræder ofte angreb af sko.·
dedyr og svampesygdomme. Sådalme angreb er umu
lige at bekæmpe ved sprøjtning. Pilleret roefrø er
omsluttet af en pillermasse, hvortil der er tilsat
~vampe- og skadedyrsmidler. En normal pillering be·
Slår bl.a. af Mesurol, thiram og lindan. Nye typer af
svampe· og skadedyrsmidler har cn bedre effekt end de
gammelkendte.

Foderroer
I 1984 blev der startet en forsøgsrække. hvor forskel
lige nye svampe· og skadedyrsmidler blev afprøvet i
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Hct!l'f't)t:r IJlIgrern:1 a/
hedt'/lllN. Fro IH/I'lId"'K
uJ dt' /"""1(' æ~h'
mt'hiadl' III ~t'Ptl'mbt'r

ÅtJrl bf'</('/lue1l 1tl'ggt? æg
pli fOc:hladt'f.f IIm/"rllde.
IO-/.J dlJf(I' ,11('"
IQ:Ill'~rIInxl'l1 J./æÅÅl!s
WlU:cnl', nI( IU""'(''''I('
mlnt'f"('" hllldl'flt'. An,:rl,h
ÅU!1 Hom/l(') l'ed

\prøjlll/fll(. mel/ "l~'

h''jd\('I1l1dla IIUr ogw en
~(}(/ (f/d\l. nI l'I'I/51re ('r
mrhojilra"heJw/Ul/el
nu/ro Ol( III ;'''lrl' normal
hl'jdtl'l
(FOIo- A I rom Niel'cJl).

lat"..'1 <IH. BeJdtl1,,,g af/()(h.'ff(.Jt'r, tNO).

19H4-86. 22 formg 101,

J ,"ormal pIlIenng 2,7 79 838
h. FungiCid - Carbofuran 1.5 78 2
c. Fungicid· Promet 800 2.0 77 8

rocfroet~ pIJlermassc_ Forsogenc er fortsal. og i label
48 gcngl .. e!> r~ultatfrnc af 9 forsag fra 1986. Froet er
freml,kaITel ved hjælp af Dan'ik Planteforædling. Ved
normal pIlIenng af foderroer mdgAr midlerne (hl ram
+ mancol.eb -+ Imdan.
Ved Statcn... Pl:lnleværn"ocentcr ble\' der foretaget uno
der"oogel'er af jordprovcr for jordboende skadedyr,
bl.a, ...pnnghalcr (collemboler). I 7 af forsøgene blev
der i genllfm",nlt fundet 4,1 spnnghalc pr. plante. I et
enkeh fOr\og blev der hgeledc~ fundel 0.4 runkelroe
bille pr plan le.

I led a blc\ der fundet 83.000 planter ved optagnmg,
I led b ng c. hvor lIndan er ud ...klflet med enten
carbofurnn eller Prornet. blc\ der fundel el uændrel

planletal og udbytte for carbofuran, medens der ble\
fundet el mindrc fald I udbytlct for Promet.
I lcd d cr mancozeb er.-.tallet afTachigaren. Endvidere
er der tltfor\ et nyt lll~eklicid SD 500, Behandlmgen
har Ikke påvirket hvcrken plante(al eller udbytte.
I lcd e er anvendt thi ram + Tachigaren og SD 500.
BehandlIllgen har ikke påvirkct plantetal eller udbyllc,
I Arene 1984-86 blev der udført 22 forsøg, hvor normal
pIllering er sammenlignet med nye ino;;.eklicider og
fungicIdcl', Storot effckt pA spnnghalerne blcv fundet
eftcr Illsætning af carbofuran. Behandlingerne har
Ikke pAvirket antal plan ler ved optagning. og udbYIlet
blev pAvlrkcl I ubelydellg grad.
3 års foro;og har Ikke givet entydige resultater I foder·
rocr Dog er dcr fra prak'-'I~ meddelt positive re.ullaler
for anvendelse af carbofurøn på arcaler, hvor der har
værel problemer \'ed roeme'l fremspmng. Flere med·
delel\Cr foreligger og'" om ~rdeles god effekt på
bcdenuclarver. En optælling på forsog..~gArden Godl
håb viser. at der I almmdellg bejdset roefm blev fundet
I gennem ..nlt 12,6 bladmmer pr. roeplante, Roerne Slod

pa delte tidspunkt med 8 blade. I de carbofuranbe·
handlede rocr blev der fundet 0.5 bladmlller pr, plante.
I tabel 49 bringes gennemsllltliresultutet af 7 forsøg,
Iwor fOf">kelligc nye svampe- og skadcdyr'Smldler er
prøvet.
lied II blev der i gcnnermnit fundel 12,5 springhaler pr.
plante. Ved oplagning blev der talt 89.000 planler mcd
Cl udbytlc på 700 hkg rod.
I led b er anvendt to nye svampemidler. Rovral og
Apron. DI'Sc har Ikke han nogcn ~ikker vlrknmg på
plantetal eller udbytte,
I lcd Cblev der behandlct med de '\amme svampemId
ler som I led b + Prome!. Behandlingen har resulterel I

7_000 nere planter ved optagning men uden ændring I
udb) tlct

s~ng. 1000 hkg rod
1« planter v. pr hapr plante oplagnln!

.l.! 8J 733
82 J
82 24

84 IO

85 4

LSD-

Fode.rroer

1986 9 fimog
a '-:ormal pillering
b. Fungicid· Curhofufrlll
c. Fungll':ld ' Promet ~OO

li Fungicid' TaclugarclI
Prornel 800 I SD 500

c. I ungl('ld Tal:higarcn +

SD 5<X)
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Tabel 50. Bejdsning affabriksroer. (14/).

1000 p!.
Sukkerroer ved op- hkg pr. ha

tagning rod Slikker

Sukkerroer
I 1983 påbegyndtes et samarbejde med De dan .. ke
Sukkerfabrikker om en ny forsøgsrække til afprøvning
af nogle nye svampe- og skadedyrsmidlers egnethed
som tilsætningsstoffer til pillermassen vcd frcm<;lilling
af sukkerroefrø. Normalt bejdset sukkerroefrø inde-

I led d blev der anvend l svampcmidlerne Apron og
Tachigaren sammen med skadedyrsmidlerne Rovral
og Promct. Der blev opnået 12.000 flere plan ler ved
optagning med en mindre stigning i udbyttet.
I led e blev anvendt svampemidleme Rovral og Apron
sammen med en forøget mængde Promet. Behandlin
gen har resulteret i et øget plantetaj og et merudbytte
på 16 hkS rod.
De rn forsøg kunne tyde på, at der i nogle af de nye
svampemidler findes aflosere for de nuværende thi
ram- og mancozebmidler.
Forsøgene fortsættes.

holder bl.a. thiram og Mesurol. Det anvendte roefrø er
fremstillet på De danske Sukkerfabrikkers Forsøgssta
tion ))Maribo«. I tabel 50 gengives resultaterne af 7
forsøg 1986 i sukkerroer.
I led a. der er normalt bejdset med thiram og Mesurol,
blev der i gennemsnit fundet 93.000 planter pr. ha ved
optagning med et udbytte på 101,2 hkg sukker.
I led b blev Mesuro( udskiftet med Promet 800. Der
blcv opnået 4.000 flere planter pr. ha med et merud
bytte på 1,3 hkg sukker.
I lcd c, d og e blev benyttet skadedyrsmidleme Am
bush 25, Marshall 88 og Curaterr 33. Der blev fundel
en mindre stigning i plantetallet på 2.()()() planter pr. ha
med små merudbytter på 0-2 hkg sukker.
I lcd f blev der anvendt normal bejdsning med ned
fældning af Curaterr i såfuren. Der blev opnået en
mindre forøgelse af plantetallet med en stigning i
udbyttet på 3, I hkg sukker.
I led g blev ligeledes nedfældet CUTaterr i såfuren, og
behandlingen resulterede i en mindre stigning i plan le
tallet med en udbyttcstigning på 1,8 hkg sukker.
J led h. i ogj blev prøvet forskellige nye svampemidler,
der alle har resulterel i en svag sligning i planlet::dlct
med små merudbytter til følge.
I 29 fon.øg i 1983-86 blev afprøvet forskellige nye
svampe- og skadedyrsmidler. Som resuital af 4 års
forsøg indgår Promet 800 fn:mover i piJlermassen i
såvel sukker- som foderroer.
For<;øgene videreføres i en ændret form, hvor hoved
vægten vil blive lag I på midler med effekt mod svampe
sygdomme. f.eks. rodbrand.

Am'endelsen af Promel 800 eller carbofuran i piller
massen kali afløse en nedfældning afgranulater. lige
som det ~'i1 ~'ære muligl at spare en eller IOsprejminger
mod skadedyr. Ved denne bejdsning opnås en mere
miljovenlig anvendelse og et mindre forbrug ofbekæm
pelsesmidler pr. ho.

hkg rod
pr. ha

89 700
92 2
96 ~2

101 8
98 16

LSD~

1000
Foderroer pIanlu v.

oplagning

Tabe/49. Bejdsning affadmaer 1/39).

/986. 7forsag
a. Ubehandlet
b. Fungicid I
c. Fungicid 1 + Prornet 1
d. Fungicid Il + Prornet I
e. Fungicid I + Promet II

/986. 7forsøg
a. Thiram Me~urol

b. Thiram - Prornet 800 SCO
c. Thiram - Ambu'lh 25
d. Thiram ... Marchall 88
e. Thiram+Curatcrr 33
f. som a og Curatcrr 5 G
g. som b og Curatcrr 5 G
h. som a+ Tachigaren
i. som a ~ Rovral 50 WP
j. som b ~ Tachigaren

/983-86. 29 forsøg
a. Thiram + Mesurol
b. Thiram + Promet 700·
c. Thiram - Ambush 25
e. Thiram ... Curaterr 33
f. som a og Curaterr 5 G
h. som a + Tachigaren
I. som a'" Rovral 50 WP

·1986 Promel 800 SCO

93
97
95
95
95
95
95
94
95
97

82
86
84
S3
84
86
84

537 101,2
5 1,3
2 ~O, l
4 0.9

10 2,0
15 3.1
11 1.8
9 ~ 1.8
5 0.3

IO 1,5

541 95,1
9 1.6
O 0,1
4 1.1

13 2,3
5 0.8
2 0.3

Vækstregulering
Med vækstreguleringsmidler gribes der ind i plantens
vækst, hvorved længdevæksten kan afkortes og strå
styrken forøges. En sund, voksende afgrøde kan væk
streguleres uden komplikationer, medens afgrøder
med mangel på f.eks. vand, kan blive udsat for en
vækststandsning med unormal skridning og ofte ud
byttetab til følge. Der er i Oere situationer ikke langt
fra en god effekt med Slore merudbyller til en skade på
afgroden med kraftig reduklion af udbyIlet.

Hvede
I 1986 har der været anlagt forsøg med vækstregule
ring i hvede efter IO planer. I tabel 51 bringes resulta·
terne af 7 forsøg. Forsøgene er delt efter lejesædska
rakter, således at der i første gruppe er samlet 5 forsøg
med lejesædskarakter over 4, og i gruppe 2 er der 2
forsøg, hvor lejesædskarakteren er under 4.
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19H6. j forms med //.'jl'fædsJ"aroJ"l('r ara 4

a. Cbchandlet 8 96 71.8
b. EK Chlnrmequat 2.5 l 5 86 -lA
c C}cO<.:el d,'Ma I,j I

Terp:!1 1.0 I 2 77 6.3 3.3
d Slabilan Fk'itra 0.75 I

Cerone 0.5 l 2 77 6.0 1.0
e. Stahdall [blr,1 0.6 I

ICerone + 0.3 l 4 84 4.1 2.4
LSD 3.1

/9H5·X6. /J fortog uU'd h'j<'w.:dll..aral..fer on'r 4

a Ubehandlel ~ 99 74.2
b. EK Chlormequat 2.0 I 5 90 4.2

\i" stadIUm 3-4 og 8·9. medens der I led e ble\ behand
let en gang i "itadmm 6-7. lied c ble\ der \'æhtregule·
rel med blandIIlgen Slabllan Ehtra + Cerone I sia·
dlllm 6·7. s\'arcnde lil ea 25, maj. Slabllan har en
'\,J'lrojtefmt på 3 måneder l korn
Den bed"'le 'itr 'il~rke blel opn et I led c og d. hlor
"'Idel bic... afkonet med 19 cm. Behandlingerne re..ul·
lerede l Sikre merudb} Iler p "'-6 hkg Der ble" lUC
fundet nog~n "'lkker fOf'\kel de fire behandlinger Imel·
lem. Slnr... t nelfomerlldbylle er ()pnåCI i led C.

12 "ffor...ogcne ble... leje"iæd.. karaktcrcn ved hU"'1 under
.... i gcnncmsll1t L og d~r er målt en strå længde på 7li
cm.
I gennem ... rlit er dcrnpnåcl en afkorlning af ... lrået fra R
Iii 1J cm. og der er ikke efter nogen af behandhngcrnc
upn.i.ct merudbytter. der har kunnet betale de p5g.cl.
elende omkostninger. tværtimod har det kO'ilct fra 4 III
5 hkg at udfore de for...kcllige behandlinger El af
forsogene har \æret udrnn i den konr,tdiede ...orl
L<mgtxlY., Behandlingerne har re...ulteret l llll:onnmg
af ... trilet fra ... ul q cm med nedgang I udbyttel på 2·4
hkg
I 18 for ..."g. udfurt 1985·gl) er EK Chlormequal afpm
"'1.'1 mc..-d :! I pr. ha I 13 for..og med leje'kcd... karakter
m er -t er der opnåel en reduktion af ... tr"længden p q
cm og el merudh} Ile pj ....2 hkg
I 5 for...og med \\ ag Icjc\<cd.-.tcndt.'lI... ~r der npnllel /,.'11

1I11ndre udbyltC'lillgmng p.l 1.5 hkg
Mldlel er endnu Ikke marked...fnrt

4.0

4.9

Netto
mt:rud·
b)'ut:

1.0

1.9

hk.
kcrne
P' ha

67

65 1.8
LSD-

67

SIri·
Iængdc

cm

Vinterhvede

Tahe/5/. Vækslregu/erlllg. (141).

/986, 2 form/.": med /l'jl'\'ædtJ"am/.. «'r 111Ider 4

a l'behandlct I 78 78.2
b. EK Chlormequat 2,5 I I 7l 0.7
c, Cycoecl ek ... tra 1.5 I

Terpal 1.0 I
d Slilbllan Ek'itra 0.75 I

Cerone 0.5 I
e. SI;lbilan r\tra 0,61

('er(1ne 0.3 l

1985-X6. 5 fimog med /t'jt'sæ(/tJ..ara/..fer 1111der .J

a Ubeh<illdld 2 87 71,7
b. EK Chlonnequ:lt 2,0 I l 80 1.5

1983-H6. IH j(1TtOg med /l'jl',Ill'cN,tJra/.. fa Ol'('T 4

a. Ubehandlet 7 100 76.9
l-o Cycoccl ek"'lra 1.5 I

Terpal 1.0 I 2 6 7.3 .l.]

d. Stabllan Eblra 0,75 l
Cerone 0.5 l 2 87 5.8 2.8

LSD 1.6

/983-86. la fimog med /l!jl''OædJ.:oraJ,,(t'r under 4

a behandlet I 95 73.9
e. Cyeocel ek'ilra 1.5 I

Terpal 1.0 IO.) 80 2.3 0,7
d Slabdan Ek"'lra 0.751

Cerone 0.5 10.3 82 1.4 1.6
LSI) 1.2

Lcd h, l.: og ti ht'h;lndJel l "Illdium .;_4
J M (' hchundkl I "'itlhulIl n 7
Led l.: og cl hchlllldlcl I "llLdl\l1l1 B-Q

SIden 19SJ har der været udfort 3~ for ...og. hlor lo
bdlalldllngcr med henhold'\,\ 1'-' Cycoccl ext ra og Terpal
1..,111 '<lmmcnlignc" med 5tabllan Exlra og Ceronc.
I 18 for ...og mcd lejesæd ... karaktercll over 4 er der
opn:\ct en ensartel effekl p!\ ICje"o;C(J..,karakteren med cn
redukllon af stdll:.cngden p!\ 13-14 em Sl(~r<;t netlome·
rud bytte er opn:'let efter behandling med CycO<.:d og
I erpalme-d -t.3 hkg. medcn~ der er opnået 2.8 bkg i led
d I 10 af de 38 forr,og har lejesæ<j<,karaklercn været
under .... og 111gen af behandlingerne har rC'liullcret I

merudbytter. dcr har kunnet betale ~projleomkostnlll'

gerne Det har I realileten kO"itet fra 0.6 III 1.5 hkg at
udfore behandllngeme,

I 18 foro,øg I 1983·86 ble\ der. h\-or der \ar tendens III
lejesæd. opnllet store merudb) Iler for en væksIregule·
nng af h\cde foretagel ad 2 gange. StorsI nettomerud·
bYlle ble\ opnået efter amendclse af 1.51 Cycocel eura
efterfulgl af Il Terpal. Amendelsen afCerone har \-1'\1

IClldell:'llillidllavcrc nenomerudbyuer. og 0,51 pr. ha
bh::1 lil Ilder for h!\rd \ed afgroden.
Med ringe lendens til lejesæd blev der ikke opnået
merudbytter, der kunne dække omko:o>lningerne lil de
udforte behandlinger.
f\11dlerne er hermed færdIg afpnnet

I gruppe I hl Cl der ved h ....eden ... blomstring ikke fundel
lende"" tillejes..'ed. meden5'. der \ ed hO'\I blev fundet ret
kntfllg lejes..'ed i samtlige for·sog. I gennemsnit karakle
ren 8. Der blev målt en "trålængde på 96 cm.
I led b blev der behandlel en gang I det tidlige stadIUm
3-4. i led e og d ble" der behandlet to gange I henholds-

I Iq86 blcv der påhegyndt en ny forsøgsrække. h\or
\æhtregulering af \intcrh\edctyper søge<; bel)'''l på
arealer. hvor der samlldlg bekæmpe<; knækkefodsyge
Gennemsllllsresultateme af 8 fo~og bnnges I label 52,
hvor der er foretaget en opdelmg I forsog med og uden
leje'-<ed
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Tabel 52. Væks/reguleril/g ag svampebekæmpelse.
(/43).

Ka,.

Vinterhvede fo, Slr!- hk, Netto-
leje- længde kerne merud-

"'" cm pr. ha byUt

1986. 5 forsøg med lejesæd

a. Ubehandlel 4 94 75,0
b. Sponak 45 cc 1.0 I 3 96 75,6
c. Sportak 45 ec+ 1,0 II

O 86 3.5 3.3Cycocel ekstra 1,5 I
d. Som c og

0,5 I O 84 2.9 1.7Cycoccl ekstra
e. Som c og

1.0 I O 75 2.2 OTerpal
LSD 2.3

1986. 3 forsøg uden lejesæd

a. Ubehandlet O 78 64,6
b. Sponak 45 ec 1.0 I O 80 62.5
c. Sportak 45 ec+ 1.0 I·

O 76 1,4 1.2Cycocel ekstra 1.51
d. Som c og

0.5 I O 73 3.8 2.6Cycocel ekstra
e. Som c og

1,0 I O 61 2,6 0,4Terpal
LSD-

Led b-e behandlel i SI 3-4
led d behandlet i SI. 5-{i
led e behllndlet i s\. 8-9

I samtlige forsøg blev der om foråret fundel knække·
fodsyge, dog kun i de 3 af de 8 forsøg blev skadetærsk·
len pA 15 pet. angrebne planter overskredet.
I 5 forsøg med lejesæd blev der fundet 19 pet. knække
fodsyge ved høsl med en lejesædskarakter på 4. Strå
længden blev mAlt til 94 cm med et udbytte på 75,0
hkg. Der blev i gennemsnit anvendt 173 kg N pr. ha.
Efter behandling med Sportak om foråret faldt angre·
bet af knækkefodsyge ved høst til 7 pct., og lejesædska
rakteren blev nedsat til 3, medens Udbyttet forblev
uændret.
lIed c blev der samlidig med Sportak udsprøjtet l,S I
Cycoccl extra, hvilket resulterede i en lejesædskarakter
pA Oog en reduktion afstrålængden på IO cm. I forhold
til led b blev der opnået et merudbytte på 3.5 hkg,
svarende til el neuomerudbytte pA 3.3 hkg for vækst re
gulering.
I led d og e blev der vækst reguleret to gange. Der blev
ikke fundet lejesæd efter behandlingen, og størst re
duktion af strålængden blev opnået i led e. J led d blev
der opnået et merudbytte på 2.9 hkg svarende til et
netlomerudbylte på 1,7.
For Cycocel ekstra. der blev anvendt i stadium 5·6,
svarende til ca. 22. maj, er der en sprøjtefrist på 3
måneder for korn.
lied e blev der fundet el merudbytte, der lige akkurat
kunne betale omkostningerne.
Afde 5 forsøg blev 2 forsøg anlagt i Kraka, 2 i Anja og
I i sorlen Kosak. De største udslag for vækst regulering
blev funde! i sorten Kraka.
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I 3 forsøg forekom der ikke lejesæd, og der blev i
gennemsnit anvendt 143 kg N pr. ha med et udbytte på
64,6 hkg. I gennemsnit forekom der et svagt angreb af
knækkefodsyge, der blev bedømt til 10 pet. angreb om
foråret.
Efter anvendelse af Spartak blev der fundet 2 pet.
knækkefodsyge ved høst. men behandlingen resulte
rede ikke i nogen stigning i udbyttet.
Efter behandling med vækstregulerende midler blev
der ikke opnået sikre udslag for nogen af behandlin
gerne.
Af de 3 forsøg var 2 udført i sorten Kraka og 1 i sorten
Imba. Den kortstråede sort Imba reagerede med re
duktion af strålængden på 2-10 cm.
Forsøgene fortsættes.

De senere års forsøg tyder på. at en deling af den
anvendte mængde vækst regulering - splittingmetoden
- giver en bedre økonomi end ved anvendelse af midlet
på en gang.

Vækslregulering i hvede udføres sikres/ ved an\'endelse
af nedsQ/ dosering i s/adium 3-4. Senere i \'æks/perio
den fore/ages en vurdering af, om der er behov for
yderligere vækstregufering.

Rug
I 1986 blev der påbegyndt en ny forsøgsrække, hvor
forskellige vækstregulerende midler blev afprøvet sam
tidig med, at der blev behandlet med Sportak 45 ec for
at udelukke en påvirkning af knækkefodsyge på leje·
sædskarakteren. Gennemsnitsresultatet af 8 forsøg fra
1986 bringes i tabel 53, hvor forsøgene er delt i forsøg
med og uden lejesæd. I forsøgene med lejesæd blev der
anvendt 144 kg N pr. ha og i forsøgene uden lejesæd
129 kg N p'. ha.
I de 6 forsøg blev der fundet lejesæd, idet der blev givet
karakteren 6 og målt en strålængde pA 124 cm.
l led d blev anvendt Sportak, og angrebet af knække·
fodsyge faldt fra 12 pet. angreb til 2 pet., hvilket
medførte ubetydelige ændringer i lejesædskarakter,
strålængde og udbytte.
Tled c blev der foretaget en udsprøjtning af blandingen
Spartak og Chlormequat 40, som medførte en mindre
påvirkning af såvel lejesæd som strålængde og et
merudbytte på 2,5 hkg, svarende til el nettomerud
bytte på 2.1 hkg i fo,hold til led b.
I led d blev foretaget to behandlinger med vækstregule
rende midler. Der blev opnået en reduktion af strå·
længden på 13 cm med el merudbytte på 3,5 hkg,
svarende Iii 1,3 hkg i nettomerudbyue.
I led e blev der vækst reguleret i stadium 8·9 med en
blanding af Cerone og Stabilan Extra. Der blev opnået
en reduktion af strålængden på 12 cm med et nettorne·
rudbytte på 2.9 hkg. Der gøres opmærksom på, at
Stabilan Extra har en sprøjtefrist på 3 måneder. Led e
blev behandlet ca. 23/5 og høstet den 26/8.
Tilsvarende elTekt og merudbytte som i led e blev
opnået efter anvendelse af det ikke markedsførte præ
pacat RSW 0411.
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Tabel 53. Vælwregulerlllg (144). I 2 forsøg, hvor der ikke blev fundel lejesæd. har

K.r. Netto- behandlingen med de vækst regulerende midler resulte-

Vinterrug fo, Slri- hk. merud- ret i små uSikre merudbyllcr.
1<;" la:nøde keme b)llc Nederst i tabellen bnnges resuhatCI af 5 forsog med
.." cm pr. ha

lejesæd og 2 forsøg uden leJe.\æd fra 1985

1986. 6 forsøg med lejesæd Største neltomcrudbytte blev opnåel I led d, hvor der

a. Ubehandlet 6 125 47.5
blev behandlet med Chlormequ3t 40 i o;tadium 5-6

b. Sponak 45 ec 1.0 I 5 127 47,1
efterfulgt af en behandling med Terpal i o;ladlUm 8-9.

e. Sportak 45 l"C 1.0 I
Forsøgene fort<,ættC\

tChlormequat 40 ,2.5 I 4 122 2.5 2.1

d. Sportak 45 ec o- 1.0 l
TriticaieChlormequ3t 40 1.0 I J 114 J.5 I.J

Terpal 1.0 I Efter samme plan som I tabel 53 blev der anlagt I
e. Sportak 45 ee 1,0 I forsøg I lrilieale nr. 50068.

Cerone I 0.7 I J 115 5.3 2.9 Forsøget blev .lInlagt I sonen Lokal. der er rel kon·
Stabllan Ekstra 0.3 I "trIlet. og der blev opnået ubetydelige merudbytter. der

f. Sportak 45 ee 1.0 1
3 113 5.6

ikke kunne dække omkostningerne til de udfone he·
RSW lJ.Ill l.O kg handlinger

LSD b-f1.6
LSD c-f 1.0

1986. 2 forsog uden lejesæd Vinterbyg
a. Ubehandlet O 127 46.6 Vækstregulenng i vmterbyg kan foretages sammen
b. Sportak 45 cc 1.0 I O 125 49.9 med bekæmpelse af bladsvampe.
e. Sportak 45 cc t 1.0 I

O 121 0.2 -O.l
I 1986 foreligger kun resultater af et enkelt forsøg. der

Chlormequal 40 l.5 I gengive~ l tabel 54.
d. Sporcuk 45 ee· 1.0 I

Chlormequat 40 I \,5 I O 113 0.9 1.3
Terpal 1.0 I Tabel 54. Vækstregulermg og S"ompebekæmpe/se.

e. Sportak 45 <:c 1.0 I Kar. SlrA- hkg Nello-
Cerone' 0.7 I O lOg 0.6 0.3 Vinterbyg fo, længde kerne mc.tud·

Slabilan Ekslra 10.3 l l."""" om pr. ha bYIle.

r. Sponak 45 ce 1.0 I
O 109 1.8 /986. / farsag.

RSW 0411 2.0 kg
LSD- a. Ubehandlet 3 lOg 68.8

GIb. Calixlll 0.7 I 3 lOg 70.3
1985. 5 forsøg med leje.\·æd e. Cahxln 0.7 I

2 108 72.7
a. Ubehandlet g 124 58.2 Rival 1.0 I

b. Sportak 45 ec 1.0 I 8 123 60.3 d.Som c.
1.0 I 2 108 74,4

c. Sportak 45 ec ~ 1.0 I Rival

Chlormequat 40 ; 2.5 l 7 121 2.1 1.7 c. Som d. +Terpal 2.0 I O g2 3.7 1.5

d. Sponak 45 ec I 1.0 I f. Som d. +Cerone 0.75 I O 90 3.0 1,4
6 115 6.1 3.9 g. Som d. ~-Cerone 0.75 I OChlormequal 40 . 1.5 I 90 3.0 1.0

og Terpal 1.0 I +Plnmor G ' 0.25kg

r. Sponak 45 ee 1.0 I
6 113 5.g Lcd b-g behandle! I \ladlUlIl J-4

og RSW 0411 2.0 kg LctJ '.g behandlet t stadium 5-b
LSD 4.0 Lcd d-g behandlet I \ladlUm tI·q

1985. 2 forsøg uden lejesæd
I led a har der været wag tendcns tl! lejesæd med en

a. Ubehandlct O IJ2 4g.0 strålængde på 108 cm.
b. Sponak 45 et 1.0 I O 127 46.2 Ved førsle obllgatonske sproJtmng ble\' al1\endt Ca-
e. Sportak 45 ec- 1.01

O 120 2.6 2.2 lixin, der medfone et merudbytte på 1,7 hkg. der knap
Chlormequut 40 12.5 I kunne dække omkostnmgerne lil den udførte sproJc-

d Sportak 45 ec I 1.0 I
O 104 I.g 0,4 nlllg.

Chlormequut 40 I 1.5 l I led c er der foretaget to obllgatonske sprøJtnmger.
og Terpal 1.01 der medførte el merudbytte på 4.1 hkg, der dog knap

f. Sportak 45 ec 1.01
O 104 1.7 kunne dække omkostmngerne lil de tO sprøjtninger.

og RSW 0411 2.0 kg f led d er foretaget I alt tre wampebekæmpelser. og
LSD- sidste behandlmg er udført I stadIUm 8·9. Behalldlm·

Lcd b-f behandlet l \l 5-6 lcd d-f behandlet ,~( 8-Q gen har medført et merudbytte på 5.8 hkg. hvilket ikke
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kan dække sprøjteomkostningernne, der beløber sig til
iah 6,9 hkg. Det har diedes kostet I hkg at udføre den
tredie svampebekæmpelse i forsøge!.
I led e og f er der til sidste svampebekæmpelse tilsat
henholdsvis Terpal eller Cerone, der har medført cn
reduktion af strålængden på 26 og 18 cm. Behandlin
gerne har resuheret i ensartede nellomerudbyller p<1.
l,S hkg.
I led g er der sammen med det vækstregulerende
middel ogsA udsprøjtet Pirimor G mod bladlus. Tilsæt
ningen af Pirimor har ikke medført nogen udbytIestig
ning.

Delle og tidligere drs forsøg ~·iser. al vimerbyg normalt
ikke har det store behov for at blive vækstregulerei.

vårbyg
I 1986 blev der udført 11 forsøg med vækstregulering i
vårbyg. Ofte forekommer der angreb af bladlus og
bladsvampe på samme tidspunkt, som en vækstregule
ring skal udføres, og derfor undersøges mulighederne
for at udsprøjte alle tre midler i en arbejdsgang.
t 1984 blev der påbegyndt forsøgsplaner. hvor der i led
b blev foretaget svampebekæmpelse, i led c både
svampe- og skadedyrsbekæmpelse og i led d en
svampe- og skadedyrsbekæmpelse samt en vækstregu
lering. t samtlige forsøgsled blev der kun foretaget en
sprøjtning i stadium 8-9. svarende lil midI ijuni. For at
fl et udtryk for værdien afden udførte vækstregulering
er de opnåede merudbytter udregnet i forhold til led c.
løvrigt henvises til tidligere års forsøg.
I tabel SS er anfort gennemsnitsresultatet af 6 forsøg.

Tabel 55. Vækstregulering. (145).

% %
ptan- drl·

VArbl'g
.., ning SirA·

n,"" af Irens- hkg
blad- mel· d, kerne,,, dug cm pr. ha

/986. 6 forsøg.. Ubehandlet 32 7 7J 54,5
b. Rival 1.0 1 36 O 7J 56,7
<. Rival - Cyboll 0.51+ 3 O 71 62,1
d. Som c --- Terpal 1.0 I S O 61 0,9
e. Som c + Ceranc 0,5 I 8 O 60 1.1
f. Som c +- Ceronc 0.2 I 16 O 65 1.6

Led b·f Ixh.mdlcl I .'>tadlUffi 8-9

I 4 af de 6 forsøg blev der rundet bladlus. i alt 32 pet.
angrebne planter. I 4 forsøg blev der ligeledes fundet
angreb af meldug, i alt 7 pel. dækning på andet øverste
blad. I forsøgene forekom ligeledes angreb af bladplct
og skoldplel.
I led b blev der i stadium 8-9 anvendt Rival. der
medførte en god bekæmpelse af mddug, og der blev
opnået en stigning i udbyttet på 2,2 hkg. svarende til et
udby", på 56.7 hkg.
I lcd c blev samtidig med svampebekæmpeben tilsat
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skadedyrsmidlet Cybolt, der medførte en god bekæm·
pelse afbladlusene og en udbyuestigning til 62, I hkg. I
forhold til led b er der opnået en effekt på bladlusene
på 5,4 hkg.
lied d, e og f er der tilsat forskellige vækst regulatorer.
lied d blev der opnået en reduktion af strålængden på
12 cm, der medførte en udbyttestigning på 0,9 hkg i
forhold til led c.
I led e blev der anvendt Cerone, der medførte samme
virkning som i led d.
I led f blev der kun anvendt 0,2 I Cerone, der resulte
rede i en reduktion af strAlængden pA 8 cm og et
merudbytte på 1,6 hkg.
Da skadedyrsmidlet Cybolt endnu ikke er markeds
fort, er der ikke foretager nogen beregninger af netto
merudbyue. Det er imidlertid muligt at foretage en
indirekte beregning, idet forskellen mellem led e og led
d, e og f er tilsætning af det vækslregulerende middel.
Anvendelse af 11 Terpal eUer 0,S I Cerone svarer til et
merudbytte på 1,1 hkg. I led d og e har tilsætningen af
et vækstregulerende middel medført merudbyuer, der
omtrent kunne betale for de udførte sprøjtninger.
lied f blev der kun brugt 0.2 I Cerone. Denne mængde
svarer til 0.4 hkg korn, og der er således opnået
merudbytler. der har kunnet dække omkostningerne
til sprøjtningen med den nedsalte mængde Cerone.
Forsøgene fonsættes.

I tabel 56 er der efter samme prineip som i tabel 55
sammenlignet midlerne Tilt turbo, Fastae og Cerone
og endvidere prøvet midlerne Cycocel e)(tra og Cerone
i nedsat dosis.
l samtlige forsøg har der været svag tendens til lejesæd,
karakteren J.
l led b, Tilt turbo, blev der opnået et udbytte på 56,2
hkg. svarende til et merudbytte på 1,1 hkg. Et udslag,
der ikke kan dække omkostningerne til behandlingen.
I led c blev udsprøjlet en blanding af Tilt turbo og
Fastac mod bladlus, hvor der blev opnået et udbytte på
58.6 hkg, svarende til et merudbytte på 3,5 hkg. Da
Faslae ikke er markedsført kan neuomerudbyttet ikke
beregnes.
lied d blev udsprøjtct en blanding af Tilt turbo, Fastae
og Cerone. Behandlingen har resulteret i en afkortning
af strået på 5 cm samt et merudbytte på 0,8 hkg i
forhold til led c. Anvendelsen af 0.2 l Cerone i led d
'svarer til værdien af 0.4 hkg. Der er således opnået et
udbytte. der har betalt for anvendelsen af Cerone.
I 3 af de S forsøg er der foretaget sigteprøve af den
tærskede vare. I gennemsnit af de tre prøver er der ikke
fundet nogen forskel i kernestørrelse ved anvendelse af
eerolle.
t de S forsøg er der foretaget tællinger af aks før høst.
Der er ikke fundet nogen sikker stigning i antal aks pr.
01 2 ener anvendelse af 0,2 ICerone.
Forsogene fortS<~ttes.

l samme plan er der udført en sammenligning mellem
Cycocel extra og Cerone, anvendt i nedsat dosering til
vårbyg. I led e blcv anvendl 0,5 I Cycocel extra i
stadium 3-4. der i forsøgene blev ca. 27. maj. Behand·



Plantebesk)'tlelse

Tubel 56 Væksrregulerillg og :mJmpebekæmpel~e. lingen har reduceret 'itrålængden med 5 cm uden at
(/46). påvirke udbYllCt.

Kar. f SlrA- hk, Netto-
I led f er am'cndt 0,2 ICerone, dcr har reduceret

VA'byg leje- la:n8de kerne merud· strålængdcn med IO cm med nedgang i udbyttet på 1,6

"'" cm pr. ha bytte hkg.

1986 5 forsog
Dellc års resultater afvigcr stærkt fra dc 3 forsøg fra
1985.

a. Ubehandlet 76 55.1 I 17 forsøg i 1983-86 blev der ~ammellligllcten nedsal
b. Ttlt turbo 1.0 l 73 56.3 dosering af Cycocel extra og Cerone.
c. Tilt turbo I 1,0 l' Anvcndelsen af 0,5 I Cycocel extra har medført en

Fastac 0,125 l 73 58.6 reduktion af strålællgden på 3 cm med en mindre
d. Tilt turbo' 1,01+ stigning i udbyuct. som dog ikke har kunnet dække

Fastue j 0.125 l, 68 0,8 omkostningerne til spmjtningen. Cycocel ek~tra og
Ceronc 0,2 I tilsvarende chlormequ3tmidler er godkendt til væk·

stregulering af korn med en spmjtefrist på 3 måneder.
1986. 5 forsog Den lange sprøjtcfrist medfører, at det ikke er muligt

a. Ubehandlet l 76 55.1 at anvcnde disse midler i vårbyg i SI. 3-4.

e. Cycocel extra 0.5 l 2 71 0.1 1.1 I led f har 0.2 I Cerane reduceret strå længden med 7

r. Cerone 0,2 l l 66 1,6 2,9 cm, og der blev opnået et merudbyl1e på 1,4 hkg. som
lige akkurat har kunnet dække omko<;tningerne til

1985. 3 forsøK sprojtningen. Resultaterne har imidlenid l den 4-årige

a. Ubehandlet J 66 51.3 periode værel så svingende. at der ikke har kunnet

e. Cycocel ehlra 0.5 l 2 66 3.0 2.0 udregnes en LSD-værdi. I 47 pct. af de udførte forsog

f. Cerone 0.2 l 2 64 4.7 3,4 blev der opnået urentable udslag med en nedgang I

udbyllct på indlil 8 hkg.

1983·86. 17 forsøg
Ofte stilles spørgsmål om, hvilke muligheder der er for

a. Ubehandlet 75 50,2 al vækst regulere cn vårbygafgrooe, der ubevidst er
c. Cycocel extra 0.5 l 72 0.8 2,0 blevet tilført ..lore mængder kvælslOf? For al under·
f. Cerone 0.2 l 6g 1.4 0.1 søge værdien af forskellige væk<;lregulatorer blev der i

LSD - 1984 påbegyndt en forsøgsrække. der afslullc!' med
Led c bchantllct I ,1~ldlllm 3-4, lcd n. c. d og f i Stad,Ulll 8-9 delle års resultater. I tabel 57 bringes resultatet af et

rabel57. Væksfregulering og eksrra N.

A B C
Grundgooel 30 N ekstra 60 wlra

VArbyg Kar. N<1· KM. N<1· Kar. N<1·
ro' SIri· Mer- IO- ro' SIrA- Mer· Io- ro, StrA· Mer· ,..

leje- fæng· Udb. udb. mer· leje- lM:lll' Udb. udb. mer· leje- læn.· Udb. udb. mer·.... d• hkg pr. ha udb. """ de hkg pr.... udb. .... d• hkg pr, ha udb.

1986. I famg

a. Ubehandlet l 71 56.6 l 72 60.9 O 7J 60.5
b. Terpal C 1,0 l O 59 57.6 1.0 O 58 59.1 1.8 O 60 58.9 1.6
c. Ccrone 0.5 l O 57 56.4 0,2 2.2 O 56 59, l 1.8 .1.8 O 58 59.5 1,0 3,0
d. Terpal C 0.5 l

O 63 57.8 1,2 O 63 60.2 0.7 O 63 60.9 0.4
Terpal C 0.5 l

e. Cernnc 0,25 l
O 64 58,4 1.8~1.1 O 62 58.3 2,6 5,5 O 65 59.4 1.1 4.0

Ct:fOIlC 0,25 I

1984·86 14 forsog

a. Ubehandlet 3 74 61.1 4 76 61.6 5 74 60.2
b. Terpal C 1.0 l 2 67 61,9 0.8 2 68 61.7 0.1 4 67 61.0 0.8
c. Cerone 0.5 l 2 66 61,2 0.1 1.9 2 68 62.0 0,4 1,6 2 66 61,7 1,5 0,5
d. Terral C 0.5 l

66 62, l 1.0 2 67 62.3 0.7 J 67 62,1 1.9
Terpal C 0.5 l

e. CefOne 0.25 l
67 61.6 0,5 2.4 2 67 61.6 0,0 2.9 2 66 62.0 1.8 1.1

Ccronc 0,25 I
LSD- LSD - LSD 1.0

Lcd h og behandlet ~tlldl1l1l1 8·9. le,1 d (lg e ~Iodium ..,.f! og Cj·IO.
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En Wl!kstregu/erinK betyder en ændring afplantens vækstrYlme. Under optima/e forhold opnds el styrket slro. Er planlen
den'mod under "stress". feks. vandmangel, kan der apsld en sd kraftig pdvirkning afplanlen. al skridningen forhales. Til
vensire i billedet er foretagel en vækstregulering langs vejen. Til højre normal afgrøde.

enkelt forsøg, nr. 1030. i 1986 samt gellnemsnitsresul
taterne af 14 forsøg i 1984-86.
Forsøgene er delt i tre afdelinger, benævnt A. B og C,
hvor A blev grundgøelet. og hvor der i afdeling B blev
udbragt 30 kg N ekstra. og i afdeling C udbragt 60 kg
N ekstra.
I gennemsnit af de 14 forsøg i 1984-86 blev der i
afdeling A fundel lejesædskarakteren 3 før høst. Der
blev målt en strålængde på 74 cm.
lied b og c blev der efter sprøjtningen med Terpal C og
Cerolle fundet en reduktion af strålængden på 7-8 cm,
medens udbyttet ikke blev påvirket.
1 led d og e blev der foretaget to sprøjtninger med
Terpal C eller Cerone. Ved de to behandlinger blev der
anvendt samme mængde præparat pr. ha som ved en
sprøjtning. Behandlingen resulterede i en ens effekt og
merudbytte.

l afdeling B, hvor der blev tilført 30 kg N ekstra. blev
der fundet tendens til lidt mere lejesæd i samtlige led.
Strålængden blcv reduceret med 8·9 cm, men tilførslen
af 30 kg N ekstra har ikke bevirket en stigning i
udbyttet. Samme udbytteniveau blev opnået i de øvrige
led. Ved at trække udbyttet i afdeling A fra udbyttet i
afdeling B ms der et udtryk for, hvad der blev opnået
for lilførsel af 30 kg N ekstra.

l afdeling C, hvor der blev tilført 60 kg N ekstra, har
der været tendens til mere lejesæd i alle led. I denne
afdeling blev der ligeledes opnået en reduktion af
strålængden på 7·8 cm.
Foretages der en sammenligning mellem afdeling C og
afdeling A ms der el udtryk for, hvad der blev opnået
ved tilførsel af 60 kg N ekstra.
Dcn tilrørte mængde kvælstof har i led a ikke medført
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nogen stigning i udbyttet. og i de øvrige fOTSøgsled blev
der høstet omtrent samme udbytte som i grundgøelet.
Da Terpal C endnu ikke er markedsført, er der ikke
foretaget nogen beregning af nettomerudbyttet.
Anvendelsen af Cerone har i disse forsøg medført tab
pA ind 'ii 3 hkg.
Forsøgene afsluttes hermed.

Vækst regulering af vårbyg har gennem årene givet et
meget varierende resultat.

Vækslregulering afvdrbyg bør kun undtagelsesvisfore
tages. hvor lejesæd truer afgrøden. Lejesæd forekom
mer ofte i relation til sortens lejesædskarakter og den
anvendte hælSlofmængde.
Vækslregulering bør kun foretages i en sund, voksende
afgrøde. Lider afgrøden af vandmangel. kan der opstd
skader. der medfører udbyuenedgang.
Vækslregulering i vdrbyg kan udføres om nødvendigt;
stadium 8·9 med midlerne Cerone og Terpal.
Overdosering kan medføre skade p4 afgrøden.

Ærter
I 1986 blev der anlagt forsøg med vækstregulering i
ærter, og i tabel 58 bringes gennemsnitsresultatet af 5
forsøg.
I gennemsnit af de 5 forsøg blev der målt en plante
højde pA 64 cm og mAli et udbylle pA 38,9 hkg.
l led b og c blev der anvendt et nyt forsøgsprodukt
RSW 0411 i henholdsvis I og 1,5 kg pr. ha. Behandtin·
gen blev udførl ved en plantehøjde på to cm, og
sprøjtningen blev udført omkring l. juni. Behandlingen
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Lcd b og C bcllllndkl \'c:d plllT1tchoJde 4()·~O cm

Led b og ..: behandlet ved plllntehøJde på IO cm
Led d og e behandlet t ~Iadium 5-0

Hestebønner
I 1986 blev der udføn 4 forsøg med vækst regulering i
hC~lebøllner. og resultatet hringes i labt:! 59,

Majs
I 1986 har der været udført el for~0g nr. 02031 med
vækst regulering i majs. For~0get blev anlagt i sorten
Boree. og ~amtlige midler blev udbragt den 2, juli. da
muj~cn var ca. 40·50 cm høj. Terpul blev prøvet med
0,25 1.0.51 og 1,0 l pr. ha. Cerane med 0,\21. 0.251 og
0.5 1 pr. hu. De to midler blev prøvet med og uden
tilsætning af Ussupol, endvidere blev Cyeocel extra
provet med I og 2 1 pr. ha.
Efter anvendelse af Terpal blev der opnaet en reduk·
tion af plantehøjden på 5 tm for laveste og 26 cm for
den højeste dosering og for Cerone IO cm og 32 cm og
Cycocel exlra ca. 10 tm. Tilsætning af LissapoJ p~vir

kede Ikke plantehøjden. men der blcv fundet en mindre
sugning i pet. torstof og pet. råprolcln l ton.lof
Omregnet til a.c. blev der fundet merudbytter p~ op til
8 pet. for Terpal. medens der blev mlih betydeligl
lu\crc merudbytter efter anvelldel~ af Cerone og Cy·
cocel extra.
Ingen nd.... lregulercnde midler er godkendt lil brug t
maj!-.

I gennemsnit af de 4 for~øg blev der målt en plantc
hojde på <)4 cm og et udbytte pl1 36,2 hkg.
lied b og c er anvcndt Cerone i 0,5 og 1.0 l pr. ha \led
en plantehøjde på 40·50 cm, svarende lil ct sprøjlclids
punkl omkring 20, juni. BehandllIlgerne rcsultcn:de i
en reduktion af plantehojden på 13 lil 16 cm. Storst
reduktion vur der for led c. Behandlingerne resulterede
i en ~ikker nedgang i udbyucl p" 4·6 hkg,
Cerone er ikke godkendt ul aO\'endel"c l hestebønne.
FOrM)gcne soges fort~al.

Anvendte midler
J det foregående af!>lllt vedrørende plantcbcsk)'t1ebe er
omtalt nere forskellige pm:paralcr, der indgar l fnr
s0g~planerllt:. I label 60 lindes en oversigt over midler
placeret i alfabetisk orden med oplYl>lllng om procen
tisk indhold og virhol11t :-1Of.

Sid:-t I Oversigten er anført de midler, der har været
afprøvet i de forskellige forsøg~plllncr. og som er
markedsførte. I tabellen bringe<. endvidere den nor
male mængde, der am ellde~ pr. ha "amt gellllem ..nits·
prisen for 1986.

Plant~h0jdc hkg pr. ha

94 36,2
0.5 I~

gi 3,7
0.1 I
1,011

78 5,9
0.1 I

LSD 3,0

Hestebønne

Tabel 59. Vækstregufering. (J48).

1986 4jomg
a. Ubehandlet
b. Cerone I

Extravoll
c. Cerone I

Extravoll

har resulteret i en mindre påvirkning af plarllehøjden,
uden at udbyttet er blevet påvirket.
lIed d og e er anvendt Ceronc i henholdsvis 0.5 og 0.75
l pr. ha lilsat et ~prcdckJæbemiddel. Dchandlingen er
her udfort omkring 20 jUIlI. Behandlingen resulterede i
en reduktion af plalHehøJden på 6·9 cm. Der blev ikke
opnået sikre udslug for behandlingen.
Ingen af de pm\cdc nudler er tilladt td anvendebe i
ærter.
FOf!ougenc fortsættes.

Tabel 58. Vækslregulering. 1/47).

Plante hk. Netto·
Ærter hojde kerne mer·

pr. ha lJdb)'Ut

1986 S jo,sog

a. Ubehandlet 64 38,9
b. RSW 0411 1.0 kg 61 0.2
c. RSW 0411 1,5 kg 60 O
d. Ceronct 0,51+

55 0,4EXlravoll 0.11
1,5

e. Cerone ~ 0.75 I,
58Extravol1 0,1 l 1,1 ~2.0

LSD ~
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Tabel 60. Midler prøvet mod sygdomme. skadedyr og væksrregulering i 1985·86

Handelsnavn
eller nummer

Virksomme Sloffer
g pr kg eller liter

Handelsnavn
eller nummer

Virksomme stoffer
g pr. kg ~1I~r liter

BejdSt!midler:
Apron 200 LS 200 melala,,)l
Callan 60 ofurace+450 folpe!
Carbofurail·bejdsc '! Cltrbofuran
Dithane M 45 bejdse 800 manoozeb
DLG Lindnnbcjdse P20200 hndan
DLG Lindaubejdse 40 400 lindan
HY·TL Ærtebejdse 225Ihiabendalol ..... 3oo l~ursm

Orthocid 75 750 caplan
Promel 800 SCO 800 furalhlocarb
VolnlOn bejdse 200 pnoxim

~prede-klæbcmiddd

- spredc-klllCbt:middcl

120 mallganchc1f1t

125 proplconazol+J75 fenproplmorph
125 propiconazol+350 tndemorph
100 penconazol
567 mancb+ 73 7.meb+
too car~ndazlm

50 cyl1ulhnon
100 l1ycylhrinal
62.5 cypermcthrin

25 dellamcthnn
250 dimethoal
280 dimelhoal
480 chlorp)nf05
100 1Ilfa-evpermethnn
50 lamda.cyhalolhrin

250 pcrmelhnn
110 cypcrmclhrin
200 dllnethoat
500 pirimicarb
110 C)'permethnn
250 fellllrOlhlon+50 fenvalen:u
100 fenvalerat
218 fenilrothion
100 blphenalc

Spredemidler:
CilO.....Cll
EAtflivOn

Andel:
Mangllnchdal. 12%

Væks/reguferlngsmidfer:

Cerone 480 tthephon
Chlormequat.4O% 400 chlormequflt.chlond
Cyc<x:d ekstra 460 chlormequflt·chlorid+

28J cholinchlond
460 chlormequ81-chlond
700 lnapelllhcnol
750 chlormequul-ehlorid
155 cthcphon+305 mepiqual-chlond
155 ethephon 1-305 chlormequat·

chlorid

Tilt top (A7563A)
Till lurbo
Topas 100
Vondocarb EKIr:l.

EK Chlormequal
RSW 0411
Stabilan EAtra
Terp:J1
Terpal C

Spf"/l)/emidler. sk.adedyr:

Ba)'throid
Cybolt
Cymbush
Decis
Dimelhoat. 25%
DLG Dimethoal. 28%
DUr'ioon
Fa.~tac

Karale
K VK Penllcthrin
Mastor
PerfeklhlOn EC 20
Pinmor G
Rlpcord
Surlm:ombl 30 FW
Sumicidin IO FW
Sumithion 20 FW
Talstar (Brigade)

125 proplwnaz.ol ..... 375 fenpropmlOrph
294 pymzophos
750 meproml
300 bilcnanol
229 lrindlmenol
250 trindlmefon
500 bcnomyl
840 Iridemorph
110 Iridemorph+360 mUlleh
750 fenpropimorph
375 fellproplfTtorph-r125 carbcnda.um
240 fenproplmorph+ 333 chlOHllhalonil
500 chlorOlhnlollll
250 chlorolh:llollll+ 55J mam~b

480 llnllazin
516 t.:srbendazlm
455 mancozeb
375 mdemorph+ 125 lnlldlmel101
125 curbt:nda:Lim"t" 250 triarol·forb.
350 Indemorph + 160 triazol·forb
500 tolylflullmd
250 elhyhfHlI1\11
250 elhyhrili.nol+ 125 triadimcnol
700 muncb
75 mClnlunl- 560 mnllcozeh

J75 fenpropilllorph+225 pH)ChloTal
250 IprodlOn
450 prochloraz
300 prochlurul. ..... SO curberlllaLlm

80 propiconazol+ 160 carbcndnzim

Sprojlemidler. svampe:
A 756JA(Tih top)
Afugan
Bacilac 75 WP
Buycor 300 ee
Dnyfidan
Bay1clon :zs Wp
Benlale
Cnli"m
Cahxm M
Corbel
Corbcl Duo
Corbel Slur
Daconil 500 F
Dnconil M
Dlllflll 480 SC
Derosal fl.
DIthane LF
Don"
DPX N 7872
DPX N 7873
Euparen M
Fohl,;ur
Fohcur Combi
Maneb.70%
Ridornll MZ
RIVal
Rovral Flo
Sponak 45 «'

Sportak PF
Tilt cb 240

Ukrudt
Veludviklede afgrøder vil under gode dyrkningsbelin
gelser ofte kunne klare sig i konkurrencen med ukrud·
tel. Mange forsøg har vist, al såfremt mængden af
ukrudl er beskeden, betaler en veludviklet afgrøde kun
lidt i merudbytte for en kemisk ukrudtsbekæmpelse.
Andre forsøg viser, at store merudbyuer kan opnås i de
situationer, hvor ukrudtet er ved at lage overhånd.
Hvert ilr markedsføre~ nye præparaler til ukrudtsbe
kæmpelse. Del er af stor v~rdi at fA disse nye midler
afprøvet overfor det almindeligt forekommende
ukrudt, inden præparalet kommer på marhdet. Kun
på denne mAde fis et kend.skab Iii midlet, som gør del
muligt at yde en fornuftig vejledning om midlets brug.
Det er ydermere værdifuldt, at midlet bliver afprøvet
over 3-4 år. Det giver normalt el sikken billede af
midlets værdi under forskellige klimatiske og vækst
mæssige betingelser.

Ved omtalen af årets forsøgsresultater benyttes i stort
omfang gennemsnitstal. Disse dækker orte over en

betydelig varialion, hvilket er naturligt med den store
for~kel i vækstforhold. ukrudtsbestand og anvendelses·
tidspunkt, som gør sig gældende i det store forsøgsma
teriale. lnleressercdc henvises til at stude. e resulta·
terne af de enkelte forsøg i » Tabelbilag lil Landsforsø·
genc(.

l forbindelse med omtalen af de enkelte forsøgssener er
der for markedsførte præparater, som samlidig er
tilladt til jormlJlet, beregnet et nCffomerudbyue. Om
kostlllng til middel og til udbringning er omregnet til
kg eller hkg afden aktuelle afgrøde og herefter fratruk
kel del målte merudbytte.
I omtalen af forsøg med ukrudtsbekæmpelse skal del
påpeges, at ncttomerudbyuet ikke inddrager hverken
den kortsigtede dyrkningssikkerhed i form af lettelse
ved mejetrerskning eller optagning, reducerede tør·
ringsomkostninger. renere afgrøde, mindre rensesvIIld
eller den langsigtede dyrkningssikkerhed ved at uk rud·
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lel hllldre., i at ka~te fro eller danne udløbere og
dermed belaste de kommende lir~ afgrøder.
Oi~~e. ofte væscntligc. virkninger kommer normalt
ikke frem som lalværdlcr i de forsog. der genncmføre!'. i
de landøkononl1!'.kc foreninger.

Dc priscr, ..om er brugt \cd 1H::Il(}merlldbytlcl~bcreg
lllllg. frcmgår af en størrc t::lbel bage~t i ovcnlolglCll.

t afsnJ! G ollllales resultatcrnc 'If for~"g med ukrudts
bcka::mpcbc l vål'sa.::d. vinler:-.æd. ærter. hestcbønne.
maj!.. foderroer og ftlbnhroer.
De tils\-arcnde rcsu!t'i1cr i kanoner ...amt i frø og
induslriargmder omtah::s j henholdsvi ... afsnit I og af
"nlt F.

Ukrudt i vårsæd
V:'lrsædcns såtid''1)llllkt og fremspIring v.lr nogcnlunde
normal. !>å de fleste arealer blev tjenlige lil ukrudts
~pr()jtllillg hen mod midten af maj. Vejr- og vækslbc
tlllgelserne var meget gun~tlgc for midlernes efTekl. og
der ble\ opnåcl en meget 1IIfrcd~.. tillende VIrkning. Dc
gunstige vlrklllngsbctingcber mcdl~~r1C cn del svidning
på afgrøden. I dl' fleste tllfældc ble\ s\ idningcn dog
udcn betydning for udb)tlel.
Efter gCllncmskridning konstatcrcdes del, at ahdefor
Illlteter optrådte hYPPIgere I 1986 end normalt.

l I'JS6 er der i v:'lrbyg gellllemfort for!'.~,g med bekæm
pelse af ...Avel van~kehgt som lettere bekæmpeligt
ukrudt. Under de enkelte tabeller med re,>ulwter er del
anfMt på hvilke! tid ... punkl. de prøvede midler er
udbmgt. EfTektcll llf de gellnemftlrte behandltnger er
vurdere! 3-4 uger cfler ... pnljlnillgcn, idet mængden af
ukrudtsplanter pr. m~ og effekten overfor de mest
dominercnde arIer på arealel er notere!.

Flyvehavre

Mange llrealer er forurenet med Oy\ebavre. Planten
optræder Ille'it generende I vår!>æd. og den'> betydelige
udbredd ...e kan hænge ...ammen med del ensidIge byg
~ædskifle. 'iOl11 blev prakll!>eret på mange ejendomme i
60'erne og 70·erne.
Et betydeligt antal forsøg er genllemført de '>Cnc':>te IO
år med ...åvel Avengc ~Olll Barnon Plu .... Dis...e midler
har givet en cffd..t på 90-'J5 pet. overfor flyvehavren.
N)e midler bliver derfor afprove! i forhold til di ...se.

Tubc161 \I ...er re..,ull~ltel arS for ...ug, hvor Avengc ISO L.
som er ('Il lIY formuleflng. er prøvet i sammenligning
med de kendte midler.
I gennemsnll af de ubehandlede led er der pr. IO m 2

optalt ikke mindre end 323 Oyvehavrepluntcr, som alle
midler har bekæmpet meget tilfredsstillende.
Der er hOMet ... ikre merudbYller pA 2-3 hkg hrnc, som
dog ikke "an dække omko:'.llllllgcrne.
Avcnge 150 L har, '>Om ventet. virket helt på lillie med
den kendte formulering af Avcnge.

Pluntebcsk)'ttclsc

Godl /andmtJndsJwb red spr"JIlIlIIg.
Der t'f "huldl afsfant/o el par mef/!r fra den hal'e. lom er
Iwhn /II d('n piigæld(!IIde afgrod/!.
DN ulkudl/!. gI/Il' ukrudt ,ojorfæll/!r... at midlel lJ..ke er
drn'('{ pa aJlej/!.

Dar!lgt landmundsJ..ab I'ed tprøjflflltg.
KorrrafKrøden er ~w:del i "funga" pO 1-5 /li hredde kur1(.'i
IwrwJleJa!grøden..mm er helumdlel med et p(Jmqual-mu/de/
for fronspinng. Del I'i~er, Uf der har "æret for meRen
.I'idel'I/"! red sprøjlnlltRl'n.
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Tabel 6/. Flyvehavre i vdrsæd (/49). Tabel 62. Gul okseøje i vdrsæd (150).

VArbyg
Antal

nY"dlll\'r~

pr. 10 m~

hkg
leerne
pr. ha

N~lto

mer
udb)'lI~

V6rbyg

Anlal Antal
lul ulerudt

okseøje iall
pr. m2 pr. m2

hkg Netto
Iet:rne mer
pr ha udbytte

Jlorsog /986
Ubehandlet 59 211 37,8
Faneron 50 WP 3,0 k8 5 60 1,7 -2,0
Ally 20 DF 20 g 3 41 4,5
Briotril 2,0 I I 25 2,7
Doublet 3,0 I O 15 4,8 2,4
Basagran MP 4,0 I

19 5,1
.. AClipron -2,0 I

LSD 2,7

510rsøg /986

a. Ubehandlet
b. Avenge 6 I
c. Avenge 150 L 8 l
d. Saman Plus 3 l

210rsøg /985-86

a. Ubehandlet
b. Avenge 6 I
d. Samon Plus ) I
e. Assert ) l
f. Avenge 2 l

.. Barnoll Plus +11

323 37,7
l 3,2 2,1
l 3,2
6 2,6 2,7

LSD /,4

54 55,7
O 2,9 2,4
O 2,1 "3,2
O 3,4

2,1 -1,8

210rsøg /985
Ubehandlet
Faneron 50 FW
Ally 20 DF

48
3,0 kg 9
20 g 32

180 32,2
45 0,6
61 1,2

3,1

L«I b. c. d og f behandlet i kornets ~t3dium 5·6 i bc:g af juni
Led c behandlel l kornets studium 3. sidsl I mUJ

Flyvehavrebekæmpelse med kemiske midler er dyrt.
men i visse situationer en nødvendighed. Normalt vil
merudbYllerne ikke kunne dække den høje pris for
kemikalie plus udbringning.
Man stdr sig ved at angribe jTyvehavreproblemet straks.
en forurening konstateres. og mens det endnu er
overkommeligt at gennemføre bekæmpelsen ved l!Jg
nblg for dermed senere at spare den dyre sprøjwing.

l alle forsøg prøvedes også el nyt middel. Assert, som
skal udsprøjtes i stadium 2-3 i byggens udvikling i
modsæming til de øvrige behandlinger, der gennemfø
res i kornets stadium 5-6 i begyndelsen af jUIli. Asser!
kan samtidig t~le at uds;prøjtes i blanding med midler
mod andet ukrudt. Dette vil være en fordel i forhold lil
de kendte midler, hvor det er nødvendigt at holde en
afstand på 8-10 dage mellem almindelig ukrudL~sprøjt

ning og en sencre sprøjtning mod nyvehavre. Desværre
blev Assert i flertallet af de 5 forsøg udsprøjtct så senl.
at midlet ikke fik rimelige virkningsbetingelser. Resul
tatet af et enkelt rettidigt behandlet forsøg er sammen
lagt med resultatet afet enkelt forsøg i 1985. Assert har
i disse to forsøg vist en meget fin effekt mod nyvehavre
på linie med de kendte midler. I de samme to forsøg er
en blanding af nedsat dosis af Avenge og Sarnon Plus
afprøvet med et resultat på linie med de øvrige behand
linger.

Behandling forelagel i kornelS ~Iadium 2-3.

Tabel 62 viser resultaterne af 3 for'i0g, hvor der i
gennemsnit var 211 ukrudtsplanter pr. ml, og heraf var
de 59 gul okseøje. AJle de prøvede midler har værel
effektive overfor gul okseøje, mens en del andet ukrudl
er levnet.
Det lidt skuffende resullat stammer hovedsagelig fra el
af forsøgene, hvor spergel var meget dominerende.
Kun Doublet og Basagran MP viste god effekt mod
denne plante.

-3,8
_4,3

40,7
1,5
1,0

267
13
25

5510rsøg /976-8/ og /985-86

a. Ubehandlet
b. Avenge 6\
d. Barnon Plus ) l

Gul okseøJe

Hvor gul okseøje er en generende ukrudtsplante. kan
der med fordel gennemføres en bekæmpelse med speci
elle midler.

Gul okseøje - her i w'rbyg - er el generende ukrudt pd en de/
arealer.
Planlen er beskytter a/cr kraftigt voks/ag. som nødvendiggør.
at der til bekæmpelsen ~'ælge.f ukrudtsmidler. som kan
"o~'ervintJe" delte.
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Briolril, Doublelog Da'iagran MP lilsat Aetipron er
prøve I for føn;lc gang. og resultaternc er lovende.
Dc opn5ede merudbytter er "tørre end for målemidlct
FallenlIl SO WI>.
Ally 20 DF - en <;cNerforbindelse lil Glean 20 DF - har
i årets forsøg virkel betydeligt bedre overfor gulokse·
øje etld i 1985. Den bedre effekt. der mAske kan
tilskrive') bedre virkningsbclingelser i 1986. har samli
dig rcsullerel i el pænt merudbytte.
Fancron so wp og Doublct er markedsfmt.

Blandet ukrudt
I for:-øgelle med bekæmpchc af en blandet ukrudt~be

<;tand i byg er det navnlig effekten overfor pileurt,
fuglegræs, kamille, Medmoder, ærenpris og hvidmelet
gåsefod. "iom søges belys!. Nye midler ~ammenlignes

med ct almindeligl hormonblandingsmiddel. som :-ota
dig er meget anvendt til sprøjtning mod blandet
ukrudt.
Tabel 63 viser r~ultaterne af 4 for<;øg. hvor en række
midler af forskellig type har bekæmpet en ukrudlsbc·
stand pli i gennemsnit 98 planlcr pr. m 2 gan"ikc tilfreds
stillende. Der er opnået merudbylter på 1·2 hkg kerne.
Ally 20 DF. som endnu Ikke er markedsført. er en
sosterforhindelse til Glean 20 DE Begge midler anven
des med 20 g pr. ha. og efTektcn overfor ukrudt er

Tabel6J. Blandel ukrudt i I'iinæd (151).

Antal hkg NCIlG-
VArbyg ukrudt k,rne merud-

pr. m2 pr. ha bylte

4 Jormg 1986

a. Ubehandlet 98 50,9
b. Horlllon-Mix 70 2,7 I 12 1.8 0,5
e. Glean 20 OP 20 g IO 2,1 0.5
,l. Ally 20 DF 20 g 15 0,8
C. SWlJlC 560 2.0 l Il 0,8 1.2
f Slarunc M 1.0 l Il 1.3
g. Staratl~ Komhi 1,0 l 4 1.2

LSD-

5/0"og /985
a. Ubch;lIIdlet 82 48,5
b. Horrnon-Mix 70 2,7 I 7 0,6 0,7
c. Glean 20 DP 20 g 8 1,0 0.6
d. All) 20 DF 20 g (13) (2.1 )
e. SWIPt' 560 2,5 l 4 1.8 0.2

13 !or.ww /984-86

a. Ubehandlct 100 48.6
b. lIofmon-Mlx 70" 2,71 22 1,8 0,5
c. Glenn 20 DF· 20 g 17 2,6 1,0
c. Swipc 560 2,5 l 12 2.3 0,3

LSD 1,5

• [Ih;ll 'prcdc·I..J;cbcmlddcl ( ) J r~

.. i 19M lierhalt)\-C"lllhl'
1.l.'(1 c \lit d bchandkl I ,talllUllI 1-2.
led h. c. r nI-: ~ beh:lIldk, I ~tlldiurn 2·~

Plantebeskyttelse

omtrent ens. dog syne:;, Glean at være en smule mere
effektiv.
Swipe 560 er pr(.wel i 13 forsøg Over 3 år. og afprøvnin
gen slutler hermed. Midlet er primært udviklel til hrug
i vintersæd. men resultaterne viser. at det også er cgnet
til sprøjtning i vårsæd. De opnåede merudbyuer har
kunnet dækkc omkoslningerne, sclvom midlet er
relativt dyrt i forhold til en række andre midler lil
vlln-æd.
Staranc M og Slarane Kombi, som endnu ikke er
markedsr0rt, er i 1986 prøvel i lavere doser end hidtil.
Effekten har været tilfred<;Slillende og merudbytterne
på linie med de øvrige behandlinger. Midlerne bør i
nere forsøg PfVIVc.."'S i den lave dosis.
Forsøgene rOJ'lsælles.

N'edsot dosis o[ukmdrsmiddel kan ofte give en tilfreds
stillende effekt overfor ukrudtet Emnet har jævnligt
været diskuterel de seneste 10 .11.1'. og debatten om
heno;yn til miljøet samt økonomien i den fremtidige
korndyrkning har givet emnet en fornyel aktualilet

Tabel 64 viser resuhaterne af S forsøg efter en ny
forsøgsplan, hvor Io midler er brugl i tre forskellige
do<;er.
Hormon-Mix er et almindeligt hormonblandingsmid
del med indhold af MCPA og dichlorprop, som sam·
men med Glean 20 DF er afprøvet i hel, halv og kvart
dosering.
De S forsøg er delt, idel ukrudtsmængden i det ene
forsøg var meget stor. hovedsagelig bestående af raps
og fuglegræs. Iler høstcdes store merudbytter for alle
behandlinger. uanset at meget ukrudt hlev levnet i Oere
led.
I gcnnemsnit af 4 forsøg var der 243 planter pr, m 2.

Alle behandlinger har reduceret mængden af ukrudt
væsentlig!. Deu fulde dosis har givet en megel efTektiv
bekæmpelse. mens den laveste dosering levnede bety
deligl nere ukrudtsplanter. Ukrudtsdækningen ved
høst viser da ogs . al jorden var mere dækket af ukrudt
efter den laveste dosis. Trod<; forskellen i ukrudtsefTckt
er der opnået små merudbytter efter alle behandlinger.
LSD-værdien viser. al der ikke er nogen sikker forskel.
Det er overraskende, at den laveste dosis af Gle.Ul i
hcggc "iiluatioller har resulteret i ct højere merudb)'tle
end den fulde do!-is. Delle er modsat effekten af Hor
mon·Mix 70. NCllomcrudbytterne vi~er denne roro;kel i
for<;tærket gru(\.
2 for~,~g indgår ikke i de viste gennem"inilstal på grund
af mangeirulde optællinger.

Resultaterne af ~rets for~øg er opnået i en situalion,
hvor der generelt var meget gunstige virkningsbetin
gcl..er. Derfor bør forsøgene fortsætles. "å der også
ind hostes resultater i en vækstsæson. hvor virknings
betingelserne Cl' mll1dre gunstige.

Re<;ulratcrnc efter den nye forsøgsplan falder Iint i tråd
med de gamle forsøg fra midten af 70'eme, hvor det
blev ViM, al det Cl' muligt at nedsæIIe doseringen af de
almindelige ukrudlsmidler i ct vislomfang. uden at del
går nævneværdigt ud over ukrudtsvlrkningcn og mel"
udbyttet.

159



Plantebeskyttelse

Sprøjrning med hormonblondingsmidler kan i forbindelse med koldt I'cjr. evr. natlefrosr. udløse aksdeformirtter i alle
kornarter.
»Forkerta placerede smJaks. spring i akset og aks næsr('f/ uden kerner er eksempler p!J s6danne deformireter.
Som regel er problemer begrænset til få procent af aksbestcJnden og betyder dufor kun lidt - eJler intet - for udbyflers
størrelse. Men deformitcreme er meget iøjnefaldende og gin'r derfor anledning til mange bemærkninger.

(Folo: A. From Niel~n)

Tabel 64. Forskellige doser af ukrudtsmidler i byg (/52).

Ukrudt hkg N~lto

VI,byg DoK- anlal %dækn. kern~ m~rud·

ring pr. ml V. hast pr. htl bytte

1986 4 jorsøg
a. Ubehandlet 243 35 48,1
b. Hormon·Mix 70 III 18 2 2.3 1.0
c. Hormon·Mix 70 1/2 28 5 1.2 0,1
d. Hormon·Mix 70 1/4 62 8 1.1 0,1
e. Glean 20 DF l/I 18 6 0.7 +0,9
f. Glean 20 DF tl2 44 \O 2,3 1.1
g. Glean 20 DF 114 71 15 2.6 1.5

LSD 20

71 forsøg /974-77

a. Ubehandlet 86 46,1
b. MCPA-t dichlorprop III 14 1,2 0.1
c. MCPA-t dichlorprop 1/2 26 0,8 +0,3

LSD 0.4

Olean 20 DF lilsat spr~(kmlddd udsPT0Jlt'1 l stadIUm \·2
I-Ionnon-Mix 70/MCPA +dichlnrprop udsproJtel l ~ladium 2-4

160

Ukrudt hk. Nello-
antal %dæ:kn, kerne merud-

pr ml V. host pr. ha b)lIe

I jorsøg

a. 782 84 44,5
b. 20 3 16,0 14,7
c. 74 8 14,0 \2,9
d. 202 3J 12.7 t 1,7
e. O 2 1304 11,8
f. O 4 15.3 14.1
g. 16 6 15,8 14,7

LSD 5.1



Plnntcbc!Iok) Ile!!te

Re...ult,ilcrne dengang \ t'llc. al ned ...at do... is ~an \ Ir~c HIdlIl er der kun gcnlll'mf"'l el hc...kt'dCJlI anlal for..og
11lfrecJ ...... llllcndl·. n:ir: med bcb.:mpel« af (klte gra.:...u~rudl I \jrh~g_ Ilahd-

len er medtagd dc rc!c\anIC fOr"oog ... rt."'>lIhalcr "'Iden
afgmden er I god \:cl..: ... !, ... den kan udkonl..:urrerl· beg) ndcl\t'll af S(renll'
dCI af ..pn\Jlnlngcn <,\æUe<Je ul..:rudl
de. .lIl\endte mIddel cr ctrcl..:ll\ I o\crfor areale"
ul..:rudl ..nora Vårbyg med udlæg
... pmJIlllngen gennemf",e... rCllldlgt.

7ahel 66. ['krudt i !..om frl(.'d ud/u'lo: af k"wer.

Kar· Anlal hk, Nt*I~
Græsukrudt Vrbyg m. udlæg for klo\~r ukrudl keme n1~rud·

JUni Rpl. pr. mZ pr, ha b)'lIc

lab('/ 65. Gr({'suAnull i mrbyg I jimog 1986
Ul~llarldlCI l> 7 55 37.0

Antal pr mZ hk, Nelt~ lb...agran ~80
Vd.byg Grø:'5' T~ kC'rne merud·

l Ar.:llprOll • Z 7 7 IO 3.l 1,6
ukrudl kimbl. pr ha byltC'

Ba ..;.tgrall \tCPA 3 j 6 Il 3.1 0.9
I formg 1986 f\ICPIJ. ,10"'c ~ h 7 .B 2.2 lU

" L'tx'handlcl 11 356 S1.1 Arclll ~ 7 R I~ O.h U
h Arclllll fl, I ].0 I 3 219 2.0 0.7 f K _')(~ h ~ h ,

~O 2.1

c Ardon n E 2.0 I LSD 1../

Ilormon-MI:\ 2.7 I h 286 h.1 3.0 ] lona.l!. /y85
d Ardon n E 2.01

177 L bdldUdlcl 'I IO 107 36.0
~ ~.9 1.6

GlcJn 20 DF ·20 g Ba ......gran ~SO J
c DI~uhlel .1.0 I Z Ih9 6.1 :U A<"llpron 2 R IO 2~ 0.3 l,4

DPX IO 8698 ~g o 291 5.5 Ra...agran r-.tCPA 3 R IO 16 0.2 2,4
LSD 5.2 \lepA. .~Of(- ~ R IO 29 1.1 .1.0

AretJl ~ R IO 40 I.h .1, l
1ftmOl: 1983 EK .1R~ h ~ 9 III 23 2.3
... L~bl'halldll"l ( IO) 19.3 LSD -
h Arc!ulI Il 2.0 l (l) l.R J.l

IJ /on"J.: 1980-8fi
J jiJl'\"K 1981 Uhchancltl'l R ~J 42.8

" Chehandkl ~3 .'1 33.7 Ba ....lgrall ~gO 3
R 1.8 .1,.1An:loll n 2.0 I IO IO 0,7 ,1,4 I Ar.:llpnlll ,2 Ihg.

h I nhulIll 3.0'g IR D 1.0 1.9 DlllIN=h. ~lV(" R n O.J I.h

( ) K.II.II.r('r fnr ~r'l....ul.rudl
I C'ti a·f l'I<:h.lJldkl I 'tadlUnl J:.l
I ('(I ~ 0l' h hdlJ.lldkt ht:l.'" ('nl.·r ,.IllIlIF

..-nr..I..c1!1ge gr<r.........er. der "'plrer fra fru. bn og...u \.cre
~ellcrcnde 1 \!l.rbyg. fd.... !..all r.:n rig rapgr.~.... p.l
mange ;1re;1ler Opl ræde I li;) ..tor mængde. al en hckæm
pd...c I..,lIl k01l1mc pIl lalc.

label n5 \ I.,cr re\ullalet af for..,,~ nr 47046. IHor
græ.. ul..rudl og en ...Ior mællgdc lokllnblmicl ul..rlldl er
...ugl 1x~,cmflCl med mIdler....om har effekt mod bcggt:
problemcr. \I1cn~ gm:... ukrlldlcl ikkr.: er navngivet. ...il
oplrådlc l ..ær pileurt og kamille mcgcl domlllercnclc
hlandl dCI IO~lI11bll.l(lt:dcul..rlldl. Alle nl1dkr har I'cdlJ-

l:l'ret ma::ngdcn af græ"'lll..rlldl. f\h: t enl.'ktivt cr dl'l
... l.el med cl Ilyl llumrnerpr:cpar;Jl om Cl' pn)\et for
((Ir..lc gang. Mod lokullbl:.tdcl ukrudl har :dlc behand·
1111ger ~I\el en "~uffclldc cITe~l. ml'n Il1lroo.. herfor cr
dr.:r 0PII:Il't P:t.'lIl· ml'rtuthYlh'r. [fler behandling med
Ardon n E hlandel med IInrlllnn-\lI, 70 o~ eflcr
Dmlhkl er der opntlel "'l~re nlt.::rlldb~ Iler. "'lllll hilf
Ic\ Ilel Cl pa:1l1 nCllomt.'rudh~ Ilt:
For<,,,g.~IIl" fon ...ælte...

• Il '11k pl'lIlll.'"r dLl,'"hl. In filM tx-..l,l/Ill .lf I.IIlH'f
•• l"l>~ III'> d,'g Arl.'"1II
·\!k IlHJkl ",hrr"llet I'J \o.l",,·r ni ;: Iln"IJ.J(

T<lhl,.'1 66 \ I...~r re ...ultah::1 af (n.....ug nr, 23008. De pn~

\ ede Imuler er ud",proJlct I kornel<, liladlllm 2..... da
I..lmcrplanlt:fIll' h;.t\dc u<h .l.lel el trekoblel blad Der
forel..nm cn tx~J...cuen m.cngde ul..ruul pa 55 planler pr
m ....om er be"'xmpct lllfred.... ullenuc med Ba\agran·
mallt'fIlc L.geledc.. er dcr med ArClIl. el gull mIddel.
opnjd ell god bel..æmpd..e. Ocnnlod har hchandhn·
gerne ml'(l MCPB og. med FK J~~ h b nel for meget
u~rllclt. [,SD·\<cnlien \I ...cr. al der kun for Ba~tgfHTl

~so "I...al Ar.:llpron er opnåcl cl ... IHert merudhyllC.
...onl dog I I.. I.. e har v:t::rell"l:Jlld 111 <tt da=I..keoltlk(l~lnln

gernc lil denne d~ 1'1.' bchandhng.
S~an",(lmhcdell o\crfm I..t<ner har \;crel lilfred ...... lll·
klH!c r~ tl<t.'l" for Ila agran \I1CPA ....om har med fOr! ell
bH·rl.' ~aral..ler fnr blh(Hnh~d cnd de ,"flgt' beh'-lnd·
hngl.'r
F<1r"'\'gt"l1c ...,,~t.:: ... fnrh'H I clldnu Cl ;'Ir

I gClll1cm...nll af lJ for"l.lg mcr 7 i1r ha.r 113 ...;lgr;111 "RO
111...;11 ACIll'fOll g.1\Ct ('Il lidi bedre ukrudl<o.cffel.l elld cl

If> I



FOftkOmSI i pet. af fOfSØg
V'\rsred

1986 1985 1980 1975

Antal fOfSOg " 44 88 171

PlantebeskytteLse

gult middel, som stadig er del mest anvend le til be- Tabel 68 Jlyppigste ukrudtsarter i vi.sse år (64).
kæmpeise af ukrudt judlægsmarker.
Samtidig er der opnået et lidt større merudbyue efter
Basagran 480, men som del negative neuomerudbytte
viser, er denne behandling så dyr. at det større merud
bytte slet ikke har kunnet opveje merprisen.

Ukrudr i vdrbyg med udlæg af kløver bør bekæmpes
med midler. som er skdnsomme mod kløver.
Basagran 480, gule midler og MCPB-midler har værer
mest skdnsomme i de gennemførre forsøg.
MCPA vil ofte genere kløverudlægget. specielt synes
hvidkløver at kunne skades af selv en lav dosis.

Tabel 6Z Eftervirkning i korn med udlæg.

Kløyergræs % hkg grønt
kløver pr. hil

2 forsøg /986

Ubehandlet II 263
Basagran 480 3,0 I

II 2+Aetipron '2,0 I
Basagran MCPA 3.01 II -13
MCPB 30% 4,0 I II 19
Aretit 4,0 I II 21
EK 384 h 4,0 I II ~23

2 forsøg /985

Ubehandlet 45 147
Basagran 480 3,0 I

45 4-Actipron +2,0 I
MCI'B 30% 4,0 I 45 7
Dinoseb 48% 1,0 I 30 5

9 forsøg /982·86

Ubehandlet 23 218
Basagran 480 3,0 l

20 I+Actipron -r-2,0 I
Dinoseb, 48%· 1,0 l 18 4

• 1986 Arctl!.

Eftervirkning på såvel kløverbestand som udbytte
mAJes i den efterfølgende afgrøde af kløvergræs.

Tabel 67 viser resultaterne af forsøg nr. 50074 og
forsøg nr. 24010. Ingen af behandlingerne har haft
indflydelse på kløverbestanden i årets forsøg. Udbyttet
af grønt er reducerel en smule efter alle behandlinger
på nær Basagran 480 tilsat Aetipron.
I gennemsnit af 9 forsøg over 5 3r er der kun en ringe
forskel på kl0verprocenten efter behandling med Ba~

gran 480 tilsat AClipron og behandling med et gult
middel. Begge behandlinger har dog reduceret kløver·
bestanden en smule i forhold til ubehandlet. Behand
lingerne har ikke haft indflydelse på udbyttet af gmnt.

Valg al middel
I alle forsøg i v3rsæd er der foretaget en optælling af
ukrudt. som er opdelt efter art.

Ib2

Fuglegræs 56 59 38 54
Pileurt 58 48 73 87
Hanekro 7 14 44 36
Hvidm. Gåsefod 37 39 50 b3
Gul okseøje 12 9 14 17
Ærenpris 19 23 22 18
AgersenneplRaps 57 16 19 22
Stedmoder 2b 20 33 20
Tvetand 16 18 II II
Kamille 19 30 II 30
Forglemmigej 7 7 14 18

Tabel 68 viser, hvor hyppigt forskellige ukrudtsarter
forekom i de gennemførte forsøg i såvel 1986 som i
tidligere forsøgsår.
De anvendte navne er ikke helt botanisk korrekte.
Agersennep/raps omfaller således også agerkål og
kiddike. og ligeledes er flere underarter omfaltct af
navnene pileurt, lvetand. ærenpris og kamille.
Forsøg med bekæmpelse af ukrudt bliver one placeret
på arealer. hvor specielle ukrudtsarter ventes al spire
frem. Erfaringerne viser dog. at de ventede arter ikke
altid spirer frem, og det skønnes derfor, at de gennem
førte forsøg. og optællingerne heri, giver et dækkende
billede af ukrudtsnrternes forekom.. t i vårsæd i de
nævnte år. Tabellen vil derfor over en årrække vise. om
ukrudtsarterne forskydes i forhold til hinanden.
11986 optrådte fuglegræs. hvidme!et gåsefod og pileurt
hyppigst, ganske som det også har været lilfældet i de
neste af de foregående ar tilbage til 1975.

Tabel 69 viser hvilken etlckl, der er opnået mod ukrudt
i vårbyg af en række midler.
Tabellen angiver midlernes procentvise effekt, hvilket
vil sige. at et højt lal er ensbetydende med en god
virkning. Normalt vil en elTekt på 85 pet. eller mere
belyde, at der opnås en god bekæmpelse under de flesle
forhold.
Bag det enkelte tal for elTekt ligger mindH 7observario
Iler, som samtidig er samlet fra nere års [orsøg. Kun
herved kan det sikres. at det anførte tal er rimeligt
dækkende for den elTekt, som opnås under praktiske
forhold med varierende klimatiske og vækstmæssige
betingelser. Hvor der ))savnes« et tal, kan årsagen
derfor være manglende forsøgsresultater, men også en
for svag og usikker elTekt. under 40 pet. virkning i
gennemsnit. kan udelukke midlet fra labellen.
I tabellen er kun medtaget midler, som ventes mar
ked!>j'ørt i 1987. Det er anført hvilken dosering. midlet
er prøvet i, ligesom midlets pris pr. ha i 1986 er anført.
Hertil skal så lægges omkostninger til udbringning.

Midlerne er plaeerel i grupper efter olIvelIdelsestids·
punkt. De vandrette linier viser, hvordan del enkelte
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Vi..æd "~ :;; E B ji ePro\'~1 ~- il e"- ~ E " .li
do>~ ~ ... t ;; ~ f: il E r ~

E~ ~
o

" 'E o Ekg/llr < II , c .li", .f tf " ;: " "p<.... ,,~ • < o :l: " ,;;

Korn med 1·2 blade

l Glean 20 OP 20 g 90 100 55 96 95 - 98 93 13
2 Glean 20 Ot-- Oxllnl 15 g 0.8 I O 98 99 - 100
3 OinO'ocb 1,5 60 95 91
4 Vegoran 1.5 210 96 - 100 93

Korn med 2·4 blade

5. OP\1·midler l 2.7 55 100 9 5 97 67 76 99 83 98 l
6. DPD·nlldler~ 3.0 55 100 91 88 94 67 99 87 95 84
7 Dlcumh:v\.1CrA·bl. • U 65 94 1J 71 80 43 90 98 73 95 76

DlcambalDPM-hl 4
• 3-5 9Q.110 97 85 72 95 90 99 73 97 87

9 Dalllnl 2 65 98 86 7 - 100 99 80
IO. EK 480 2 135 100 92 91 96 100 85 97 63
II Faneron 50 wp 3 375 100 74 92 92 98 8.1 100 96 99 91
12, Basagran -l8D 3 5.j() 98 84 93 74 59

Grupf'Il:f af nudler (lmfalter effelten fra for..ogene med
l BASF DI' MCI'A 7".0. DLG D.pfllp.ml~ ~O&67. PLK-DP\1 75U. I'nlpml1:l. n. IItlrmon \II:>' 70
:! IMSF DI' D (,10, DI G D.pro~omhl (,'7. Ilerbam1\ DPD gOO. :-'A-ML\ DPI). PLK·DPD b07. I'mldml\ DPD 661
3 BASl-- IlltambalMCI'A, DICC}·Il;ln\c1-~l 75. DLG DI;;amba·\ICPA. lterh..-t1,1I1\d-\.11~()
4 DI~'aIOll. I ellll~ S. NA dic3mh.. 1111\. I'ronato;( 380

• 'prl-dcnmldel 111':lt

nuddcl. evI. gruppe af midler. virker pli. dl.: nævlllc
aimiIldeligt forekommende ukrlldt ...aner. De lodrellc
kolonner vi<;er denmod, hvordan den enkelt t: ukrudt'i
an bitver pl\virkt:l af cn række for... kelligc midler.

Kom me'd 1-2 blodt, I ...tadium 1-2 k'lIl behandles med
midler. som ikkc indeholder hormonmiddel. En bred
effekt kan opnå'i. 'iMrelllt ukrudtet mabimah har
ud\lklct 2 I(whlade

Kom med J." bladt' I ..tadlUm 2-4 kan behandles nIed
en lang række midler...om for de ncsles \edkommende
Indeholder hurmtmmlddcl. Gode \ a:kstbcllngeiscr
(grooe\ejr) og ..pmjtmng for!lt på dagen pli dugvåde
planter \ 11 norm31t 'i1J..re el godt re..ullal.

I'a/~ af ukrlldfsmiddd bor nOjl? af~f('mmes efter de"
ul.rudlsj10rtl. der jurr:kommer pO d('1 Q1"l~ol. som skul
"prOjles. El i"dgu('m/t- kend~kab Iii dt'fl flora. som
f01"('Åommt'r pu den l",kelle f'jt'"dom. eJler end"lI bedre
i dt'n ('nÅettl' mar/... It-Iler f hoj grad 1U1f(t!1 af middel.
El godl Åelu!l·kub fil aklllt'lIe micl/ers effekl ghw.
sa/remt U/..rudfsj10r(Il'" er Åt·ndl. en mulighed for lil
Im'r en tid al \'ætgt' de" O/..On(mmk bedsle losning.

Ukrudt i vintersæd
I 1985- 6 er der gennemført et stort 3ntal forsog ml-d
bckæmpel~ af ukrudt I \1I1ter~'ed. Delte er en nalurllg
falge af den belydeltge mtere-.~ for dyrknmg af s.ihel
vtlIlcrhvcdc ~m rllg og vlIIlerbyg..

-III bckælllpel~e af Wklmbladet ukrudt cr der afprøvet
lllldler til allvendcl ...e såvel ved <;!inmg som senere i
erter:\rcl og I del tidlige forlir. Et bctydeligt for!'>øg~ur.

bCJdc er iværksatmcd afprøvning af midler til bekæm
pelse af gra:'lukrudl.
Under de enkelte tabeller med resultater er det anfort.
pli hvilkel tidspunkt midlerne er udbr3gl. ElTeklen af
de gennemforte behandlinger er vurderet 3-4 uger ener
sprojtnlngen. Mængden af ukrudt er optalt. og effekten
o\erfor de mc~t domlllerende arIer <;amtidig notere!.
For midler brugt \ed s~Jllng eller i efteråret er optæl·
ling I efter, ret supplerel med en fon\rsoptælhng. Her
... ed hlt\'cr clTekten af de pnwcde behandlinger vurde
rel h!ldc for og efter \inleren~ indflydelse. Det gIver
ortc en forklaring piL al der hosles et beskedent merud·
bYlle efter en bekæmpelse udfort I erten\rel. Ukrudlel
kan ud\ intre I de ubehandlede parceller. eller der kan
frelll'>plre nyt ukrudt, eksempehi .. hanekro I de be
handkde parceller De erter.1.~l1\cndte midler kan I
sagen.. natur Ikke ha\c nogen ..ærlig effekl p!l for!ln.·
frem"plret ukrudl

I 19l'l5-86 \ar \ mterc=n igen ...li streng. at en række
\lI1ler~~~realer.Ner med \'lI1lerb~g. fros bon eller
ble\ "'ht:rkl udtyndct. For!lret \ar kohgt. og ... æksten
kOITl. "PCClclt I mange hvedel1l:uker. meget langsomt I
gang_ Store arealer blc\ derfor forsl sproJtet mod
ukrudt Sidst l april.
:":yl ukrudt "'plrede Igen l fodret 1986 frem p!l en del
areakr med \lI1tersæd Ikke IIl1nd"t dukkede honekro
frem. h'or denne piallie tldhgere h3r \'undet ltldpa!>.
t\.'lallgc \tcdcr Op...hx! der derfor Cl beho\ for ell 'iupple-
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Hanekro kan være generende i vinler..æd. nar den spirer
frem; foråret. Problemel er Størst, nar vinf/m;æd dyrkes po
arealer. hl!Or der tidligere dyrkedes vdrbyg med Iwnel..ro mm
el almindeligl I.Ikrudl.

rende sprøjlning p arealer, som allerede var behandlet
mod ukrudt i efteråret.
Agerstl!dmoder var igen en meget dominerende
ukrudtsplante pi\ mange villlersædsarcaler. Denne
)beskcdne« plante kan i tynde vintersædi-llllurker

vokse voldsolllt til. Specielt optrådte stedmoder på
arealer. hvor der i eheråret var behandlet med Glean
20 DF. 'lom trods en hred effekt netop mod denne har
en ret svag virkning.
Enårig rapgræs og vindaks var ligeledes meget almin
delige i 1986. Disse IO græsser nød igen godt af de
tynde vintersædsmarker, og der hersker næppe nogen
tvivl om, at der i de kommende år bliver behov for al
bekæmpe græsukrudt på Sladig flere arealer med vin
tersæd.

Tokimbladet ukrudt
Tabel 70 \'iser resultaterne af 6 forsøg i hvede. Tre
midler. Slomp. Tnnulan og Glean 20 DF. er udsprøjlet
straks efter hvedens såning. lIed d og f er der gennem·
ført en supplerende sprøjtning næste forår med Herba
Ion 620. Delle middel er ligeledes anvendt i led g som
eneste behandling.
Resultaterne af de 6 fONØg er deh eftcr ukrudtsmæng
den, som kunne optælles i efteråret. I 2 forsøg var
ukrudtsmængden over 150 planter pr. m 2• men der er
kun i led f og g hostcl et merudbYlle. som kan dække
omko~tningerne.

I gennemsnit af de 4 forsøg med mindre ukrudt er der
henholdsvis efterår og fodr optalt 63 og 49 ukrudl~

planter pr. m2• De forskellige behandlinger har reduce
ret denne mængde ukrudt væsentligt. Der blev ikke
opnået merudbytter.
Ilerbalon 620. der er brugt i led g. har givel en effekt og
et merudbytte. som er på linie med de ovnge behand·
linger.

Tabel 70. Ukrudt i vintersæd. Sprojlniltg "ed sallilIg e/ler i [ordrel (153).

13 5.4

194 80 2.8

17 6.6
LSD 59 4.3

/986
a. behandlet 287
b. Stomp 5.0 l 74
c. TrillUlan 3,01 99
d. Trinulan 3.0 l

og Herbalon 620 3.0 l
e. Glean 20 DF 20 g 2().1
r Glean 20 DF 20 g

og Herbalon 620 3,0 l
g. Ilerbalon 620 3.5 I

Antal ul:rudt
pr. m2

efterllr forAr
Vinterhvede

/984·86
a. Ubehandlet
b. Stamp 5.0 l
c. Trinulan 3.0 l
d. TrillUlan 3.0 I

og Herbalon 620 3.0 l
e. Glean 20 DF 20 g
r. Glean 20 DF 20 g

og Herbalon 620 3.0 I

270
94

121

hkg
kerne
pr. ha

2 {('fSN!.
117 69.6
33 l.4
51 l.6

15 1,1

75 1.2

l~ 5.1

25 3.5
LSD -

6 forsøg
136 60.1

i5 5.8
52 5.0

Netto
merud
bylle

2.1
l.0

J.5

0,3

1,6

U

2,3
2.4

0.8

U

3.1

Antal ukrudt
pr. m2

eflernr forAr

4 forsø!!.
a. 63 49
b. 19 14
c. 27 26

d. 7

c. 35 33

r 6

g. 12

/8 forsøg
a. 54 69
b. 12 IO
c. 18 20

d. 7

c. 21 27

r. 12
LSD 13

hkg
kerne
pr. ha

59,6
1,5
0,0

0.6

0,3

0,2

0.7
LSD-

70,S
0,0
0.9

0,4

l.l

0,9

5.0
2.6

5.2

1,2

3,7

2.9

3.5
1,7

4.6

0.4

2.6

led b. c. e behundlel "00 såmng.
Led d. f behandlet \00 ~linmg og igen j ~IJdlUm LI i apol
led g behandlet i stadIUm 3-4 l apnl
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I ru~ er der gennemfort et enkelt fnr~0g l 1985·86. I
cfterarel \~Ir der en meget betydelig ukrudhmællgue
p!l 349 plan ler pr. lll~. Da hovedparten af ukrudlCI
mh illtredc, har tx.'handllngernc ikke mcdført renlabk
ud,lag.

Dellllc for'~'g,,,erie af..,lutte.. 1I11 efter J ar. hvor der iah
er gcnncmfMt 24 fON)g. Di"c er opdelli 6 fon.og med
,tor Ukrlld"ll1æJl~dcog IR for~og med en mere be~ke·

dell ma:ngde ukrudl. Generelt har SlOlllP været del
OH."t cfTcldl\l' mIddel og har i fOf\ilgene med meget
ukrudt g1\CI Cl bClydellgl lllerudh>tte. 'I rlnulan har
k"nd mere ukruut. mcn del har ikke værd rCllt~lhell

at genncmfllre en ,upplerl'lldc behandling 1I,l..... te forM
Glean 20 DF har Ikke kUI1I1Cl hckæmpe ukrudtet
til"lrækkelig godt. 'peciclt Ikke IHor ager"lcdrnoekr
(lpt d.ule. t>.krudh) Iltel for Glean er da og..å lx.....kedcl1(
l forhold 111 de oVrlge to nudler brugt \eu '~Inillg. Det
har \æret rClItabel1 at ... upplcre mcd Herbaloll na:Me
forlir I de l'llr'{)g. IHor der \ar meget ukrudt.
Dct cr (l\ err:"kcndc. at den endelige clTekt ilf Gle:ln 20
Dr ved ,åll1l1g og I krbalon 620 rr:c'le for5r er blevet
''-l god, at merudhYllt:! t.'r af ,amllll' ,torrl'I",~ <.,om dl'
lllert.' etl'ckll ... e cfterilr,bclwl1dl1ngcr
RC"'lll1atcrnl':lf di~,>(' fOP,llg Vl:.('r. aloer kun hul' v,!::rct
okonomi l at bcn~t1e dt.' ti) re midler. ,Mrcmt der
0plra:ocr en hel~ue1rg ma.'lIgdc ukrudt. Kl',ultateflle
\ i~cr ligclcdc~, al <.kr kan va:re \)l-oIlOlni i al ~pr\ljte

mod ukrudtct IO gangc. 1r\1' cflcrar,ctTc\dell er for
..... aj!

I for"'(lg nr. U6031 ('l' Rm:cr. rkxldor og K ugar rrove{ I
\ in1t;r1lVl..'de lllcd en ... tor hc,tuno af agcr'tl..'dmoder

Kllgar og Flcxidor \'1,>((' ell god dlekl \cd hrug "',I\el
<arak... efter ...\nlng ,om hCIl i efterMe!.
Tabel 71 \l'>Cr re.. ullalerne af') forMl/;! med Cll l'il:Ue
midler. ,>om alle t'r udbragt i t.'ftenlrl'l. For'>\)gclle t.'f

opdelt 1 5 for-.og med megct ukrudt og 4 fONlg med en
mere be!:>kedcn rn.cngdc ukrudt
De midler. ..om ikke indd10lder !JormolllllldJcI Cl'

'111\'endl allerede I oktober I kornel' \',t:bt't~ldlUm I
Led f og g. hvor mechlorprop indgbr, er behandlet hen
i november og ca. 11lIåned 'enere cnd de U\ rige midkr
I gellnel1l<.,llll af de 4 for'mg llled den hc,kedlll' mængdc
ukrudt er dcr 1cflcr:'\rcl oplalt 84 og l for~rel 32 planter
pr. 1112. Ocr cr Illgcn fOl' .. kel rJ de prO\cdc midlt'f'
efTekt, og alle bclll111dlinger har 1lleufort ht'...kedne
ud ..lag. 5,OI1l Ikke er 'la{l<.,ll ... k "'Ikrc. Mylolll' har "'Irket
lovlig h;lrdl og reduccret lldbyllel en <.,mule
I <.It: 5 for,,'g med mere end 150 planlcr pr. nl" kunlle
der 1 efterMet optælle~ 2x~ planter og n:l='IC for~r IH
plnnter pr m~. Gle,lll 20 ()F har levnct ca. dobbelt ..11
rnegl't ukrudt ..om de oVrlge midlcr. mcn trod .. dellllc
for,kcl er der opnål't pa:lle merudbytter for alle he·
handlinger pJllct:r M~ IOlle. ,om og...å her "YI1C' al have
\æret lidt for h:'lrd mod afgnxlcn
Ally 20 Df er cl ,o..tcrprodukl til Gkan 20 DF. og
dl'eklen 'Y Ile.. at ... "... re Cll ,>mule bedre. Merlldh}llct er
dog 1kkc fowgcl i takt Illed dCll forheun:Jt.' t.'tTekt.
Re"llltillcfl1e i 1986 Ilgner meget de re'll1tatl'f. "om
bkv opni.ict i 7 fOf',og i 19~5.

Cl for'og er l~ke medtagcl I genncll1\1l1t<.,tallelle. fordi
lcd f og g fllr ... t er behandlet I fonnet. GCKI efTekt og
'tore ll1ertldb~ Iler hkv fe<.,ultalcl efter nerc af elc pnl
\ede behandlinger

19H6 5 !Or\fJg 4/rmog

". Uhehandlet 2SH 1.14 59.4 " 84 ]l 79.2

h Oxitnl 1.0 I 40 .15 4,0 2,1 h 2 6 1.6 O.J

<- Gle'lII 20 DF* 20 g 130 ~6 4.0 2.5 <- IO 6 2.0 0.5

cl GIe;:l/l 20 Dr IO>'lInl 20g,a.51 .14 46 4,3 2..1 cl 2 5 lA 0.4

c. All, 20 DF .~() g X4 47 J.J c'. 8 6 1.7
f. AII~ 20 DI- .10 g

1.17 .18 4.0 J7 4 LX
f Il1Ct'hh)rprop 2.0 I

g \1~, Itll1C 1.5 I 75 .'2 1.1 1.2 g .1q 6 1.1 4.5
LSD- LSD 1.1)

19H5 4jiJl"\!Jg 3 jiJnlJg

:1. ChchalHIll'l JOU 8J 70.2 " 2R JO 62.3

h. (hitnl 1.0 I 2 4 1.6 1.7 h. I J 1.7 .1.6

c. Gkan 20 DP 20 g .~J IO 4.1 2.b c 6 5 O.J LX

d. Glci.lll 20 DF, (hllnl 20 g. 0.5 1 5 .1 3,2 1.2 d. .1 .1 1.6 .1.6
c. All) 20 DF JO g lo 2 3,5 c 6 4 2.0

g. M~lollc 1.5 l .1] J J.J 0,9 g. J(I I 2,0 4.4
LSD- lSD -

. Ill"l lU I I \lril\'1ll
I ~{t 0-\. hdl;lIIdl~l l olo.lotwr
Il'd f og g hdwllJkl I Il""'ml'lt'l

J'llhd 7l. ('I,rud/ I \·/lIfen«·t!. Spmjt/lin,l!. i ('J/eron'f (/54).

Vinterhvede
Antal ukrudt

pr. m!
crleeir fonh

hkg
kerne
pr. ha

Netro
mcrud·
b)'ue

Anlal ukrudt
pr, ml

efier.\r forAr

hk,
I..erne
pr. ha

Nel/O
merud·
bylte
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Agersledmoder blilV!r stadiR mere almmdelig som ukrudt i 'lntersæd. 1 de tynde marker e/tu deflrenge VlntTt J98~/85 ~
1985/86 optrådte agerstedmoder mange steder $Om det helt dommerl!nde ukrudt j /oroæt.
Flere ukrudtsmidier er effiklilV!. r4/remt bekæmpe/~ sker i efteroret. Derimod er del \'anskt'ligt at jlJ en tilstrækkelig ('Uekt
vro behandling i /oroær.

I trilicaie er der gennemfnrt el enkelt forsøg. hvor der Tabel 72 viser rcsuhalerne af 2 forsøg i Vinterhvede.
var 154 ukrudL"planter pr. m2 i efteråret. Det mt:<.,h: hvor en række nye præparater er afprøvet. Mylone
ukrudl udvintrede, så kun 32 plaOler var lilbage næ-,le Po\\-er og UD 86 er provet sAve! i efteråret som i
forår. Midlerne Virkede helt ens. og merudbylterne var foråret. I alle behandllIlger indgår mcchlorprop. og
små og u:-.ikre. derfor er efterårsbehandtingemc gennemført hen i no-

vember. men,,; forår<;behandtingerne er gennemført i
Forsøgene fOrlSætlcs. apnl·maJ.

Tobel 72. Blondet ukrudt i \'inlersæd. Sprøjtning efteriu eller forår (155).

Antal ukrudt hq Netlo. Anlal ukrudl hktl NC'Il00
Vinterhvede pr. ml korn. mC'rud· pr. m: kerne nlC'rud·

nitrir fod, pr. ha bytte d\edr rorir .' ... b) Ile

1986 1 forsøg 1forsøg

a behandlel 287 7R 64,1 a. 14 23 89,1
b. Mechlorprop OXJln) 2.01 1.0 l 167 1.1 7.0 U b. O I 2.0 4.2
c. Mylone Power 1.7 l 133 IO 9.9 7.b c I O O.J 1.6
d. VB 86 2.5 I 120 Ib 10.5 d. O l 0,4
c. FOXlril 3.5 l 93 38 7.3 e l O 0.1
f. Mylone Power 2.0 l 6 10.0 7.4 r. 18 O 0.4 2.2
g. VB 86 3.0 I 2 10.2 g. 14 I 0.2

LSD 4.5 LSD J.J

1985 2 forsog 2 r~
4 forsog

a. Ubchandlel 349 224 74,6 a. 68 60 74,7
b. Mcchlorprop >-Oxitnl 2.0 I 1.0 l 25 Ib 5.3 3.1 b. 9 2 1.3 0.9
c. Mylolle Power 1,9 l 17 14 8.4 5.9 c. I 4 0.9 I.b
f.. Mylone Power 2.25 I 17 7.2 4.-1 r. 5 0.5 3.3

LSD- LSD-

Lcd b. c. d OB e er bchandkt I lorne'" ~l.uhum 2·J I 1l11\embc-r
Lcd r OB g er behandlel I l.<)rnel~ ,wdlum J....t i apnl-maj
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lalx'l 73. R!undc/ uk rudI i I'ill/t'nll'd. Spropfliflg eftl'rur dia [orar (156).

Antal ukrudl hk. Netle> Antal uL.rudt hl. '\leUC>
Vinterhvede pr ml Ilune- k""" mc.rud· pr ml k"", mcrud·

d't ...rlr fon' h. pr. ha b)'Il'" eflerlr rarlr ",ha hyl"

2 [nrw'8 1986

a Uhchandlel l.U q8 48 45.5 .1 7) 'l() 70.0
h Belllrol HH 1.0 I 62 -lO '1.7 h 2 6.2
c. '11110\ 4.0 I "" 61 1.1 c 2 0.0
cl O\lIlol 1.0 I 64 W 1.-' 1.5 cl 1 0.5 :\.7

c rlllo.\ 5.0 I 4 1 l L! c 8 5.1
f BClllrol lin J.5 I q 6 IO.J f JO 4.7

8· 0>'11101 .1.0 I I) 6 q.7 6.q 8· .14 S.J 2.5
LSD !.7 LSD 2.4

3jorsog 1985

a. LJhchalldlCI 204 6.1 79.8
h Bentrol HB .1.0 I 7 7 1.5
C. 11110>' 4,0 I 6 4 2.9
c TlIlm 5.0 I 4 1.8
f Ilcnlrol HB .1.5 I 1.1 0.9

8 (h.inol ).0 I IS 2.7 0.1
lSD

Il.-d h. ~. 1'1111 ('T Ix'handk! I ...tadlum 1-.~ I 1I<l't"mhon
, cd ('. r Ilg g er I'lt:handkt l '.'ldlUm ~-J I .lpnl-maJ

107

I d~ 2 for...og \'ar der \.~ Slor forskel pukrudismæng·
den. at fo,",,,genc \ Ises hver for sig. I det cne forsog var
der 287 ukrudisplanter pr. m! i eflcr. rel. og seh om dd
m~"'lc af delle ukrudt ud\ intrcdc. er der opnåel ,tore
mcrudb)lter efter allc behandlinger Det er o\crra
..kende. al for:\rsbchandllngerne har medfart IJge ...å
"'ore mcrudbYller <;om eflerar'\bchandlingerne. Tnxh
cn bcl)'dehg for..l..e1 på mcrudbyllerne er der ingcn
slUer fon.l..e1 mldlcrnc Imellem
I del 'Hltler fo~og med en meget he'\kedcn ukrudls·
m:cngde. ,om bln bel..æmpel n:c'len tolalt af alle
Imdler. er der Ikke opnåct nogen '1l..ker phlrklllng af
udbyttet
Mylolle Power er provcl p1\ andct år. og dOSIS er
reduceret en smule I 1980. Midlel blev markedsføn I
efledrel og "flm.er den kcndtc Mylolle. Resullalernc
... \arcr td det forventede ud fra erfarillgernc med My·
lone
Mcchlorprop --l O>.lInl er hgelt:de... prøvelover 2 !Ir
rnandlngell lIldeholder de '~Imme \lrksomme stotTer
...om Mylone Power. men ....;vcl ctTel..t som merudb) IIc
\}Ill...... knapl al være på hOjde med detle produkl.
UB 86 og Foxlnl er endnu lUt' marked,fon. men
hcggc produ\...ler har \l\t en Imcnde etTekl I de rn
fON'g. <;(llll de hidtil har deltaget I
I:or,ogenc fort!kclll.......

Tlbel 7] \I\er rC"ullaterne af 2 fnr\og I \lnlerl1\'cde
med Ire fUr'\kclhge nudler brugl ht'nhold ... \ .... I det ...cne
l'fter~lr og I del tidlige fon)r for'llgenc cr lUC ,Idet
'ammen. Idd ud<;lagene cr gan... J...e fur...kcllige. I del elle
for\(1& ....ar dcr i eflcr:ircl CIl bcskeden ukrudt~mællgde

p;: 7.' planter pr. lll~. Næ<;te forår b1t~\ der i uhehandlel
nptall C'I. 90 plall!er pr. m=. hll\'C(l\agclig be"ående af
fugk'gm:, og burrC'\lIcrrc. Alle lre midler har medf"r!
en mcget lin dTeJ...1 \ed cfler:'l.r...bchandllllgcTI I rorårt:l

Plantebcsk) Itel!>e

Iwr Til1m: \'æret lIlere ctTd.ll\ end dc IO øVrlgc midler
Trod~ fo~l..ellen I ctTcl..1 er der Opmit'l ...amme r.CIle
merudb}t1cr for alle behandlinger
I del andet fo(';ug var der CIl nogcl 'Iorre ul..rudt ...
m.engde. 2JJ planlcr pr m=. \ed ...projlnlllg. IImcd
panen af delte ul.. rudi ud\lntrcde. men III gengæld
fremspircde der en del hanekro på for<;<lg;;arealcl næ\te
for. r I ah \...unnc dcr eflcr foråN\prujlningen optælle...
98 plankr rr. m~ I ubeh'lIIdlel. hvoraf ca hahdclen
\lIr hanekro. Behandlmgerne i cf'eråret har 1~1..t' haft
nogen bekæmpende etTd..1 ovcrfor hanekro. og der er
Ikke opnået merudh) lier I dMe Ire for!\"g<;lcd. For. r.,·
behandlingen har lil gengæld \æret gan...ke cO'ck!lv
o\erfor ~å\'cl hanekro <;Olll andel ukrudt. og der blev
opn:lct "lore merudb) tIer p. Cl!. IO hkg kerIlt'.
Af dl' her provede midler cr kun Oxinol hlevel mar·
ked,fof!
For...ogenc fonsættc.,

-I:lbcl 74 \i ...er rC'\ull:llcme af 3 for\og l \lIlterll\ooc.
PLK-Gahpur. Starane 250 og Slaranl.' Kombl lIldchol
dcr Ikke hormonnllddel og er derfor udbragl I del
Ild lige cftedr Tidlig forJr er prmel Slarane Komhl
....tllll SW1re 560 ()g fur fur...tc gang Basagran \r1P
Ll..rudl...mængden \ar i dl"e J fo,",,,g Ikke ...ærllg ...Ior
I gennelll'nil t'r der upt<lh IJS planler pr m! l fodrel.
\(1111 de for... l..eIlige bchandlmger har reducerel lil ca
1/4. Slamne Komhl har \ed forår......projtlllllg vi ... , en
lldl tx.-drc ctTckl end de cvnge lUIdier Behandlingerne
hur re<;ullcrel I hc'\l..edl1c og u\l\...re mcrudh}tler
Bhlndt de pm\'ede nudler cr I..UIl SWlPC S60 lllMkc<I\

fort
PLK-Gallpur har nu \'xrct pmvell5 år I\ldl fo","kdltg
formulenng og do,crlng. og f0130genc med delle n1l(1
tleI af,>lullt'S hermcd. Mi(lIcl har I genllem<;nll af 40
fo,...og givet cn tdfrcd",sldlende ukrudt"bckæmpcl..e.
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idet 82 ukTudL'iplanter pr m! er reduceret til 4 Be
handlingen har medført et beskedent, men Sikken
merudbytte.

Tabel 74. Ukrudt i vIntersæd. (157)
Sprøjtning ejteror eller fordr.

Antal ukrudt hkO
Vinterhvede '" m' kerne

dlerlt forlr pr. ha

J jor.;øg 1986

a. Ubehandlet 99 135 69.5
b. PlK Galipur J,O kg 5 41 1.1
c. Sturane 250 0,8 I 7 49 1.2
d Starane Kombl 1.5 I 6 J8 2.6
c. Staranc Kombl 1.51 17 2.2
f. SWlpe 560 J.5 I JJ 1.7
g. Oa..agran MP 4.5 I J9 1.5

LSD-

I jor>Og 1985

a. Ubehandlet 20 89.3
c. Starane250 1.0 I O 1.0 8Ur"5ner" kan vær~ meget gfn(!rrnd~ W!d mefttæTSJr.nm-

d. Slurane Kombl 2.0 I O 2.7 gen. hllOr den op,rædu i ~'inltrsæd_

c. Sturane Kombl 2.0 I O J.9
Plan/en ..kiaIrer" ovenud afafgrøden. og de gnJnne plante-
d~/e i det aftærsJo.r!de Jo.orn kan Mtyde en h_)e~ l'Ondpmcent

f SWlpe 560 3.5 I O 2.4 og deraff_lgende Sit,," t.mnRfUd~ift.

Led h.c (lI; d er behandlel I ~tlldllllll J-2 I oktober
Lcd e. f og g cr bdmndlCI I ~ladlUIl1 3-1 , april-maj

I vinrerbyg er der gennemført et enkelt forsøg, h\lor der
I efteråret kunne optælles 179 ukrudu.planler pr. ml.
hoved~agehg bestående af agcNcnnep og hvid melet
gåsefod. Kun Swipe 560 og Basagran MP. udbragt I

fomret. \lisie en tilfred~slll1ende effekt på ukrudtet.
Trcxh, forskellen i effekt har ingen af midlerne givet
sikre po"itl\ e merudbytter
FOr'iogene fortsæues.

.ro forwg 1982-86

a Ubehandlet
b. PLK Galipur J--4 kg

82 76.0
4 1.2

LSD J.J

Tabel 75 \li'iocr re~ultatcrnc af 5 for~og 1 vlllterh\ede
efter en ny fOT"iøg..plan. Alle de provede midler mde
holder mechlorprop. Kun Swipe 560 er brugl vel
efterår ~om forår. de (wrige midler er udbragt i det ~nc
cfterår. I 3 forsøg var der en stor mængde ukrudt I
forårct kunne der oplælle~ 187 planter pr. ml, "lom
Lontryx. Swipc og EK 184 h alle har reduceret væ-.cnl
ligt. Basagran MP og Tribuml t- mechlorprop levnede
ca. dobbelt så mange llkrudt\planter som de o\lrige
midler. Trods forskellen i effekt er der opnAel omlrent
5t.31Ilme pæne merudbytte for de prøvede behandlinger.
I 2 forsøg med en meget beskeden ukrudL"'~land har
alle behandlinger resulteret I små negati\'e merudbyt
ter

Ta/x'1 75. BIoIIdet ukrudt I nntersæd. Sprøjl11lng efteror eller jorar (58).

Ant.1 ukrudt hkO Netto- Ant.1 ulrudt "'O clll).

Vintcrb"ede pr. ml k""" mcrud· '" m' k.m< ""'''''.'orir pr. ha b)'Ue rorlr pr ha b)'lIc

1986 3 jon"Ø/.: Z jOr<Bg

" UlChancllet IR7 69,_ a. 27 83.6
b SWIJX' 560 J.O I .lI 5.1 2.6 b. 3 1.5 4.0
c. LOlltry\ 2.0 I 23 4.0 c. 7 1.4
d. Ba'iagran MP 4.0 l 62 4.9 d. 7 2.5
e. T nbullIl mechlorprop 1.0 l 2.5 I 53 5.1 J.2 c 4 1.3 3.2
f f K 184 h 1.0 I 3J 4.3 f. 3 2.5
g Wlpc 560 3.5 I 29 4.0 U g. 5 3.6 6.1

I.sD J.J LSD-

Lcd h-'. cr ~hJndlel , l('rn<:l~ ~ladlUm 2-_\ I no\cmber
I«i Il: ('r tlt'h.l1Idlcl , lomct~ 'IJdIUm l_" I arni-mOl].



LOl1tryx. B....agran MP og EK·præparatct er ikke
mar"ed..fmt cndnu.
f'or..ogcne fort ..<.ctte...

Tabel 76 v...cr rC!)ultah.:rIle ar 4 for~"g i \'lIllcrhvcclc
med en række mIdler, der alle er ud~pn'jtel i fodret. I
gCllllem ... nlt er der optalt en be..keden ukrudtsmængde
på 48 planter pr. m~. Alle midler har vi"l sig efTektive,
og dt: har ikke påVIrket udbyttet. MPD-blandinger er l
handelen under for.. kclligc navne. mens ingen af de
øvnge pra:paraler er markctJ.,furt. l 6 forsøg i 1985
vi.. te alle præpMaterlle en lidI <;,vag etrek!. men da blev
der opnået p~clle merudbytter.
Lonlryx Cl' afprøvet i 13 forsog over J år, hvor midlet
h'lr reduceret en ukt"lldtsbe<"land på 60 planter pr. m 2

til14 og re~ulteret I et IIlcrudhYllc pli godt 2 hkg kerne.
EK 183 cr IJgelcde.. prøVet i J lir, hvor præparatet I
gennelmnit af 15 for'iøg har reducerct CIl ukrudl"
mængde p.i 61 planter pr. lll~ til 17 og medf,m et
..ikkcrt merudbytte p:1 godt 2 hkg kt:l'lll.'.
Afprøvningen af di....e to præparah::r af'ilullcs. mens de
uvnge tnllJler forh:ll afpmvl.'''.

I rug er der gellllcTTlførl 2 for ..og. I det elle for ..og er ell
ukrudl~m:engdc på 89 planter pr. m~ bekæm~t no
geldundc. lllen ingen af behandhngerlle har 11l('(lførl

PI:lnlcbeskytlcl~l.'

'iikre udslag. I det andel for,,'g, hvor der rkke V:lr
ukrudl, har alle behandlinger rlIedfnrt ncgatl\'e uthlag
Specielt har EK 183 og Foxlril ~';cret fM hårdt' mod
afgrøden

Tabel 77 viser n:.. ultalcrne af J for..og 1 \ 1I11erhvcde
med en række midler, som allc er lld~rrøJtel i forårct. I
genncrn..nll har dcr været 137 ukrudt ....planter pr Jll~.

Mcchlorprop og Cilean 20 DF har lHc lx:"æmpc::t
ukrudtet helt "i godt ..om de "vnge behandlinger, men
t rods denne for ..kel er der i gennem<,nit opn.ict mcrud
byller på l lil goot 2 hkg kerne eflcr alle behandlinger.
Dis..c beskedne udslag er tloget for..kcltlgc fra del. ..om
de samme midler vi<;le I 3 fors~'g i 1985, hvor dcr for
bekælllpcl ..c af en r11Illdrc ukrudhbc"l3nd bkv opnuet
betydeligt hOJcre merudbYllcr.
PLK-Galipur er afpnwel I 3 år i hut forskellig dosI" og
sarnmen..ætning, og afprøvningen af..lutte.... hermed J
gcnl1em..nit af 7 for ..øg har 1111(llcl rculll.:eret en
ukrudt .. bcstand 1'11. 137 planter pr. rn 2 11131 og ....amtidJg
medfl'r! el slk"crt merudbytte pa god l 4 hkg kerne
~Idlct er ik"c lllarke(hf'1rt endnu

I rug er der gennemført 2 for'i"g. hvor Cll hc..kcdclI
llkrudt<,mængde er bekæmpet meget tilfrt_'tI'i'llillcndc,
uden al delle har medfort <,talisti .. " ... kre mcrudbYllcr.
Forwlgcllc forl ....cllcs.

roflel 76. Ukr"dt i l'//I1cr\ll'd (/59).
.'}'projlllll/f.!, jimIr.

Fab{'/ 77. Ukrudt I vjllll'r'iæd (/60).
Antal hkg rUo- Spmjtning {omr.Vinterhvede ukrudt k~mc merud-
pr. m2 pr. ha byll~ ATllal hkg eltO-

Vint~rh"ed~ ukrudt kerne mcrud·

GI
4 j(JrWK /986 pr mZ pr ha byuc

Libehandlel 4H 60,6
J {ormg /1)86

M PD-blan(!lng 4.3 I y 0.1 1.4
Lontryx 2.5 I 7 0.7 Ubchandlcl 1.17 65,7

EK 1~.1 .1,01 4 1.0 Mechlorprop. 500'( 5,0 I 50 2.1 0.5

Sll'llon .1.S I 4 O, I Oxilril 1.5 I
II 1,1 I.~

Starane 1\11 2.0 I 8 0.3 \ Mechlorprop, 50f"':~ I J.O I

I-'O.\t 1'1 I 4.0 I 6 O..1 PLK-Cialipllr 4.0 kg 19 2.5

LSD- EK lS4 h .\.5 I 16 1,2

Cikan 20 DI-'· 20 g 46 1.1 0,4
6 jilrmg 19/'/5 Ally 20 D}- .lO g 26 2,0
Uht'handkt n 50,9 LSD-
MI'D-blandlllg 4..11 25 2,0 0,5

JjorwK 1985
LOIlII") .'\ 2.5 l 21 5,2
EK IH.1 .1.0 I 27 3,1 Ubehamllct H7 59.4

Slar:tnc M 1.51 29 2.~ M~ehlorprop S.O I 51 4.9 .1.1

rO\lril 4.0 I I~ 6.5 OXllril 1.51
29 7,} 4)

LSD 1.9 r....1echlorprop ..'.0 I
PLK-G~lllpur 4.0 19 .1 I 6.7

IJ jiJrloK 198,J·X6 EK 184 h .\.5 I 32 (JA

Ubt.'halldlcl 60 61,8 Ally 20 DI' ,;0 g H 5..1
LOI1t !")X 2.5 1 14 2..1 l.SD J.6

/.SD },j
7/or'iog 1984-N6

15/mwg /9N] ug /985-116
Ubehandlcl 1.17 64,3

Chchandkl 61 54.5 PI.K-Gallpur 4.0lg .11 4.2
EK IH.1 .1.0 I 17 2.3 L.Y/) J. 9

LSD /.5
Alle ~h,Hldlll1~wr l'r uJf\lrt l 'l,llhum .1_4 1,lpfll-m'll

Alk hd1.uIl!ll11lll·r t'r udhlfl l 1o..1I1111:h 'I"dlum ~-4 I apfll-rll.IJ • llkll ,prcllc-~I,d,,:nllddd

lhlJ



1 for.\·"g 1986

Ubehandlet IO 20 91,1
Tolkan 3,5 I I 30 2,9
Dicuran 4,0 kg I 34 ~2,1

EK 283 4,0 I 5 15 0,5
Agonil 6.0 I 3 5 2.4
PLK·Terblllryn 4,0 I O 2 0,8

LSD 6,/

2/orsog /985 Jf,

Ubehandlet 70 397 43,5
Tolkan 3.5 I 5 124 33,5
Dicurun 4,0 kg 9 34 34,1
EK 283 4,0 I 101 28 26,2
Agonit 6,0 I 2 5 33,4
PLK-Terbutryn 4,0 I I 15 34,1

LSD /2.1

4/omg /984·86 3 f,.

Ubehandlet 42 156 66,5
PLK·Terbutryn 4,0 I 2 13 17,9

Plantebeskyttelse

De gennem/ørte/or.w,g med bekæmpelsea/tokimbladet
ukrudt hor vist, at del kun er rentabelt at gennemføre
en ukrudtssprøjming, såfremt der findes en stor
mængde ukrudt på arealet.
Sprøjtning om efteråret kan ske. sa/remt I'ejret tilluder,
at der køres plJ arealet uden at 101'e for dybe spor. Det
kan dog være nødvendigt næste jorår at supplere en
efterårsbehartdling, såfremt nyt ukrudt spirer frem.
Ukrudtssprøjtningen bør udsættes til foråret, hvis
ukrudtsbestanden er mindre end 100 planter pr. ml,

eller hvor det pJ forhånd vides. ot specielle ukrudtsar
ter, eksempelvis hanekro, vil spire frem.
Det kan OI'en'eje.f at gennemføre en ukrudtssprøjlning i
IO trin ved at sprøjte i efteråret, evt. med en lav dosering,
og derefter følge op næste forår med et egnet middel,
hvis der er beha... for dette. På dennI? måde kan ukrudts
bekæmpelsen blive skllnsom mod slll'el o/grode .'wm
pengepung.

Græsukrudt
Forskellige græsser kan optræde som ukrudt i vinter
sæd, Agerræ ...ehale, vindaks og enårig rapgræs er ek·
sempler på egentlige ukrudtsgræsser. som bn være et
problem. Specielt synes de to sidstnævnte at optra..."CIe
stadig nere steder og medfører dermed et behov for
bekæmpelse. El andet prOblem med græsukrudt kan
være spild/rø af forskellige kulturgræsser fra tidligere
dyrkning af græsfrø.

Tabel 78. Græ.\ukrudr i vinten·æd.
Sprøjtning I'ed roning.

Antal ukrudt
Vinterhvede pr. mZ fortr

græs andel

AJle ~handlil1gC'r er udt~,rt "Ir.l.ks efter såmng.

hkg
kemc
pr. ha

Tabel 78 viser resultatet af forsøg nr. 39082 med
forskellige midler udbragt straks efter vinterhvedens
såning. Der forckom kun en beskeden mængde tokim·
bladet frøukrudt, og ligeledes var der ikke store mæng
der græsukrudt, som i dette tilfælde bestod af agerræ
vehaJe. Tolkan og Dicuran gaven meget tilfredsstil
lende effekt overfor græsukrudtct, mens begge midler
viste en skutTende virkning mod det tokimbladede
ukrudt. EK 283 viste en svag effekt mod begge
ukrudtsproblemer. Agonit og PLK·Terbutryn var ef·
fektive mod begge former for ukrudt.
I årets forsøg gav ingen af de prøvede behandlinger et
statistisk sikkert udslag pl' udbytlcl. Kun Tolkan cr
markedsføn.

I 1985 gav de summe midler meget store merudbyttcr i
gennemsnit af 2 forsøg, hvor der optrådte betydelige
mængder ukrudt, og afgrøderne samtidig var tynde.
Disse store merudbytter har betydelig indnydelse pA
gennemsnitsresultatet for PLK-Terbulryn. der har
deltaget i 4 forsøg over J år.
For!W)gene fonsa~ttes.

Tabel 79 viser resultaterne af I forsøg i vinterhvede
efter en ny forsøgsplan, hvor led b og c er behandlet
straks efter sAning, mens de øvrige forsøgsled er be
handlet i kornets stadium 1-2 i oktober. Græ:sukrudt
forekom i ~keden mængde, mens andet ukrudt fore·
kom med 122 planter pr. m1 . Alle behandlinger gaven
god effekl uden at medføre sikre udslag.

Tabel 79. Græsukrudt i vintersæd. Sprojl11illg ved sån"lg eller" e/terliret (/61).

Antal ukrudt hkg N~uo- Anlal uk rudI hkg NellQ-

Vintersæd pr. m2 kerne mc:rud· pr. m' k<"", merud-
efterlr pr. ha bylte efterir pr ha byue

g'''' andel g"", andel

/986 l [orsog Vimerh"ede I [orsog Vimerbyg
a. Ubehandlet 26 122 68,2 a. 190 46 %,2
b. Areloll n. E 3.5 I O 2 2,7 ~6,6 b. 7 7 9,2 5,3
c, Kugar 2.0 I O I 2,8 c. 24 I 9.6
d. Arelan n. E 2,0 I O O 2,1 4,7 d. 31 2 11,5 8.9
c. Areion n.E 2,0 I

1,9 U 23 2 7,7 4,5+Glean 20 DF ' 20 g e.

f. Kugar 2.0 I I H f. 19 O 10,2
LSD 5,/ LSD /,9

Led b og c er behandlet straks ener ,ånmg
Led d-r er behandlet l korneis "ladlUm 1-2 l okl~r.
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2 andre for...og l In-ede er Ikke medlaget i I~bcllen. fordi
græ~ukrudllUe forekom I det elit" fOr'iog spirede rar'
frem I ... tor mængde I fontret. og Ingen af midlerne
h.l\dc effekl mod delle: ukrudt

I rllg er der gennemfort et enkel! fOr"og. hvor der I

ertedrel .. ar en meget ~tor ukrudl\mængde. ho.. ed"l
gellg bc<;tående af agt"l"'.tedmoder \anlt en beskeden
mængde græsukrudl. K ugar brugl lige efter ..,;\nlng har
....l:rel <,ærdde\ effekti\ (l\erfor det bredbladede
ukrudt. I for. rcl '-ar ukrudl\mængden slærkl reduce·
ret (Jg~;\ l del ubc:h:JIldlede fON,g,led. og derfor har
hchandllngl'rne ikke pAvJrkcI udbyllcl.

I nfllerhyg er der gCllllcmfl)rt cl enkelt for<;og. og
rC\u1tall'l <;c~ i tabel 79, I efteråret kunne der optælles
190 planler af enårig rapgr.\:, pr. 111 2 Dc forskellige
behandlmgcr reducerede mængden 'If græsukrudl \;:1.:

\l'nlhgL lokllnbladcl ukrudl forekom kUli i beskeden
m;cngde Sld,1 I maj er der gl\CI kar:Jkter for elTeklen
merfor enårig rapgræs. og her hilr alle behandlinger
f?let karakleren I overfor 7 I del ubehandlede for\ng\
kod Der er for alle behandlinger hn<;tet ... tore merud
h) Iler p!\ ca 20 pcl
Fnr\opcl1c forl"''CII~

label 80 \I,er rC'iultalerne <.If" fOl"'.og efter en II~

for...,,~~pl:tl1. h\or IO for<;(lg\ll..'d - h og c - er behandlct I

\ladlUm 1-11 oktober. men\ de 0\ rige for",,,g<,,lcd. hvon
der mdgt\r mechlorprop. er behandlet lidi ...enere l

... tadlum 2-.1 I nnvcmhcr

Fuh!'/ RO. GræsuJ...rudl I VllltI'næd (162),
Sprøjlllillg j t'fierlir('l.

Anlal ukrudl hkg Ntllo-
Vintersæd pr, ml rorAr ktfnt mtrud-

I"'" andet pr. ha bylle

J frmøg /986 j';flrer!Jl'ede

" L'hchandlct 1-' .14 57.5
h. Arclon n E 2.0 I

lGI("an 20 DF lO g 0.1 J.J

" Kllgar 1.0 I l l 0,1
d Bdgran 1.5 I 7 IO 0.1 L'
c Arc1un Cnmbl 4.1l I 7 IX 0•.1
r GrarnllHlI1 2.0 I

Il, S\\-IPC 5bO ,2.0 I 6 O.X

LSD-

/[ormg /9X6 Vinll'fh>:r.:

" L hchandlcl 74 52 52.2
h. Areloll 11. E 2.1l 1

I Glean lO DF 120 g 7 9 5.J 2.1

c. Kugar 2.0 I l> 7 8.0
d. Ilclgran J.5 I 19 IO 9.J b.2
c Areion Combi 4.1l I 19 IO 5.1l
r (;rillllll1011 2.0 l

S"'dflC 560 2.0 I 14 Il 5.7

LSD J,4

I eJ h \I~ ~. hch.uull....1 I lllmf."'\ \UdlUm 1-;! I llllnhl:r
I ('tI d-fhchJndkt ll.lIllI·" \l;llhum 1·_' I l1l'l\cmh.:r

Plantebeskyttelse

"mdob er ('/ fint græf m(·d ~'n flor r«hio/el ~ ml"f{t'1
udhrt'dr Wp.
/klh' græsukrudl .fJ'''I'f at hrl'dl' u~ (ti :.ta<bg j1er.' ari!a/n
"'I·d I'Inli?TS<{'d i diff" ar Radl' i /985 lXt /986 nod d.'ue j.{rll'f
/ordd a/de n'f/de ~''''f('r\.tl'(lImurÅl·r

,1/1., 1Vlf!H/ÅflIdflnld/l'r hur xod 'f/eJ..f

I In'l'de er da genncmfør! J forwg. hvor \t\\cl græ...u
krudl som IOkulIbladd ukrudt kun fandlC<; 1 he'ikedcn
l11a.:ngde. Den bc<hlC cITekl er opnt\cl for bchandlll1
gerne på det tidlige tidspunkt. men udb~ Ilel er ikke
p!hlrkel

I rug er dcr gennemf'lfI 2 for~og. Il\or både gra......u
krudl og toklmbladel ukrudt nptrjdle I ... tor m:cngdc. I
det elle fOf''Og er led d. e ug f fur\1 ,pwJlel omkrmg I
maj. og her har effeklell ImKI gr:I.'."ukrudl \.crd skuf..
fende I begge fo"ug cr dcr Im\let negall\e merudb~l'

ler

I ,'"llub}X er der gcnn("mført el cnkdt fOl"'.(lg. og
re,ul1atct er medwgel I tabel 80, lefleråret kunnc dcr
npt<elk.... godt SO planler af så\e1 græsukrudl \Om
loknnbladct ukrudt Alle behandlinger reducerede
llkrudlsmængden \ed for .....optælllllgen. og den bcd~tl'

effd:t blev opnået I lcd b og c. Pæne merlldbyller pt\
10-15 pet. hlc\ ho\tcl efler alle bchandllllger
FOr'iogellc f()rl\æltc~.

Taocl 81 \l<;N resultaterne af 2 forwg l hvedc. tnor cn
ræHe Olldier er pnwct lil bckæmrel~ af gfi.t=\ukrml!
vcd forul"'.\pmjlning, Behandlingerne er gennemført
IIlIdl I maJ I del cnc forsøg oplrådlc \livel grx-.ukrudl
...001 :mdc( ukrudl I ~kedcll mængde. og opl~c1hll'

gerne viser. al alle hch:JIldlinger Ikke har hd:t.'lIlpl·t
gr.l.....ul..rudlct lilfrcd...... llIlcnde. lige ,om Tolkan I ng
Oll'uran le\ner 10\ lig meget tokimbladet ukrudt I del
alldel fnr-og oplrt\dlc cnt\nf!; rilpgri.l..'''' I \;j 'lnr mængde.



Plantcbcskyuelse

at optællmg Ikke ..-ar mulig. I "'ledct er dc=r gl .. et
karakter. h\'oraf det fremgår. al Belgran og Tall..an L
har været me'.t effektlvc ul bekæmpelsen. l begge
forseg er merudbytternc= beskedne og ikke I stand til at
dækl..e omkostnmgerne. Re<.,ultaterne af Arets fo~og er
noget fOT'lkelhge fra det, som de ,amme midler \istc i 2
forsøg i 1985, hvor merudbytler på ca. 15 pet. kunne
opnås for alle behandlingerne.
For<.øgene fortsættes.

De gennemførte forsøg har igen l·l.\I, ar græsukrudl. nar
det forekommer i berydelig mængde. f...an nedsæt/e
udbyrrer .'æsentilgl. Srore merudbyrrer kan opna!>foren
effekriv bekæmpelse.
Midler med effekr mod græsukrudl bør primært rages l

am'endelse, nar derre ukrudr ford ammer. Dels er be
kæmpelsen relo'i~'r dyr, ag dels hor forsøgene ~·ist. al
midlerne kan l'ære rel hårde mod afgreden. hvis
ukrudlsprob/eme{ er be\'kedenl.

kiddike. og ligeledes er nere underarter omfauct af
navnene kamille. ærcnpm. t\etand og forglemmlg.ej.
Forsog med bekæmpelse af ukrudt bh\er ofte placeret
på arealer. hvor ,pecielle ukrudtsarter \Cllles at spire
frem. Erfaringerne \'iser dog. at de ventede arter Ikke
altid spirer frem. og det ...kønne.. derfor. at de gennem
forte fors"g. og upli.cllingerne heri, giver el dækkende
hillede af ukrudl~rterne... forekomst i vlIller~ed J de
næVnte år. Tabellen vil derfor o\er en årrække vi'ie, om
ukrudharterne forskyde~ l forhold til hmllnden.
I 1986 optrAdte fuglegne\. stedmoder og I..amllle hyp
pIgst, ganske som det og \'Ilr tilfældet i de foregl'lende
år tilhage lil 1975.

Tabe/82 HYPplgsle ukrudrsaner ; l'isse ar (/64)

Vintersæd
Forc:komst l pcl. af fOl"Ø8 !

tq86 I~S5 1980 IlJ"15 I

Antal forsøg ., 54 I ,. 17 !

Fuglegræs 77 72 62 88
Stedmoder 51 52 52 47

Valg af middel Ærenpn, 25 19 45 53
I nIle forsøg I l'JnfeT\æd er der foretaget en optælllng af Kamille 52 48 28 71

ukrudt, som er opdeh efter art. Tvetand 26 19 17 35
Tabel 82 vi<;er. h\'or hYPPigt fOT'ikellige ukrudtsaner Raps 15 15 3 O
forekom I de gennemforte forsog I så.. el 1986 som I ForglemmIgej 22 II 17 35
tidligere udvalgte for",,&! r. Burresnerre 5 2 14 18

De al1\endte na\'ne er ikke heh botamsk korrekte. lianekro 6 6 7 6

Raps omfatter ledes og agef"ennep, agerk 1 og
Hyrdetaske 9 6 14 6

Tabel 81. Græsukrudl l vintersæd. Sprøjtning i fororel (J63).

AntIIl ukrudt Hk, Netto- Kl:l.rakter- Ilk, "'elto-
Vinterhvede pr. ml kerne merud· for kerne nlt:rud·

'''''' an<l<. pr. ha bytte ,= lindet pr. ha b)'ue

2 [orsog 1986

a Ubehandlet 18 49 54.6 a. 9 6 68.4
b. Tolkan L 2.8 I 14 23 1.6 b. 2 4 1.2
c. Dicuran 500 FW 4.0 l 12 14 0.8 c. 5 2 3.6
d Areion n. [ 2.0 l

. mechlorprop. 50% 3.5 I 13 O 1.6 1.5 d. 6 2 0.6 2.5
e. Belgran 5.0 l 15 3 J.2 2.8 e. 3 l 1.1 2.'J
r. Ardon Combl 5.0 I 16 J 1.2 r. 5 I 1.6

LSD 5.3 LSD 2.7

lformg 1985

a. L:bchandld IO IO 45.1
b. Tolkan L 2,81 3 9 9.3
C Dicuran 500 FW 4.0 I J 2 7.2
d Areion n. r 2.0 I

mcehlorprnp. SOl( J.5 I 5 6.1 3.0
e. 8elgran 5.0 I 2 6.8 2.8
r. Areion Comhl 5.0 I 1 5.9

4 forsøg /98/·82
a. Ubehandlet 34 23 58.0
d. Arelon n. 2.0

- mechlorprop, SOo/c l 3.5 8 l> 1.0 4.1

Kar'3~ter IO IO{)~ d:d.l1lng. O IntCI ul rudI
Alle behllndhll,!:er er udfort I lorncl~ ~1.ld1Um .\-4 , apnl"lIdJ
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lahd 83 \1"'l:r h\llkl'll eOcl...1. dercropn el mod uk rudI
I \lIller...~d af cn r,,::l...l...e meget ann:ndtc midler
Tabellen angl\er lIudleml.... proc(',,(ris(' (1[d.. l. Inill...el
\II "'ge. al el h"JI lal er en..bcl)dcnde med en god
'lrl...nmg. 'lormalt 'ti t:n eOd, I pa R5 pcl eller men:
oclydc. al lkr opna ... cn god hcl...æmpel ...c undade ne... lc
forhold mcd Cl gl\'cl middel.
Bag dd enl...elH; lal ror dTel...1 ligger lIIi"d~1 7 obwrm/io,
I/('T. "'om ...arntldJg Cl' arnle! fra ncrl' ~r" for"'l,g. Kun
dcncd kan de! ... iI... rc al del anfOrlc lal er rimellgl
lIa:Ucndc for den etTekt. <,om opnil... linder pral...li'<ke
forhold med 'ancfende kll1llall ...kc og 'æk'lm~e<.\l!!e

tx'llllgeber
Ihor der 11'W\lle..... Cl tal. kan ;'Ir...agell derfor ':en:
m'.lII!!lende fOf<,('g..rl'\uhaler. men og..a en f(lr ...,ag og.
u"lkker effekl, under ~O pcl 'Irk111llg l genncllhllll.
"an udelukke lllldlet fra lallelIen.
I tabellen er "Ull mcdtaget nudler, "'-lill 'enle.. IIIllr
J..edslorf i 1987. Dl'l cr anfon In Ill...ell do..crlllg. Illldlcl
er pruvCI l. ltgC"'OIll lllJdlel'< pri .. pr. ha I 1986 Cl' anfof[
Iler lil ... kal ..~ la.:gge... OmkO'llllngcr III lldbnllgnin~

Pl:mtebesk) ((else

~111llcrnc er plal:crel I gruppa efter mu'C"dl'I\·I'Hid..•
PUfI/..l. Di.' 'ilndrelle Imier " ....er. hHlrdan del cnlehe
middel. e\1 gruppe af nmlkr. "rker p, de fl"C\IIIt'
alnumJdigl forekommcnde lIkrudl~arter. Dc lodrCllC
kolonner' ."cr dcrimoo. Inordall den cllkche ulrlldh
an bll\er p<1\lrlel afen r..dle ror'ikclllgc mldkr

Vf!d WIllIlIl.! "an bCI1Ylle.. cl ,,1kaldl jordmiddel. En
omhyggelig ...:1nll1g. ""I alle kl:fncr bhvcr dækkel. gIver
<.,anllllCIl mcd ~pnljlning. på ('I brkvcnll s:1hcd uden
knohk mllllghed ror at opn:\ Cll god eITel I p3 llkrudlct
uden ;tl,kadc argroden D ......e nudler haren eIT('lt mod
~3'c1 græ...ukrudl ...om lokunhladcl ukrudt Mod det
....d .. ln..t:\nlc har Slnmp \I't den brede'\le c::O"t.'ll og
"'PCClell 'a:rl'l mcrc cITckll\ mod agef'>ledmoder

nd/~l!,l l'[terllr. nar "ornel h,lr mel cl III IO blade. og
u"rudtC::1 endnu ...I.ir m('d kimblade. kan nere nudler
tage... i hrug Il:l delle Ild lige Ild"lpunkt bruge'> prllnærl
midler, ...om iJ..J..t' i"dl'!Jolder IJ/cch/urprup. Ocmærk. al
der er betydelIg for... kcl p~ di ......e hchandlingcr"l pm.

ru!J,,18J f.y/eAt i pel mod del ri~IIl.!\Il' u/..rudr i rillll'T\(('d (1M)

ToltambJackt ukrudt GfJr5ukrudl

t
" • IVintersæd c~ ~ t .., ..

~~ E
~

'5
Pn"'t! ~~

~
~ ] ~ ." e

~ l
e

idosis ...
~

~ c c ~ ~• E • •
~ ~k&fltr E~ • f!' ... æ " li, ..

~~
~ • æ æ •

'" .lipr. ha < '" '" < '" >

Ved såning

1 Arelon n E .1.5 -no 'II ~ 1 95 8b

GI
2. Slomp 5.0 375 99 99 93 75 99 100 94
3 Tnbullll J.5 315 49 51 92 98 54 Rb 88 89 81
~. Tnllul.m .1.0 2-10 48 RR 7b 97 94

Tidligt efterår

5 Glcan lO DF· 20 g Q(] Ob 84 51
b. Glcan 10. OXllnl lO g 0.5 lbO 72 100 R7 100 9.1
7. Vcgoran 1.75 245 RR 95 I()() 99 99
8 (hunl 1.0 150 IH 99 85

Senl efterår

9. ~'1) lone 2.5 210 90 qS 100 90 89
IO. Swipc 560 3.0 225 77 97 98

Tidligl forM
II \1ylolll' .1.0 255 55 'II 8b 88 X2 'Ib n
12. $" Ipe 560 J.5 260 92 99
1.1 \ cgor..lIl 2.0 280 52 95 -:'9 92 8
14 Glean 20 O\.llnl lO g 235 5b 95 )(XI 98 99
15 I"ribuml

Mc::ehlurprop I.X 2.X 2JO <7 95 'I" '8 100 100

Senere foriir
16. ~ PD-lludkr 4·b 85 bO '17 89 92 1M
17. IlerbaIoll 620 3.5 190 74 88 95 Ob 70 RO

·'l'rnk·ll;~ht:nmldrllll"ll
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Plantebeskyttelse

Ukrudt i ærter og hestebønner
l 1986 har interessen for at gennemfere forscg med
bekæmpelse af ukrudt i ærter været usvækket. Specielt
er der gennemført mange forscg på arealer. hvor raps
var ventet ..om ukrudt i ærterne.
Generelt er der opnået en god bekæmpelse af ukrudt i
ærter i 1986. Erfaringerne viste igen, al såfremt der
sprojtes tidligt i ærternes udvikling - ved en højde pli.
2-5 cm - kan Oere af midlerne give en sikker og meget
bred ukrudtseffekt. Såfremt sprøjtningen forsinkes, vil
flere ukrudtsarter ikke bli\'e bekæmpet tilfredsstil·
lende. Det gælder f.eks. raps, hvidme1et gåsefod og
kamille. men specielt bli ...er der problemer med at
bekæmpe gul okseoj~ og l'~jplleur/.

De gunstige virkningsbetmgelser i 1986 medføne. at
der så\'el i forsøgene 'tOm i markerne mere generelt
kunne observeres tydelige hormonsymptomer p5 af
grøden, hvor MCPA indgik i behandlingen. Påvirknin·
gen fortog sig dog i løbet af 8-14 dage, og der er ikke i
årets forsøg målt nogen \ikker negativ indflydelse på
udbyuel af den lovlig hårde virkning.

Tabel 84 viser resultaterne af 3 forsog, hvor tre forskel
lige jordmidler er pro\et straks efter ærternes sAmng.
Mens Afalon og Treflan også har været med i forsøg
tidlige~e, er Tribunil provel for forste gang. Midlet har
\fist en svagere effekt overfor ukrudtet end de øvrige
behandlinger, og renheden til hO'it er ikke tilfredsstil
lende.
Treflan. der ud~prøjles og nedarbejdes i jorden før
..Aning. har ligeledes levnet for meget ukrudt. I led f er
behandlmgen med Trenan suppleret eOer ærternes

pct af Jorden af dæ-kket af ukrudl ~td host.
Led e og f er behandlet for ..Amng
Led c og d er behandlel straks efter såmng
Led b og f er behandlet. da ø:rtemc "ar J-5 cm h"JC

Antal ""'.. hk&. N<t1O-
Markært Ukrodl nmg- k""" m<rud-

... m' v. høsl ,..ha bytte

3 forsøg /986
a. Ubehandlet 89 36 33,7
b. Basagran 480 1.0 I

I O 3,8 2,1
- Blad" 500 se ,1,0 I

c. Afalon 1.5 kg 50 22 1.2 2.5
d. Tribunil 3.5 kg 79 23 0,9 2.7
e. Trenan Ul 48 16 0,7 0,3
r. TreOan og l,S I

7 I 2,1 0,2Basagran MCPA 2,0 I
LSD-

6 forsøg /983
a. Ubehandlet 90 37 39,1
b. Basagran 480 1,0 I

18 II 1.0 0.7- B1adex 500 se • 1,0 I
e. Treflan Ul 40 19 1.4 0.4
f. Treflan og Ul

8 \O 2,7 0,8Basagran MCPA 2,0 I
LSD-

Senere i fordret i stadium 3-4 hen i apnl, når va:k"lbe
tingelserne er bedre, kan midler med indhold af f.eks.
2,4·0 eJler MCPA i blanding med andre midler give en
god virkning. Bemærk den betydelige prisforskel på
behandlingerne i delle afsnit.

Tid/igt/ordr i kornets stadIUm 3 I begyndelsen af apnl.
hvor væksten endnu kun er svag I afgrode og ukrudt.
har flere midler vist god effekt. Ofte er det de ..amme
midler, som kan amendes i efteråret. Oc forskellige
midler har VIst omtrent samme effekt og ofte en
svagere virkning, f.eks. på agcf'itcdmoder. end de kan
præstere ved en sprøjtning om efteråret.

men også at f.eks. agerstedmoder ikke bekæmpes til
strækkeligt godt af alle de her næ\nle behandllngcr.

Valg af ukrud/smiddel bor nOJe ajS/emmes efter den
ukrud/sjTora. der forekommer pd det areal. som skal
sprøjtes.
Et indgdende kendskab til den flora. som forekommer
p& den enkelte ejendom, eller endnu bedre i den enkelre
mark, felter i høj grad valge/ af middel.
Et godt kendskab til aktuelle midlers ellekl gj~'er.

.Mfremt ukrudtsfloroen er kendt. en mulighed for lil
hver en lid at vælge den økonol1l/).k bedste løsning.

Senere i efter/iret, når kornet har udviklet 3-4 blade,
kan midler med indhold af mechlorprop tages i anven
delse. Disse midler har alle en så bred effekt. at det
meste ukrudt i Vintersæd kan bekæmpes effektivt.

Ukrudt i æner bør bekæmpes. inden del bliver for stort. De
gængse midler har alle en bred og sikker effekt, hvis behand- Tabel 84. Ukrudt i ærter (168).
tingen sker pli ukrudt med maksimall 2 I"vblade.
Ænerne tdler at b(il'e sprøjtet olierede fra 2-3 cm højde.
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Plantebeskyttelse

frelmpinng med Ba,agrall MCPA Her er der opnlid
en megel tilfred"~lillende ukrudtsefTekt. og renheden
ved :enernes høst er ligeledes i 10p. Del opn~ede

merudbytte har \'''l'rd i 'tand til al betale for omkost
Illngen III to behandllng('r
Afaloll har ikke medfort ell IIlfred ...... llllende rcnhol·
dcl\C ved host.
Basagran ..SO + B1adex 500 SC er brugt efler ærterne.
frcm'pmng. Denne behandling har \lrl.;el megd til
rrc(hstillende og givcl en ren lTlark og:-.å ved iCrtcrne~

ho'll. Merudbyttet er og.... her i '!and lil al dække
oml.;osll1tngerne 111 behandlIIlgen.
For'l)gem: fort":CIIC'.

Tabel 85 \'I...cr rC\ultaterne af J forsog. t1\ or nere
mIdler er udsproJlet lige efter ærtcrlH.~ ,!hllng. Be·
handllllgcn p:1 delte lid,punkl er ,ammenlignct med
Ba...agran"80 + R1adex 500 Se. I gennemsnit \ar der
174 ukrudl:..planter pr. ml. Ingen uf behundlingcfI1e
har \ Irket ulfred".. tillendc \c..-d optælhngen efter sprøJt
nlllg af led b. SpecIel! har Igran 500 pti dette IIdspunl.;t
le\ net for meget ukrudt. Ved ærternes IHY..1 .. ar der en
ukrudlsdæl.;nmg på 33 pel I det ubehandlede forsogs
led. led e er og,a p. delte udspunl.;l for ukrudtsfyldL
Den ikke helt lllfredsstlllcnde bekæmpelse medfone
beskedne merudbylter p:1 I.:a, 2 hkg ærler. M1m dog er i
~Iand III al dække Omkm,\lllngernc. Basagran 480 og
B1adcx 500 SC er tlllad1 III brug i æfler. men de ovnge
midler lUC.

"'msmckia er en ret vold5Qm p/unu. 5Qm optrædu i gene
rende mæflgdl'T i korn. ærter og roer pd flere Jysk l! /okahle
ler.
P/arI/en mll/d!!r om ytenfro. men har i mod.welmng Iii denfIe
gll/e blomster.
Bladex -t- Hasagran 4HO har l'ist go<l (ffekt i ærter 085/1 m(xl
delle ukrlldl.

label85. Ukrudt i ærter (/69).

• pl"l ,Ir Jnrdcn ,)f tb..U.cl af ul rudi .. al hll"l
I ni .:. d. Il!! e er hc-h,lndlcl "!ral" erlcr ~n,"g
lal f er heh.,"dlcl l'llc fllr «'rlerne"') rrenl\[1lnng
I cd b er hchand1l:l. da ;crlt:rnc 'ar 3-~ t.:m hl'J<'

Antal Dæk·
ukrudl ning·
pr. m2 \" hoSI

111
\.l I II
I.l l 61

1 1985 genncmfoflt. kun Cl enkelt forsog efter den Ile
for'iøgsplall. IIcr vI te midlerne en mere 111fredsstil-
lende renh()ldcl~e. og der blev hostet storre merudbyt
ler end I rets forsog I begge for~()g r har Igran
medfort el la .. ere mcrudbYlle end de 0\ rige behandlin
ger
Vcgoran har deltageli forsog I J :1r. og afpro""ungen af
delle mIddel afslull~ hermed. Vegoran er I fON,gene
ud...prøjtet p:' et tidspunkt lige for ærterl1~ frcm"pl
l"lng. D.v.!>. al behandlIllgen er gel1l1emfort ca. 14 dage
efter 'åJllllg I mods<t:tIl IIlg til f.t'k .... B1adex 500 Se. ~Olll

er ud...pnljlel indenfnr rn dagc ener ..1iningen. I gen
ncm,nit af I" fOf'><'g o\cr J Ar har Vegoran givet en
bcl.;æmpcl...c af ukrudlel p hille med Bladex straks
efter sålllng. Vegoran har dog medført el lidi mllldrc
merudbytte. men forskellen er ikke Sikker.
For-.ogenc fortsætte ....

I label 86 ,e~ resultalerne af 2 forsøg efler en ny
forsogsplan. 'lom er Op~tlllel med henblik på bekæm·
pd<;e af gul okseoje. Denne ukrudl,pl:lIlle oplr. die dog
kun i el af årets for"iog. Her oplr dte ogs:\ hanekro l
betydelig mængde. Resultaterne \ISCr. al denne grådige
plan le og,,:' I ærter kan medføre betydelige lab.
I led e og f er B1adex udsproJtel SI raks efler ...Alling. og
efter ærteruc" frem",plring er der 'iupplercl med hen·
holdwi~ Ba!)agran "80 og Arclit. Dc ovnge forscgsled
er behandlel. da ærterne var 3-5 em høje.
Faneron 50 \\'P. som Ikke er Illladt til brug I ærter. er
pro\el for f""'tc gang. 00"'1'" har \xrel 2 kg pr. ha.

0.1

1.6

U

l.l

0.4

Netto
merud·
bytte

31,7

2.0

1,5
1.1
0.1
1.4

hk"
kerne
pr. ha

37.8

6.4

6.2
4.6
1.8
1.9

11

40

O

2
4
4

JO

Il
Il
14
IO

20 44,1
7 J.l

IO 0.6
LSD-
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66

64
67

Il l
74

177

16

l4
71
49
6l

1.0 I
1.0 l
\.lI
1.0 l
2.5 I
\.lI

1.0 1
• 1.0 1

1.5 I
3.0 I
2.=' I
1.5 l

J ju"og 1986

:I l:behandlet
b. Ba-.agran .. O

Blade" 500 SC
c. Bladcx 500 S
d. TrllHllun
c. Igran 500
f. Vegoran

Markært

/ ju"ug /985
a Cbehandkl
h. Oa,agrun ..SO

I B1adex 500 se '
c. Bladc,\. 500 se
d. I rlllulan
elgran 500
f Vegorilll

N fimo)( 1984·8{)
a L-behandlet
c. Bladex 500 se
d. Vcgorall
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Tabel 86 Ukrudt; ærter.

J."~
Antal ukrudt lh:L· .... Netto- Anw ukrudt Dd· bko "l'":\olarluert IW- m: ning- k,,,,, """"'. IW. ml nlng k"", mm>d

Oj< hanekro lah ". hosl pr_ ha bylte: ialt ,""" I" h. b}tte:

] forsøg /986

3. Ubehandlet 26 78 14.1 JO 25,1 a. 54 18 56,2
b. Bladex 500 se 1,0 I

+ Basagran 480 1.0 I O 9 27 4 10,8 9,1 b. O 0,8 0.9
c. Bladex 500 se 1,0 I

+ Basagran 480 2.0 I O 7 20 5 15.7 IJ.J c. O O 2.3 0,1
d. Faneron 50 WP 2.0 kg O 22 .18 12 II.g JO.l d. 6 O 2,3 l,8
e. Bladex 500 se 1.5 I

og Basagrao 480 og 3.0 I O 16 l6 6 14,6 10.8 e. O 1.6 2.2
r. Bladex 500 se 1.51

og Aretit og 4.0 I O l l O 18.4 16,2 r. O O l.6 1.4
LSD 4.3 LSD 1.3

• pet. af JOrden af ukrudl '-ro ho<.l
Led e og f er behandlel s1ntk.. efter !>Alling
Led b·r er be:handkt. da æncrnc "ar J.~ cm hllJe

pet af Jllrdcn af dtt"lo.:kt"t af ukrudl \(~d hO~1

Led e ug r ~halldlet sira"', efter Såmng
1.00 h. c. d og f er behandlel. da æneme ~ar 3·~ cm h\,JC

I de 3 forsøg uden raps var der igennemslUl 126
uJ..rudt ... planter pr. m 2 • '>()lll blev bekæmpet lilfredS"ilil·
lende efter alle behandlmger. Ligeledes var der en
Illfreds<;ltllende renholdelse efter alle behandlingerne
'ed æflernes host 1 gennemsnit af de 3 fot"'iOg er der
npn.1el 2-3 hkg æner. men delte relativt pæne merud
b~ tie ..lammer pnmært fra 1af de 3 forseg. h\or der er

/ forsøg /986

a. Ubehandlel 5l lil 12 31,S

b. Ba.,..agran 480 1.0 I
2 118 l 2.6Dladex 500 se -1.0 I

c. Basagran MCPA 2.0 I
O 123 4 2,7

- Blade< 500 se 11.0 I
d. DII11efuron Fia 2.5 I 6 159 3 l,6
e. Du Pont linuron 1,5 kg 64 222 4 2.l
r Du Punl Linuron 1.5 kg

26 184og A'lutox og 2.0 I 4 1.4

LSD 1.6

J forsog /985

a. Cbehandlet 140 19 44.4

b. Ba.<..agran 480 1.0 I
17 6 2.0Blad« 500 se -1.0 I

c Basagran MCPA 2.0 I
15 l.6- Bladex 500 se 1.0 I

4

d Dlmefuron 2.0 kg 31 l 2.0
c. Du Ponl LlIluron 1,5 kg 88 6 l.2
r. Du Ponl LIlluran 1,; kg

og A..ulox og 2.0 I 71 7 1,4

LSD /.8

hvilkel er en lavere dosi~. end midlet normal! anvendes
med ,ed brug i korn. lied b og l: er der sproJtel med en
blanding <l.f BJadex 500 SC og Ba~gmn 480. Dow~ af
Basagran 480 er forskellig i de IO fors(lg\led.
I forsog nr. 43().48 var der 143 uJ..rudtsplanlcr pr. m~.

h\oraf de 7 var hanekro og de 26 'ilr gul oksecji.'_ Den
mest effekli,e bekæmpelse er opn el i led f. h,or Arettt
har suppleret Dladex ,ed såning. Denne bedre dTeJ..t
holder helt ul hos!' h'or delle forsogsled er helt fri for
ukrudt. Også de ovnge behandlmger medførte en god
renholdelse. idel Fanerollbehandlingell dog ...ar lidt
mindre effekliv end de ovrige behandlinger. Der er
opnåel StOre merudhyHer på 10·18 hkg ærter....om
naturligvis rigeligt har kunnet dække omkostningerne.
I forseg nr. 42132 ble... en be.J..eden uJ..rudtsbesland
bekæmpel fuldslændigl. Kun 1 led f er der el MI.;I·..ert
udslag.
Forsøgene fort-.a:ltes

Tabel 87 ,iser resultatet af for~og nr. 40071. h\or der
var en stor ukrudlsmængde på 31J ukrudtsplanter pr.
m~, hvoraf de 5] var raps. Af o"ngt ukrudl "ar
agersledmoder fremlræ<icnde, ug ingen af midlerne
gaven lilfredssllllende effekl o\erfor denne pl:.inle.
Kun led b og c gaven tilfredsslilIende effekl merfor
raps. men trod:-. den gellerelt for svage effekt overfor
den tOla le ukrudL..be~tand var marken ved hosl ren
holdl tilfredsstillende efter alle ~handlinger. De beo
skedne merudbYllcr var 1 ~Iand lil al dække omkoM
ningeme. Dimefuron er endnu Ikke markcd...furl. og
Asulox er ikke IllIadI ul brug 1 ærter
13 forseg efter !>amme forsøgsplan i 1985 gav midlerne
ligeledes en rimelig renholdelse ,ed host. men "i der
kunne optælles lovlig megel uJ..rudl efter sproJtmngen
Forsogene fortsæltcs.

Tabel 88 "iser resuhaterne af 11 for .."g efta ell fon.ogs.
plan, som speL:ielt lOg sigte på bekæmpelse af ,'pild.
planrer afvårraps. Forsogene er opdelt i ] forsøg uden
raps og 8 fONOg. h,er raps forekom.
Alle midler er udsprojtel. da :.eflerne var 2·5 cm hOJe.
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TabelB7. Ukrudt i ærter.

Markært
Anlal ukrudt

pr. m~
rllp'" iall

Dæk·
nlll~

Y. høst

hk,.
krmr
pr ha
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7'(lbel 88. U~rtl(lf i (urer (/70).

Antal ukrudt Dæk- hk. Nello- Anlal ukrudl Dæk· hk. Netlo-
Markærl pr. m2 nms- kerne merud· pr. m2 nmg kerne merud-

raps ialt v. hilSI pr. ha bytte "P' lait V. host pr. ha bylte

19~6 J Jor;wx Rjonog
a. l'behamlld 126 27 41,1 ,. 30 122 43 38,8
b. Ba~agran 4HO 1.0 l

• Blade... 500 SC · 1.0 l 8 .1 J.5 1.8 b. 10 .l J.8 2.1
d. Bll'..agran MCPA 2.0 I

I Blade... 500 se · 1.0 l 10 4 .1.7 2.J c. 9 J 2.4 1.0
d. SIleli Triro!cx 1,4 l

, Illadex 500 SC · 1.5 l 7 4 2.7 I.J d. 9 .l J.J 1.9
e. Bladex 500 se 1.51

+ MCPA 75% tO..n I s 7 2.4 1.2 c. 12 l J.1 1,9
f. Ua..agran MCPA 1.0 l

Bladex 500 SC · 1.5 l 2 4 1.5 0.1 f. 8 J 2.5 1.1
LSD- LS/) 2.4

19~.1 5/ono,l!. Jjonug
a. UbI.'handkl S6 40 43.4 a. 98 220 61 34,2
b. IJ<I..agran 4~0 1.0 l

, 1J1adex 500 se 1.0 l 6 7 0.5 1.2 b 14 6 12.1 10,4
c. na ....agran MePA 2.01

I IJladex 500 se 11,01 S 10 0.1 I.J c. O 19 5 11.6 10.2
d. Shcll Tnfoln 1,4 l

. Bladcx 5(x) se 1.51 .I 4 1.(1 2,4 d. 28 6 13.2 11.8
LS/) - LS/) 7.~

19~4·~6 / I jono.':, /5 JON'.'],

a. Ubdlandlcl 112 li 43.1 ,. 46 155 44 38.3
b. Ua!ooagran 4MO 1.0 l

t nbdex 500 se ' \.0 I 10 h 1.7 0.0 b. JO 5 6.9 5.2
c. Ila...agnm MCPA 2.0 I

GI
' Bladc:>. 500 se · 1.0 l 10 7 2.1 0.7 c. 27 5 6.2 4.8

LS/) LS/) J.I

- rel .d· Jonkn d,d.~t'l ,If lI~IUJl \nt hl"l
Ll'd h r N;handkt da .crll·rtll' laf .1-5..:rn JIIIJC

1'0rel-0111. "j,er. at bdl<indlingcrl1c har Illcdfort ..amme
eITekl og merudbytle.
F<'r..ngcnc fOrl~æ[tc,.

Tabel 89 \l'er re .... ultalcrnc af 2 for<;()g. hvor ~I'/~ er
beka:lllpet mcd FU'iilade. I gellllcnNlll uf de 2 for<.,og
\ard!:r 155 blk<;kud pr. m 2 \~o"pruJlnlllgen. d~r ble\

ro!Je/89. A\'ik i ær/er (17/J.

hk.
kerne
pr. ha

10 36.5
10 5.1

10 6.0

IS/) -

7

O
4

DH
IS

lS

155

Kviklokud Nedvi5llill&
pr. ml karakter

forAr v. hosl ukrudl ær1er

2.5 l
2.5 l
2.5 l

Mnrkærl

2 JiJrwg /986
a. Ubehandlet
b. rll<.,lIaoc*
.... FUlooila{h.~·

og Rcglolle*

11O.... [Cl 'IOr~ ItlcrudbYllcr for bd;;t:mpcl,c af hvidmclct
g:hefod
l gCllnemsnlt af dc ~ fnr"l,g. hH]f rap!oo forekom, er der
optall 122 Ukrlldl'iplall1~r pr. 1l\2, hvoraf cle 30 har
V,l'r~t rap..... I d~ nc"tt' forMl~ 0plrådll,' rap" ktlll I
hc~kcdcnl omfang. ()~ npt:cllingcrne for bl.'kæmpcl,c er
m:ll1gclflllde. 11len gcnerelt er dcr opn1~1 en meget
liJfr..·d ... 'lillclllle virkning. Alle behal1dJillg~r har givet
en en-d.li\ flcl-æmpcbc.· af ukrudtct. og \'cd host er der
en lllcget elNlnet og tl1fred,,!ootillende renholdcl ....e efter
alk behandllngcr. I gCIlllernslllt er der opnåel mcrlld
bytier på 2·.1 hkg ærter. som dog rigeligt h~r kunnet
dække omko"tningerne.
I gellllcm~Olt af 3 fors~'g I 1985 bk\' der Opll~et betyde
ligt ,wrre lllcrudbyllcr, hvilket må tilskrives såvel en
sWrrc ukrudl ..he:-.tand ,om 'ipcl:lelt en nogel "torre
forurelllng Illed rap.,.
Ba<,agran MCPA og Ba!ooagran 480 - begge i bbllding
med Bladex 500 SC . l:I' ,ammcnlignel over 3 !lr. og i
gCllncm .. nlt af26Ii]f!oo~lg...nm er opdelt i henhold" i, 15
for'i~'g. Iwor rap:-. opldidll': og 11 forMlg, hvor rap" ikke
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Cfopyrolid. som indgdr i bia.. Morrigon, Benasalox og flere
midler Ii/lwrn. kan gøFt a!WJrlig skade pd markærrer, hvis
lIinddrijr føFtr (roffer pd of~'f!je.

Bil/edel vISudeforme ærtep!anterfra en demonsrraliompaF·
eel, hvor 1/2 dosis Momgon blel' am'endt.

gennemført i begyndelsen af Juni og !>Om reducerede
antallet af kvikskud væsentligt. Efter høsl var der 18
kvikskud pr, m2 mod 138 i ubehandlet. Der blev
opnåel el pænl merudbylte, !>Om har kunnet dække
omkoslningerne. Led c er ncdvisnet med Regianc. som
har kunnet reducere vand procenten moo en i forhold
til de to øvrige led, fordi ukrudt er nedvisnel før
tærskning. Afgrøden er ikke nedvisnet hurtigere end
den naturlige nedvisning i de øvrige led.

Tabel 90. Nedvisning o/ærler (171).

Vand- Nedvllmmg hk. NettO-
Markært pm- lrarakltt kerne merud-

«n' ukrudt ærtet" pr. ha b)ue

l forsøg 1986

a Ubehandlet 18.Q O IO 36.5
b. Roundup 4.0 I 18A IO IO 1.0 1.9
c. Basta .1.0 I IQ.I 4 IO -lA
d. Reglone· 2.5 I 18.5 4 IO 2.3 1.0

LSD-

4 forsog 1985

a Ubehandlet 11.1 Q 35.3
b. Roundup 4.0 I 21.5 Q 0.3 .1.6
e. Ba.,ta .1.0 I 11.8 IO O
d Reglont=· 2.5 I 21.6 IO 0.6 0.7

LSD -

• 1.1,-"apollll'>8t
K:HaLlc'r O 1081:11 nCthismng. \fl tlll:i1 ncd\'isnmg
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Tabel 90 viser ri..'Sullaternc af 2 forsøg. h ....or Ire forskel
lige midlt=r er benyttel Iii nedvisning af ærter. Der er
kun fundet en ringe forskel i vandprocenten efter de
prøvede behandlinger. Ved høst var ærterne lotalt
nedvi~nel i alle forsøgsled, men også ukrudtet var
nedvisnel mere cller mindre. og behandlingen letter
derfor hO"larbejdct. Roundup viser i disse forsøg bedst
effekt. fordi k\,ik var dominerende. Basla har reduceret
udbyttet en smule. mens der efter behandlmg med
Reglone er opnliel el merudbytle. som rigeligt kunne
dække omkostnmgerne. Roundup medførte et beske·
den t mcrudb)ue. som dog ikke kunne betale den rel
dyre behandling.
Efter samme forsogsplan er der gennemfort 4 forsog i
1985. Behandlingerne har haft ringe indnydelse p!
vand procenten og på afgrødens ned\'isning. , gennem·
snit af diSse forsog er udbyuet ikke pAvirket afbehand·
hngerne.
Forsøgene soges forl'Wlt.

Tabel 91. Ukrudl i heslebønner (171).

Antal Dæk· hk.
Hestebønne ukrudt ning- '''''.pr m} "høsi pr ha

8 fo"øg 1986
a, Ubehandlet 138 7.1 29,2
b. Bladex 500 se Ul 58 36 4.5
c. Bladex 500 se Ul

.l3 25 6.5og Basagran 480 3.0 l
d. B1adex 500 se 1.5 l

34 26 7.2og Arelit 3.0 l
c. Afaloll 1.5 kg

34 28 7,0
og Arctit .1,01

r Velllar 0.5 k8
(66) (28) (7.0)

og Aretlt 3.0 l
LSD 1.5

Lcd r behandlet før ..Alling ( ) 5 fONlg.
Lcd b-e behandlet slrak'. efter iling
lrd c·f hcl1and!ct da bnnnernc var 3-4 cm 11,,~

Tabel 91 ... iser resuhatcrne af 8 forsøg med ukrudtsbe·
kæmpeise I h~tebonncr. 1 gennemsnit er der optalt 138
ukrudtsplanter pr. m2 i ubehandlet. Behandlingerne
ga\ ikke nogen O\'erbe\'isendc effekt overfor ukrudtet.
De 'vækstmæsSige betingelser for hestebonner ....ar i
1986 lUe gunstige. og afgroden frembød en ringere
konkurrence end normalt. Ved host var der i ubehand
let en ukrudlsdæknmg på 73 pct.. som eftel' de forskel
lige behandlinger blev reduceret til ca. 25. h\ Ilket Ikke
er t1lfrcdS~lillende, l gennemsnil er der opnåel store
mt=rudbyltcr.
led b. c og d er behandlet med Blade,. 500 se straks
efter hestebonnerncs iling, l led C og d er der efter
oonnernC\ fremspinng sprøjtel med henholdsvis 8asa·
gran ~80 og Areti!' Den supplerende behandling har
medført en forbedret ukrudtseffekt. som og har re
~ultercl i en forøgelse af merudbyttet. Led e er behand
let med Afalon ~traks efter såning og siden med Aretit.
Effekten af denne behandlmg er, som \Cntel. helt på
lillie med behandlingen l led d.
Led f er behandlet med Ven zar. for såbedel blev
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" ~Prøvet kalie- o .. .~Markært E E:8 ,!! 's. • ~

dosis - u i ~ " ~
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ophanct, s;'\lcdc~ at midlet er tledharvct i del {wcr<;tc
jordlag. Behandlingcn er ~idell ,uppleret med Arclit.
Dellc for..ng<;lcd har kun \'æret medtaget I 5 forsog,
hvor behandlingen hur været på linie med led d og c.
l 1985 gellncIllf,mes klin Cl enkcll forsøg, som viMe, al
he~tebunncr ikke tåler al blive behandlel med BIJdcx
eflcr frcmsplflllg.
Por~{)gene <;(lgC' fortsal l 1987.

rabt'l 92. _V<,dl'isning af hestebønller (j73).

N~vjsning hk,
Hestebønne Vand- karakter kerne

proct:nt ukrudt bønner pr. ha

/986 l j(Jr.I"'1J.

a. Ubehandlet 19.5 l 7 40,S
b. Reglollc* 2,5 I 19.5 7 9 1,2

c. Rnundup 4.0 I 18.6 9 9 1.7
d. Reglonc* 2,5 I 19,1 8 9 0,8
e. RouJH..Iup 4.0 I IR.5 10 IO 0.1

LSD-

• Li~~:lI)<11 plu~ 111~al

Ikhnndll1lger ll'd h (.1 I uge fl'r tllhl. led c og d ca l ug.:r r{lr 111"L
led c ca _, uger fm ht"l

Tabell.;)2 \·i<;er rc"ultaterne af 2 for...og med nedvi"'ll1ng
af he~tebonner. Reglonc og ROllndup er pnwet på 2
ud~plll1kter. Da Roundup kræver en nogel længere
virkrlingstid end Reglonc. er midlel benyttet sidst i
augu"it og i begyndelscn afseplemher, mens Reglone er
udbragl i be~yndelsen Ol; i midlcn af seplemhcr.
Alle behandlinger har medført en lledvi~T1illg i forhold
til del ubehandlede for~øgsled. Led c...om blev oe
handlel ~idst I augu~t, var helt nedvi ...net ved host. '>001

rabel93 Effdl i pCt mod uhudl i markærl (/67)

Plantebesk)'1 telse

for begge f(lr'~\g~ vedkommende bleY genIlemfor! ca. J
uger efter sid"te spn)jtnlllg. Der er ...amtidig opnået en
effektiV nedvi<;ning af det ukrudt, 'Om fandte,> i afgrø
den, hvilke! har medfør! en wag redukllon i vand pro
cenll'll. Oehandlingemc gav små. negativt' merudbyl
tcr, ~om dog Ikke er ~talislisk <;ikrc.
Forsogenc fnrl'>æltcs.

"e.~'elx)flllcr taler ikke b/admidler \'0 godt '10m ærter.
Eli l1/ekli~' og \ikker uknuil.\bekæmp('/w' op"d.~ derfor
bt'dst I'ed ~tmks e/ter sål/illg ar udJprojle er egl/cl
jordllliddel.
Ih'or der er pakræl'el, kan denne behandling \iden
slIpplcrt'J med et gull middel el/er med Bawgran 480.

Tahel93 viser hvilken cffekt. der er opnåel mod ukrudt
i ærter af en række meget anvendle midler.
Tabellen angiver midjerne!'> procelJlvise effekt. hvIlkel
vil ~lgt:. at cl højt lal er en<;belydcllde med en god
virkning. Normalt vil en effekl på 85 pet. eller mere
hctydc, at der opnå<; en god bekæmpelse under de ne<;te
forhold.
Bag del enkelte tal for elfektligger milld.H 7observOfio
Iler. <;om S'lllllldig er '>amlet fra nere år'> forsøg, Kun
herved kan det ~ikres, at det anførte tal er rimeligt
dækkende for den effekt. som opnås under prakliske
forhold med varierende klimatiske og væhtmæssige
bellngelser. J-hlor der }Isavnes(( cl tal, kan årsagen
derfor være manglende forsøgsre,",ultater. men og!;§. en
for "vag Ol; ll~ikker eITckt, under 40 pet. virkning l

gcnnemsnit, kan udelukke midlel fra tabellen.
l labellen er kun medtaget nudler. ~om ventes mor
kedsfim i /987. DCI er anført hvilken do"cring, midlet
er prøvet i, ligesom midlet<; pri ... pr. ha i 1986 er anført.
Henil ...kal !iå lægges omk()<;tninger til udbringning.

For såning
\. Trl'nan . 1,5* 120 89 90 45 81 8J 55

Efter sånin~

2. Bladcx 500 se 1.5 160 5J 80 55 65 44 - 83
J. Linuron-tllldlcr 1.5 210 44 82 74 88

lErter 3·5 CIII huje

4. Gule midler. 60-140 84 92 91 68 70 86 76
5. Fla"agran 480

- Bladex 500 se I " I 290 100 96 99 97 92 45 100 84 92 79 66 88 95
6. Basagrall rvtCPA

, Bladcx 500 SC 2 I 220 100 96 92 100 85 78
7. Shcll Tnfolex ~

131adex 500 se 1.4, 1.5 220 - 100 99 96 96 89
8. Ba..agran 480 . J 540 1)5 98 97 71

• 2,0 l pr ha I \ I'''C fO"'ll!C~M
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Cal/ad/5" BakÅestjerne er en (1lmmdeligt forekommende
kurveblomslref IIkrudlsplo/lfe i bl.a. plalllJliflger af jule
Iræer. H~'or afrazill ellsidigl har vært't (lm'em!1 til bekæm
pelse af ukrudt. er "resistente" pJall1er bJe~'et jr.."u'Jsket.
Bekæmpelse kali ,<;ke med MOfrigon i april-maj, I/or bak
kestjerne ('r i kimb/ad-rosewmlief.

Midlerne er phteeret i grupper efter anvendelseslids
pUllkt. De vandrelle linier vi..er. hvordan del enkelte
middel. evenlUelt gruppe af midler. virker på de
nævnle almindeligt forekommende ukrudtsMIer. De

lodreue kolonner viser derimod. hvordan den enkelte
ukrudlsart bliver påvirket af en række forskellige mid
ler.

Straks efter s(1nirrg kan der udsprøjtes et jord middel.
Effektcn bliver mest sikker. sMremt der kan ~prøjtes p~

et bekvemt s..~bed uden knoldc og med en passende
fugtighed. Er jorden lør. eller udtørre~ den af det
efterfolgende vejr. vil der ofte være bchov for al sup
plere denne behandling med en "prøjtning. nAr afgrø
den er ~pirel frem.

Ærter på 2·5 cm højde kan behandles med flerc midler.
som alle er mest effektive ved udsprojtning så tidligt. at
ukrudt~plunternemax. har udviklet to løvblade. Mid·
lerne bør udsprøjtes med store dyser. f.eks. en fladdyse,
Hardl 411O-2~, som sikrer. at sprøjtevæsken fordeles
med relativt store dråb~r. Disse dråber kan n rulle aft(

de voksbclagle ærteplanter. og på denne mAde gøres
behandlingen skånsom.
Hvi" ærternes vokslag er beskadiget (vind'ilid/insekt
gnav) eller svagt udviklet (grødevejr/hyppig nedbør)
vil nlJdlerne ofte \irke svidende på afgroden.
Behandling med MCPA·holdige midler dIer tilsæt·
ning af MCPA, kan forøge elTekten. hvor ukrudtet har
udvikler mere end lire I(n'blade, og især hvis raps
indgår i ukrudt"bestanden.

Ærter pli 4-8 cm højde kan behundles med Basagrun
480. Sprøjtning i varmt vejr. hvor der samtidig er god
vækst i ukrudlct, \'il !'>ikre en god virkning af denne
behandling, som er noget dyrere end de øvrige.

Valg af ukrudtsmiddel bor noje afstemmes efter den
ukrudtsj7ora, der forekommer pli det areal. som skol
~p"'.ileJ.

Et indgående kendskab til den flura, der forekommer
på den enkelte ejendom, eller endtllJ bedre i den enkelte
mark. h'1rer i hoj grad valget af middel.
Et godl kendskab Iii de aktuelle midlers effekt gi~-er,

so/remt IJkrudtsj70raen er kendt, etl mulighed for lil
hver en tid af vælge den okonomisk bedste løsning.

Tabel 94. Ukrudtsbekæmpelse i majs (189).

Majs
Tokimbladet ukrudt

V<d ] uger V<d ] uger V<d ] ugt:r
behandling eftr:r behandling dler behandling dler

3/ors08 /986 A A Il B C C

a. Atrazin" 47% 1.5 l 124 45 515 220 294 O 85
b. Atrazin" 47% I Matrigon l,S l 1.5 I 7 193 O 550
c. Alrazin" 47% I Vegoran l,S 2.0 l O 9 O 365
d. Laddok"· 3,5 l 1.1 9 O 245
e. Mais·Certrole Flo 2,51 4 23 O
f. PLK-Prado 3.0 l 25 3 O
g. Brominal ME 4 1.21 48 185

2/0"08 /985 A ., B B

a. Atrazin" 47% 1.51 109 114 78 29 85
b. Atrazin· 47% l MalrigOIl l,S 1,0 l 94 30 395

• tihat 1 I II E oliC' •• tilsat 2 l i\t:llproll. Alk belwndl1l1g.:r er udf')f\ \'<'1 ukrudt lllt:d CA 41()\bllute..
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Ukrudt i majs

11,0r alm71" genIleIll en :lrnd.ke har' æret 3m endl III
ll"rtldl~bd .. iCmpd'tC. har der el1 tleI "'leder \ISI 'l!!:
prtlhlemt:r med ill beka:mpe ulm brm/llbæger Cl~

mt'!rll!. Dl\"C U"rudhplanlcr er blc\Cl >l re'I\!t:Il1CI< ...:I
tli: wler [ltm.llll hgc ..:, godt ~Orll afgmdcn. HvO!'
prtlblcllld er lær... t hli\l~r dl".c "pcl.:idlc artcr del hdl
dOllllllen:ndc ukrudt
ratX'1 94 vi ..",. re'llll;tlcrne hver for 'Ig af J for...ng med
for.. kclhgc uJ..rudhlmdlcr l maJs
I for..."g A laf der ,'n be-.ketlen m:cngdc brandba~gcr.

'0111 Ikke blc,'lx:l..:Clllpet af alr;l7In I olle::. Fnr ..pmJt
nlug optahe-. 124 ukrudt'iplanlcr pr 1Il' Ved bedom·
mcl"clI godt 1 m3nl.."d ...enert: laf ,kr opnåel en glxJ
bcl.. æmpcl"C' for neTe af de pm\cdc behandlinger. \11:..1
cffckll\ 'ar atral'lll ~ olie med ul ...ælnmg af Vcgoran
500 FW.
I for\ug Il \ar der ."'kc Imudre end 515 u"'rudhplatllCr
pr tll~ for bdumdllllg. Ved bcdollllllcl'>ell ca. 3 uger
...encrl' \ur tlcr I lcd a og b Ie\llel ca. 200 ul..rudl<;plilll
ler, mcn... de uvrigc behandlingcr havde \æret tllcrc
Cn·cl..II\C. \1;ll<;-G:-rtrolc Fil) og BrollllJlal ~IE ~ le .. 
nedl' hdl for mcgt'1 ul..rudl. I dette fo .....og \ar ul..rlldh
bc"I'1I1den hdl domlllerel af ",dell'.
I ror"~'g C hlr der f"r \proJlllllIg 2Q~ ul..rlldl'_planlt'r pr
m- Alle h.,.'handllllger har ht:LcmfX'1 ul..rudhbe'lan
dell fuld<;;l:cndlg

.\1a ....-Ccrlrok Fin ('g PI K·l'rado er lUC m<tr\..t'd,furt
emlnu. Vegorall 500 F\\' er hlc\c1 godkendt III brug I
maj' fra eftcrjrcl 19l'i6
For",(lgclH' fl)rI ..ælle..

P<'lIt'lrerillglO/ra. 'Prl'd{,-~/ll'h(,lIIld/('fd/er andre u/·
1{I,,'/lllllgI/llulh'r ben)"llc'i ul Ihlal1dlll~ I VI ......C ukrudl'
mldkr fOr:l1 'Ikre ell hurtlgcrc og ht.-Urc mdlr:cnglllllg l
ukrudl'ioplanternc. I kn'lglcn er al opna en forbedre I
en·ckl umla ...pmjlehcllngel'Cr, 'om Ikke er helt oP'"
male

fuhel 95 \ "L'r marked ..f"rll: IlI')<ell1lng...nudlcr af for
,kclhg art nel aml"C"> In t1kd firma. der forhandler de
enl..elte tll ...ctlllllg.. nlldler_ og tn Ilkcn dO'o.Crlng, der
norlllalt bm blel1)"th:' \cd hruglen

PI'fll'lrerill}:\O/lef 1.x'n.c\ ne... Oflle ..om II E-oIICr. Flcrc
firmaer marknbfill'er l'1l 111111cral"k olle af detllle lype.
..om prim;,crt :IIHcndc.. \cd ul..rud ...ock,clTll'lCl,e I hc
derllCf og Ima)'...

S"paollt'r .. bolår af olle ug ..prt.-uc-klæbelluddcl 1
blandlllg. lo produkter er markcd"r,'rt. og de an\CndL....
I,p.:t."lelt I fMhlTldd'e med cnkelle produkter Actlprol1

J(.Jhd 95. n/~(('tI"".l(\mid/a.

Illlnddsnl1\'n og firma
I)(tSl'l

kgll pr ha Ikmrerkninger

PCIlIe! rering,o/icr (11· E.·ollc)·
Uplrol
PrL"o(,1 II r.
Shel1 II F
Sun-Oll II E

P!anlekellll
KVK

.. Shcll
Agro-kelTlI

2·5

PCl1elrcnllg,oltc "ger ct mIddel,
Illdinengen
An\cnde.. norlllalt med 1-2 Pl.:! af
"'proJlc\;c..ken
"olg brug....1l\ l'nll1gen for dd en
keltc mJ(ldc1.

Fi,lg hrllg....lln i'l1lngel1 for del CII
I..elle l'luddel

1-2
I

IlASF
Sdlertll~

Ohe ..... 'prcde·l..Ia:hcmldler
Al'IIprOlI
Schering Supcr Olle

------'---
SprL·de-l..la.:hcrn Idler

BCllilpnl
CIIO\\d!

E"tra\(l11
Fermapol
II.....apol Plu...
~ando\ II kOlK
I nlOIl Il 1l)5ft

... Plalllcklellll
IlASF
. :'iA Il
KVK

lel
~hcnllg

KVK

0.1·0.5

Sprcde·kla.:belllidlcr øger d lmd
del!> kl;,t:hccvnc og får del til al
'predc 'lg ud p. blado\ erfladen
Allvendc.. normall med 0,1-0,2
pel af "'proJIC\ <:e\ken.
h,lg brug..all\ l"lllngen for del en
l..elte 1I11ddcl.

\ndrc: I-ngale
Gl'rJmlllll T 200 Bf\1

Plalltekenu
f\.lon"':Jllln

rll ...ællllllg,mldler. som kun m
hellyllC' \,llmmell med Roundup
og kun \ed Sprojllllllg p:i 'Iubarc
aler
All\cnde, t'llled 0.5 pel 'lf"prOjh.'
\<c<,kell.
Folg brug'aml'll111gell for del Cll·
kclte tlllddd.

------ -----

I' I



Plantcbcsk)'ttelse

Tabe/96. Kvik i bederoer (/74).

tilsat 0.3 I LIWtpot Plus.
Roundup udspTllJtet ca. 21110.
Fusilad~ udsprøjtct Cl! 8/6 og ca. 4/7

anvendes f.eks. i blanding med Oasagran 480 eller
Pyramin n. Schering Super Olie anvendes f.eks. sam
men med Fervin.

der i det endnu ubehandlede led e optalt i gennemsnit
156 kvikskud pr. m2 . På delle tidspunkt var der i led a
19 kvikskud pr. m2• hvilket er udtryk for efTcklcn af
Roundup.
Ved roernes opIagning var der efter Roundup 44
kvikskud pr. m2 . Fusilade redueerede bestanden af
kvik mere effektivt, men forskellen er dog ikke stali
sti~k sikker. Lcd b, som blev behandlel med begge
midler, var næsten fri for kvik, idet kun 5 kvikskud
kunne optælles pr. m2.

Det er hen~igten al følge forsøgsarealerne igen i 1987.
Forsøgene fortsættes, idel der allerede er anlagt et
pænt alllal forsøg i efteråret 1986.

Frøukrudt
l 1986 blev de fleste roearealer tilsået i løbet af april.
Fremspiringen var meget tilfredsstillende, og ukrudts
bekæmpelsell blev gennemført i løbet af maj mAned.
Gunstige spiringsbetingelser og et ikke for blæsende og
varmt vejr medførte, al ukrudtet var let al bekæmpe
med de fleste behandlinger. Generelt blev der opnået
en meget tilfredsstillende effekt.
De fleste arealer blev kun sprøjtet efter roernes frem
spiring. Med relalivt lave doser og maksimalt 8-10
dage mellem Io sprøjluinger opnås der på samme tid en
skån<;;om og en effektiv renholdelse.

Vejpileurt er el meget almindeligt ukrudt i .fthel ærle· som
bcderoeafgrøder. Ofte er plamen mest dominerende pli for
agre. hllOr jorden er mere sammen/ryk/o
Vf!Jp/leurt kan være vanskeligere o/ bekæmpe end de øvnge
arter af pileurt. fordi planten allerede efter l. løvblads
udvikling blil'er "træet" og hårdfør overfor de fleste hlod
midler.
Rettidig sprøjtning pd planler i k/mb/adstodiet eller evI. brug
af ll/onTOn-blanding eller BetaTQn kan dog "ormoll givl! en
filfred.'Lflillende effekt I bederoer.

5

19 44

156 l J

LSD 29

147

Anlal k\'ikskud pr. m2
ca ca. ved

21/to 816 optagning

4,0 I
4,0 I
1.51
1,5 I
1,5 I
1,5 I

Foderroer

II forsøg 1986

a. Roundup
b. Roundup

og Fusilade·
og Fusilade·

e. Fusilade·
og Fusilade·

Tilsæmingsmidler md ikke alll'endes kritiklost.
Brugsanvisningens tekst om emnet bør altid studeres.
Tilsætningsmidler må kun benyttes på den måde, som
er omtalt på det enkelie middels etikette.

Ukrudt i bederoer til foder
J 1986 er forsøgsarbejdet med bekæmpelse af ukrudt i
bederoer til foder fortsat efter en række forsøgsplaner.

Specielle tilsætflingsmidler. der kan sikre Roundup's
effekl under ugunstige vcjrbetingelser er markedsført
på del senesle. De må kun benyues lil Roundup, og
kun sAfremt sprøjtningen sker i stub eller på udyrkede
arealer.

Sprede-klæbemidler markedsføres fra en række fir
maer. De anvendes f.eks. i blanding med Glean 20 DF.
Reglone eller Fusilade.

Kvik
I bederoer kan kvik være helt afgørende for udbyIlets
størrelse. En lang række forsøg har gennem årene visl.
at bekæmpelse af kvik kan ske såvel i efler1l.ret forud
for roernes etablering som i selve roeafgrøden.
Tabel 96 viser resultatet af Il forsøg, h\'or behandling
med Roundup og Fusilade er sammenlignet. Samtidig
er der medtaget Cl forsøgsled. hvor begge behandlinger
er gennemfart.
Forsøgene har primært været anlagt. hvor roer ~kal

efterfølge græs. som er ct almitIdeligt sædskifte pil
mange ejendomme med stort grovfoderareal.
Sprøjtning med Roundup i led a og b er gennemfart
midt i oktober. Fusilade er udsprøjtet i lo omgange. I

de fleste forsøg i begyndelsen af jUlIi og igen ca. 4 uger
senere.
Ved forsøgets anlæg i efteråret 1985 blev der I genncm
snit optalt 147 kvikskud pr. m2. J begyndelsen af juni,
hvor sprøjtning med Fusilade skulle genncmføres. blev

1~2



robe/91 Ukrudt i bederoer 11/ foder (175)

Plantcbcsk},ttclse

Anlal planter

Foderroer Fa, Efter c
2. spr. spr. u

""~-o "• 2
~~• ~211l1 ,,~ u.

" i!i~.= iE e" ,,~

~ e e 'E~ H ~~
0-

o.
~~

:!!~
I. sprøjtelid 2. sprøjlelid 3. sprøjlclid il il ;:'0:;0. n ,L

.5 2 .~ o §iror dning roer kimblade 7-10 dage ener ~ ri~] "N 6'7
2. sprøjtet id

~ ,,~

~.='" ::> ::> .. ,,' -, ::>"

6 forsøg 1986 I 2 3 4 5 6 7

H, H,

a. 3 Gol1ix J Betanal 3 Golti.F
3 olie 20 lU 67 794 1680

b. J GnltLx J PLK-Bclafam E 3 GoltlX I

J olie 130 72 18 12 68 5 1680
c. 2 Goltix l 3 Golti.'i +

2 Betallal 3 olle 161 76 21 1.1 66 14 1360
d. 2 GOllix' 2 Golllx .

2 Befanal 2 Belt1tlal + 16 II 67 8 1290
I olie

e. Golti» . 3 Golm +

Betanal ! 2 Ilelanal ~ 21 14 67 I J 1210
olle l 01le

LSD-

/8 fim"g /984-86

a. J Goltix 3 Ilelanal 3 Gollix t

3 olle 17 IO 65 811 1680
b. 3 Galta" 3 PLK-lktafam F. 3 Gol1i.\·

3 olie 21 12 65 3 16RO
c. 2 Goltix + 3 Goltax

2 Bdanal 3 olie 99 101 19 II 64 4 1.150
LSD-

For.-ugcnc med bekæmpcl\c af fmukrudt l bederoer
~kal belyse lllulighederne 101' at opnii en ~ikker renhol
dcl\c på allc jordtyper. Desuden ,kaI alle ukrudt~rler

kunIIe bt=k:cmpc'i uan ...ct de her"kendc vejrforhold.
Endelig ... bt en en'ekliv ht:kæmpl'l<~e opmh med s~ lave
dost:r. al behandlingen både bliwr ~kåll<;(1m for afgnl
den og også l...'Hl gennemfures til CI1 rimelig pns.

Tahcl97 VIsa re~ulta[crncaf 6 fol""& efter en for~"g~'

plan. hvor led a og b er hehandlet med Gollix lige efter
roerne, Sålllllg. Alle fON)gsled er behandlcf to gange
med blatJmiddcl efler fremspinng. forste gang da ro
eflle ... lIx! med kimblade. og allden gang 7-10 dagt'
~cllere.

Ilehandllllgefllt' t led a o~ b har VIrket n<t:... len cm.
hvilket også var al forvente. idel forskellen akne li~gcr

j. al der er bcnytlcf [o for\kcllige phenrnediphamlmd
ler \ed forSk "'rmjlnlllg på frem ...pircl ukrudt. Dc
øvrigc behandlinger har \'lrkel oml rent !'>omled a og n.
idet rcnheden ved roenH:<" optagning og udbyttet ligger
på ,ammc nivcau

Bchalldllllgerllc i led a. b og c har været afprøvet i IR
fOr'(lg over .\ i\r. og fOrM)gcne med dIsse bchandlinger

af~luIlC' hermcd. Behandlingerne har mcdført heil
samlllC renhed ved roernes optagning. og ~åvcl plan le
bc...tand "om udnytte har været helt ens.
Resultaterne vi ...er. :11 en tJlfred~~til1ende rcnholdel~

kan opnå<; ved [O sprøjtJlinger d'tcr roerne!'> frenhpi
rirlg. og at det kan være en billigere løsning at "~purc((

...pmJtTllngen straks efter roernes "<'\llIng.

Tabel 98 viser rcsullutcrnc af 6 for'0g, hvor ullc for
':iøg~lcd er behalldlel lo gange efter roefllc<; frem"pi
ring. FørSle behandling er gennemført på rocr med
kImblade. og anden sproJtning er ~ug[ genncmført 7·10
dage ,enere.
I gel111em':illll af de 6 for""g har dcr værct 121 ukrudt-.
planler pr. m! for for"te ~prøjtnillg. Alle behandlinger
har mcdført en meget tilfredsstillende renholdelse. og
udbyllct ligger på helt ,amme I\lveau.
Behandlingerne a lcd c. d og e er ~m1l1cllllgnct 1 19
for.-øg over J i\r. hvorfor afprøvningen slulter hermed.
I gCllnel1l~nit af di ..~e fnr"øg har der været en ret
bc~keden ukrudt ...mængde på 88 planter pr. ml, ~om er
bek<'l.:lT1pCl meget lilfred<,!'>lallende. idel kun 3-5 pet. af
jordovcrfladen var dækkc[ af ukrudt ved optagning.
nehandhngen a led c har medfmt et merudbylle p1\ 5



Plantebeskyttclsc

Tabel 98 Ukrudt; bederoer til foder (176)

Anlal planter

Foderroer F., 2 u~r efter c

" Dl. spr 2, spt". ."
,1!- "
b ~ • • 2 "'• ~ .. -. -~

~~ :; E~ ..~
~ ag ,,~

E E ]-; ~ ~~
,-

~
...

~~.~ .
~~ ~~~

;; .... !iO' ~

L prøJtetid 2. spmjloinB
~

]
,~ o

~i
'p..

:;~]
~ ..

rorr Imnb1* 1-10 efter 1. ..
~ ,,~ " ..
" " 0.", ,,~

"'~

6 forsøg /986 l 2 3 4 5 6 7 :

a. 2 GOItIX"" 2 Gohlx
2 Betanal 2 Betanal 121 73 32 IO 66 790 1270

b. 2 GOItIX.+ 2 GOItIX'"
2 Bctanal 2 BetanaJ~ 74 20 8 66 2 1290

lohe
c. 4 Betaron 4 Betaran 74 9 4 65 21 940
d. 4 Belaron 4 Betaron+

2 Gohix 72 6 3 6-l 1S 1400
c. 2 Belaron I 4 Bctaron'

I Gohix 2 GolttX 77 7 3 66 O 1390
LSD-

/9 forsøg /984·86
c. 4 Betaron 4 Bclaron 88 7S 9 5 68 771 940
d. 4 Betaren 4 Betanal.

2 Goltix 74 S 4 66 7 1400
e. 2 Bct.aron 4 Relanal

l Gohlx 2 GOItl.l1 78 S 3 68 3S 1390
LSD /7

pet. i forhold til led c, og denne forskel er ~tatistlsk

sikker. Behandlingen i led c er billigere end de to
nvrige. hvilket hænger sammen med. at der ikke er
bcnyuc:t Goltix I dette forsogsled.
Tabel 99 vi:,er resultaterne af 6 for!'oog med midler, ..om
alle er udsprojlet efter roernes og ukrudtets fremspI
ring. Alle led er behandlet to gange. forsle gang da
roerne stod med kImblade og næste gang 7·10 dage
senere.
I gennemsnit er der optalt 19 ul..rudtsplantcr pr. 01 2

fer ferste sprojlning. Atle behandlinger har \Irket
meget tilfredsstillende. Tallene for ukrudt ener sldsle
~projtning og igen \-ed roernes optagning er stærkt
påvirkel af et enl..eh af de gennemfone forsog. h, or
konstr le og \ejplleun var dominerende i ukrudtsbe
standen. Der er kun ringe forskel p udbyttet efter de
pro"ede behandlinger.
ne neste af behandlingerne I denne serie har nu 'ærel
provel i 17 forsøg over J r. og afpro,'ningen slutter
henned. I gennemsnit er der optah 190 ukrudl::.planter
pr_ 01 2 fer ferste sproJlnmg. Ener sidsle sprojtning er
der optall 3040 Ukrudtsplanter pr. m2• men til troeJ<,.
herfor er der en nogenlunde tilfreds....tillende renhol
delse \-ed roerne\ optagnlllg. Udbyttet har ikke' ærel
lItatistisk forskelligt.

184

Tabel 100 viser resultaterne af 8 forsøg efter en ny
for ..og..plun. Alle forsøgslcd er behandlel to gange efter
roernes fremspiring. Første behandling er gennemfert
på roernes kimblad"ladium. og anden sprøjtning er
søgt genncmført 8·10 dage senere.
I gennemsnit af de 8 forseg er der optalt 236 ukrudt"
planter pr. ml fer forste sprojtning_ Efter sidste sprcjt
ning har der været en lilfredsstillende ukrudtsbekæm
pelse. idet mængden af ukrudt dog er lidi storre i led c
end Ide o\ngc led. Behandlingen i led c er inspireret af
tyske erfarmger. som har VlSI en forøget effekt 'ed at
tilsæIIe wovlsur ammolllak.
Ved hU\1 er der en meget lllfredsslJ1lende renholdelse I
alle forwgsled. Der er haslet smil negalive merudb)l
ter l forhold tal standardbehandlingen i led a.
Der er en tendens til, at behandlingen med Herbaphen
+ A \-udex BW har \-Irket lidi hArdere end de o\irige
behandlinger. men forskellen er ikke statistisk sikker.
Avadex OW er el nyvehavremiddel, men der kan
tilsyneladende opn en effekt mod andet ukrudt. når
blandtng sker med et phenmediphammiddel. Behand
lingen er 1I1leressam. fordi den er bilhgere end de
eHlge.
Fo,",,,gene forts..-ettes



'labe/99. Uk rudI i beder(){'r fil jOfler (177)

Plantebeskyttel ...c

Antal planler

Foderroer F., 2 uger efter •" ,;\. spr. 2. spr, "c2ii "2
• "2 .. .:1 .. " . ~
i ~~.= ". e~ ,,~

e '. '2_ ~ ~'i h il-
~ ~ ~~~ ~~ t~

~~

" 2 ~..:
2 .~.l. sprøjtclid 2. sprøjtning ~ "';..lIl'B

~]
.o .. 5~

~

~
.,,~roer kimblade 7-10 dage efter I. spr. :> '" ~~;.. :>'" :.c:~

6 forsøg /986 I 2 3 4 5 6 7

a. 2 GOItIX I J Golti.\ t

2 Belilllal J Belanal 198 II 1.1 70 736 1590
b. 2 Gollix J G(lltIX!

2 Oclanal J olie 12 13 70 13 1360
c. 2 GOItIX I J Go1ti., I

2 Herharhen 3 Ilerharhen 7 14 71 16 1570
J. 2 Gnl1ix" 3 GOItIX I

2 HerhapheIl J olie· l Malrigon IO IJ 70 6 1660
c 2 Golt!X ! J Goltix

2 Bcl<lllal 3 Bcla<;ana COlllbl ~ II 71 21 1840
LSD-

Il/or.m?, 1984-86 Il f~

a. 2 GOIIlX I .l Goltix
2 Belanal J Betanal IQO 75 24 9 69 762 1590

b. 2 Gollix J Gollix I

2 BClanal J olie 74 J3 l.1 68 8 IJ60
d. 2 GOhIX! 3 Galtlx

2 Herbarhcn 3 olie I [ M:Jtngoll 77 26 II 68 2 1660
c. 2 Gnllix + 3 Goltix I

2 BCI:Jnal 3 Betasana Combl 7.1 25 7 69 8 IMO
LSD-

Tuh,,1 /00. UÅrlU/r I beden)('T lil jiKler (/18).

Antal planter

Foderroer F., 2 uger efter •" ,;I. spr. 2. spr. ." ."

~! .. .:1 .. 2 i-c• ".
i ~ =.!S ". e~

'g~e ~
-e~. ~-

~k
.2, ti; =' ~f ." .

:i; ." 'ii]! ~~ ~-:
I. sprøjtetid 2. spf0jtning 2 ~ 2 rlll11 !li }; .. 5"~ ~ .,,~

roer kimblade 7-10 dage ener I. spr. :> '" :> 0..-0:- -> :>~ ~.ti

8/orsøg 1986 I 2 3 4 5 6 7

a. 2 Golt!.\ I 2 GOllix I

2 Seranal 2 Relal1al 2J6 82 16 4 76 788 1270
b. 2 Gol1i:\ 2 GOItIX

2 BClarwlt 2 Iklanall ~o IR 4 74 4 1.100
I olie I olie

c. 2 Golm ! 2 Gnltix'
2 lJetilllal . 2 Iletanal t 77 30 5 75 lU 1290
) w. <lmm. 5 w. amlll.

J. 4 13t:laron 4 LJdaron .
2 Gnllix 79 12 3 75 21 1400

c J Ilerbnphen ! J Ilcrbaphcn-
1.5 Avadex 1.5 Åvadex • 77 12 4 7.1 49 1170

2 Goltix l.SD

IR5



Plantcbesk),ttclsc

Hejrenæb synes at bli~ et alvorligt ukrudt i bederoer til foder
pd lme" jorder - sp«ie/t hvor }orr/mIddel undlades I't'd

roernes ~ning.

To spflIjtninger med ca. 8 dages mellemrum kan normalt
gi~ en god bekæmpe/y, siJfremt den føme behandling fker
allernJe i ukrudtl'U kimbladsladium.

Tabe/IO/ Ukrudt i bedero", u/joder (/79).

Tabel 101 viser resultaterne af 3 optællingsforsog, hvor
det er undersøgt. om ul..rudtseffeklen kan forbedres
ved lil den afsluttende sprøjtning at tilsæIIe Fusilade,
som er specielt egnet til bekæmpelse af kvik.
I alle forsogsled er der sprøjtet to gange, efler at uk rudi
og roer er spiret frem. Første sprøjtning er udført, da
roerne havde kimblade. og anden sprøjtning er sogt
gennemfor! 7·10 dage senere. I hver anden gentagelse
er der på del sene spr"jtetidspunkl gennemført en
sprojtning med Fusllade. Herved er det sogl efterlig·
net. at Fænlade var lIIsat de enkelte behandlinger ~
det sene tidspunkt.
Baggrunden for undersøgelsen er erfaringer fra am,en
delse af Fusilade, h\or der er observeret en forbedret
effekt afde anvendte roemidler overfor visse arter. bl.a.
hejrenæb og pileurt.
I gennemsnit af forsøgene er der optalt en beskeden
ukrudtsmængde på 65 planter pr. m:? for forste sprøjt
mng, 3 uger efter anden ...projtnmg er effekten meget

Foderroer A B
InFfl Fusllade 1.5 I FuglaLk

Antal AnIa!
ukrudt m2 uuudl

c

~-"'"" ." • cE-å • 'tO'"c
~c ~

~~ ~
~ 63~'E _ E

".~ ~~ - .g ~ - ~~~E' ~- c..<:: "2':~
~.~ -:; -.. ., ';i 5 B·:'~~ ~.- 2,,~ .2,. !l

I. spnlJtelid 2. ~pr0jletid -' -e §g b[ -o .. "g-
~a- §:

.~ o §N uh"'" 7·10 dage æ ti 1"B !l'-
\'ambtade efter I. spr.

~'" -.! _ri Q,,-o;. ~'"
_ri =a.,"tJ;.

Jjorseg /986 I 2 3 4 5 6 1 8

a. 2. Goltilt+ 2 Goltilt-
2 Setanal 2 Bctallal 65 5 76 69 2 5 74 O

b. 2 Gohix + 2 Gohix t
2 Betanal 3 olie 5 15 7 76 2

c. 2 Ooltilt~ 2 GOItIX-
2 Betana! 4 Betaren 3 80 2 74 1

d. 2 Ooltix t 2 Gohix+
2 Setanal 2 Bctanal ~ 2 80 4 80

lohe
e. 2 GOItIX+ 2 Pyramin fl. +

2 Betanaj 2 Betanal 3 75 2 69

7 jorsøg /985
1 AClIpron

a. 2 Go1LI.\~ 2 Goltix~

2 Betanal 2 Iktanal 108 11 81 75 14 14 81 14
b. 2 Gohlltt 2 Gohix t

2 Betanal 3 olle 33 84 13 23 79 12
c. 2 GOitIX- 200lnx

2 Betanal 4 Betaron 9 76 5 80 5
d. 2 GOItIX t 2 Gohix~

2 Betanal 2 Betana! 14 82 7 Il 83 7
! olie

e. 2 Oolllx- 2 PyramlO FI. -
2 Belanal 2 Betanal+ 17 82 9 12 87 9

2 AClipron

Ard B behandlet med FUMlade ~mlldlg med 2 sprøJtnmg
186



Plantebeskyttelse

Tabel 101. UkrudIHl1idlerY\'ka/tsomluld (/80).

Bederoer

Il forsøg /9R6

a. UbehamJll:1
b. 2 Goltix . 2 Bel<lnal. kimblade
c. 2 Goltilt· 2 Bdal1:1l, Silla kwbladl:
d. 2 Golllx ! 2 Bel:lnal. '>Iore I<\\·blmil:

li fimøx 1984-86

a. UbehandlCI
b. 2 GOltlX ! 2 Betan:!!' kImblade
c. 2 Goltix' 2 Betatlal. små I{}vblade
d. 2 Gnltilt· 2 Betanal. Slore l(lvbladc

bedømmelse dlt:r ~Idsle

sprøjlning

kar. f.- I()()() kar f I()()()
sund- "'" sund- ,..,
hed pr. ha hed pr. hil

A A B B
SUllll(:ldln , SumKIUIU··

IO I:W IO FW

9 79 9 RI
9 R4 9 RI
9 R4 9 82
9 80 9 84

9 71 9 73
9 74 9 75
9 73 9 72
9 72 9 74

LSD-

• Skab IO ,unde Tlltr, O lol;,1r \.udaglc roer
•• SUlIIKidlll ulhpmjlcl I .,fd B p:1 roer nll'd klmbl,llll'

Tabel 103. SkadedyrJfmdlen Jkdtlsomhed (/8/).

l.<"·d h-u Ochaodkt 1':'1. ruernn \..lmbllld"taUlUlll
l~>J c-)( heh:lIl(lkl da n'ltrlle h;JHk 2 hl~bladl'

78
76
RI
78
76

83
79
RO
R2
83
77
73

LSD-

1000 plan.
SprøJledato It:r ca,

ca. 15. Juni

1.0 I
1.0 I
0,3 I
1,0 I
1.0 I
0,3 I

1,0 I
0.3 I
1.0 I
0,3 I

Foderroer

handkL da mc.'rne havde ud\ikletlO løvblade. Der hM
i gCJllH:lmnit været ca. 14 dages forskel p!l dc tO
... pmjtclidcr.

Sumicombi t'r et blandmgsmiddel. ...om Indeholder
fcnilrOlhiol1 og fcnv~lIcral. Midlet Cl' en vandig op''''''
ning. DLG Dlmelhoat 28 og DL'C1S er begge formulerel
salli en cmul'>lon.
Ca. 14 dage t'nt:r sidst c "prøjllling Cl' efTekten betle·lml.

Der Cl' i gcnnelllSll1( ...kel en beskeden reliu"lIon af
plulltdallcl efler Ot'rtalh:t af de gellllcrnf"rtc behand·
linger. For.. kellell t'r dog ikke "lalisli~k sikker Materi-

6 ji,r""g 1986

u. Uhchandlet
o. SUlnlcombi 30 FW
c. OLU DlItlethoal 28
d.Ot'Cl'"
c. Sumicombl 30 FW
f. DLU Oimdhoal 28
g. Deels

6 fimog 1985

a. Ubehandlet
e. OLG Dimethoal 28
d. Deels
f. DLG DIlllcthoat 28
g. Deci ...

tilfrL'<!",>tlllendc efter alle dl: provedc behandlinger.
..nIll "ed h"... t har efterladl en næSten rcn mark.
Behandlingcn med FII...iladc har i begge for!>~)g... lir kun
givet en wag foroc'dnng af den lotale dTel\!.
For"','gene fonsælte ... endnu Cl ~r.

Tabel 102 vi..er rL.... ullatcrnc af 1J optxlltng'>foNlg.
I1\Of der p1l trt' for ... kelhgc lider er "prOjlet med en
blanding af Gnilix og Betanal. H('ll'llgten var at t1I
bely.. !. om roernes ,>wrrel'>e har bel~dlling for. hvor
gcxll de 1~ler en ukrudhbckæmpel ..e. I forsogcnc er dd
~anllldig prøvet ut ..prøjte med Surnicidlll IO FW. 'lom
er Cl pyrelhroid. på roerne... kimbiad<;,tadiulll ...amtidig
med ukrudlsbckæmpel ..en for at bdy...e, om en fore
byggcnde bekæmrcl~c<lf skrldcdyr kan have betydning
for. hvor godt roerne 1~lcr en behandling med u"rudt"
midler
, led Il Cl' dcr I årt.'l~ for""g lidi f.crre rocr efter
bt.'1l<llldling mcd SUlllicidill 10 FW. IHllkct tyder på. at
behandlingen er blevet for hård under de gUTllotige
vejrmæssige I~lillgel'>er l 198h. Dennc negrlti\'c t'ffekl
Cl' Ikke set i de IO foregaende for'logsår
O\'er 3 år er der nu gellllemfort 22 for~tlg efter denne
for~()g"'rlan....om henned .. f"lunes. I gennelll:'l111 .11'
dl ......C fnr'iog Cl' der Ikke fundel nogcn for ..kcl i roerne...
sundhed efter "pnljlTllllg med ukrudt ...mlddcl på de
fnr~"cJligc Ilder. AnIaIlet af roer Cl' hdt højere erter
behandling med ukrudt"midil:r end i ubehandlet. Illen
for ... kdlen Cl' Ikke statIst i!." "'lkka.
Behandling med SUllllcit..lin har ikke berort roerne"
Sundhed og hal' i"hc ll1edfort CI1 ,>i"ker fOfllgdse af
roeal1lallcl

Tabel 103 vi"c!' re ... ull"CCI'IlC af 6 oplællingsforsog, hvor
del ""gc" bel~"t. om der t'r for.. kcl p<1 .. bdedyr"lllldlers
sk::tl1"'(llllhed O\crfor roerne. Lcd b. c og d er behandlel
på rocrll('S kil1lblud~ladillm, og dc ~lVrige led Cl' Oc-
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alcl er sa ucn~, al det Ikke egner sig til en egenlllg
konklusion
To af midlerne dehog I 6 forsog I 1985, og i begge
forsogs.lir er der en tendens til. at Decis virkcr lidt
hArdere ved den <;ene sproJtning end de o, rige behand
Imger. Denne fOf'ike1 er dog ikke <;talJstisk <;ikker.
Forsøgene fortsætles endnu et r

ikke helt botanisk kClrrekle. Idet plleun. ærenpri ....
kanlIlIe og tvctand dækker over flere underarter
H, idmelt:t g sefod. pileurt og fuglegnes har været
meget udbredte planter I roer i hele perioden. Liden
nælde dukkede op sidst i 70'eme, mens storkenæb og
hejrenæb er begyndl al optræde de sen~te år

Tabel 104 HYPpigste UÅrudtsorter i l'me ar (/64)

Forekomst i pct. af ro~
Bederoer

1986 19S5 19SO 1975

Antal forwg 44 4) 41 "
Pileurt 6 8~ 63 69
Hvidm. g fod 64 65 88 88
Stedmoder .\2 44 20 22
fuglegræs 39 ~9 29 49
Tvetand 11 9 12 14
Storkenæb 5 9 O O
Liden nælde 16 9 29 O
Hejrenæb 2 14 O O
Hanekro 7 5 2 14
Ærenpri~ 9 7 12 37
Kamille 30 l~ O 1~

Agersennep/Rafl" 7 5 7 IO

I forsøgene med bekæmpcl<;e af ukrudt i bederoer er
der foretagel en optælllllg og opdeling af de fundne
ukrudtsplanter. Tabel 104 viser hvilke arter, der var
hyppigst forekommende i de forseg. der cr gennemfart
i 1986 og 3 udvalgte lJdligere "-r. De anførte n:.I\IIC er

Ukrudt i fabriksroer
Lal1dboforeni"gern~pa Lolland-Falster og .\-1011 har
igen I 1986 gennemfort forsog med ukrudtsbekæmpelse
i fabnksrocr.

Tabel 105 \Iscr re<iultaterne af J forsog. h'er de n le
forsog!:lled er behandlet to gange efter roernes fremspI
ring. Ocr er gencrelt ,proJtet med la\e d()<.;.er. og
hen\lgten er at opnå en tilfredsstillende ukrudl~be

kæmpeIse og samttdlg en sUnsom behandling af ro
erne. Alle behandlinger har \"Irkel godloverfor ukrud
lel

Der er en tcndens til. at udbyttel er negatt\"l p 'Irket I
'ISSC kod, men forskellen er ikke MatlSlIsk sikker.
Flere af dc prnvede bchandlmger er meget bilhp;c

Tabel 106 \"I~r resultaterne af 7 optællingsfof'>og.
genncmfart af De danske Sukkerfabrikker. Her under
...ages for-.kdlige phcnmediphammidlers skån-..omhed
og efTekt. Alle midler har på begge tidspunkter værel
blandet med 2 kg Goltlx. Betamix er ct blandlllgwro
dukt med indhold af phenmcdipham og Goltix.
Alle behandlinger har medført samme efTekt og 'ikA n
'omhed.

Tabel 105. Ukrudt i fabriksroer (IBl)

l~abrlksroer

AntAl
ukrudtsplanlcr

pr ml

Udb)lIC OS
merudb}'tc
hleg pr. ha

119 6

6 I

1.6 660

2.7 710

1.8 990

1.4 1000

0.1 1010

0.1 970

5

O

8

O

10

8

15

4

576 107.1 1270

0.2 830

3

8~

87

86

87

84

86

86

88

6

2

2

O121

117

115 11

113

109

107 O

103 ~

1 prøJu:tad 2. liproJtctld
roer kimbl 7·10 dage cflcr

J jO"ØII /986

a. 2 Goitix 2 Golux +
2 Betanal 2 Betanal

b. 2 GollI:\..... 2 Belanal
2 Bctanal l Olle

c. 2 GOltlX ingen
2 Betanal 2 Olle

d. 1.5 Golux 1,5 Golux
1.5 Betanal I Olie 1.5 Oetanal

e. 3 Herbaphen + 3 Herbaphen
l,S A\lldex 1.5 A'adex

f. 3 Herbaphen + 1 Gohix-t"
1.5 Avadex 2 Herbaphen

g. 2 GOItIX 3 Herbaphen
2 Herbaphcn I Olie 1.5 A\adex

h 2 Nortron+ 2 l\'onron
2 Betanlll 2 Belanal

18,
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Tabel J()6. Ukrutlr I Jahriksr(}(>r (/83)

Karalr:ler
F'abriksrocr Ukrudt or uk rudis,

~pr. ml bestand- e.., .<
e ~~• ~~] .E~

!i~. "~E ~>!." ,
~~. <!

I sprøjtet id 2. scrojtetid
c S] §

~]'"
,

roer kimbl 7-1 daae tru'r - - )t:: ;:;I ......-
7forsøg J986 I 2 3 4

3.

h.

c.

d.

c.

r

g.

h.

I.

j.

2 Betallall
2 GOltl}' + I olie
2 Betanal
2 Gnltix
1,4 Brlanal Compac[ .
2 GOltl}'
2 K~rnjfarn

2 Golll},
2 Belafam E·
2 Goltix
2 l-Ierbaphcll I

2 Galtl},
2 Bda...ana 1

2 Golti.\
2 Beta"'i.lIla·
2 Goltix
2 Beto... lp I

2 Golti.\
5,4 Belami.\

2 Belanal ..
2 GOltl}''' I ollc
2 l:klllllal .
2 G\)llix
1,4 Belanal Compact
2 GOltlX
2 Kemifarn
2 Golti.\
2 BClaf<lm E·
2 Galtlx
2 Herbaphen .
2 GOltL\
2 Bel a"',l1la 1
2 Go1tix
2 Bcta'<'Ill<l COlllbl
2 Goltlx
2 Ilclo...ip·
2 Gol[ix
5,4 Betarnix

o

o

o

o

o

u

o

o
O

q

<)

9

9

9

9

9

9
9

X9

9()

90

91

90
<)0

6 JOr\01-: 19H5
b. 2 nelanal 2 lJelallal

2 Golti.\ 2 Golli.\ IO 9J

GI
d. 2 Kellllram , 2 Kellllfam +

2 Gollj:-; 2 (Joltlx IO 92
c. 2 Bctafam 2 Bctafam .

2 Gollix 2 Gollix IO 9]
r. 2 l-Ierbaphcll . 2 Ilerhaphen .

2 Goltlx 2 Golllx [O 92
g. 2 Bcta.;;all;t 2 Bcta<,;lI1a-

2 UDII!>. 2 Galtix IO '12
l. 2 Beto:-'Ip 2 BelO"'lp'

2 Gollix 2 Golti.\ lU 94

• ,"aht ti u"rudl\fm. '" lnlalt dæ""cl l!lt:1t ll"rudl •- ''',il" IO '1IlHJr flll:r. o lnlltlt oddaglc rncr

Resultatcme af arel ... for<,og \Varer til det ....om en
række af hdJal1dltngcrnc "j ... lc l h for...og j 19R5.

Tabel 107 vi<,cr re<,tlltalerne af en under~"gc]..,e gen
nemført af Dc dal/ske Sukf..erjlJhrikker mt.'(1 for<,kcllige
dy<,elYPcr lil udSprOjtlllllg af ukrudt<'Olldler I fabrik<;
roer.
For:-.I-.dligc Komhinatloncr :.\f dy<,ctype. tryk og kørc
ha~lighed har muliggjort en al'pnwl1ing af vandmæng
der r:'l. 50-2MO I pr. ha. Ocr er gCllllcmført IO sprojlnin-

ger med ca. 7 dages mellemrum. og I bq;ge tLlfækk er
der brugt 2 Betallal - 2 GOlllX pr. ha Ved optælltng i
jlllU var der el1 meget ttlfredsslillemlc bekæmpe]<,c af
ukrudlet. I :-.eplcmbcr er renheden vurderet. og da er
det mest tilfrcd...stilJende r~~ultal opn~et i led c og d.
Behandlingcn l led e har medfart. ni der er hdt færre
roa end \ de oHlge for ..."g<,lcd.
lied a. h"or der ~r bel1yllel 50 I vand pr. ha. er cffd.tCll
lidt ringere cnd efter de øvrige behandlinger. Samme
rc<,ultat kom frem i for~øgell~ j 19R5.
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Tabel 107 Dyseryper og I'andmængder (84)

~ •Fabriksroer c ~•ii .- ~ " -. :5.25 ·3 .8 ~~!~.- ~-i5E g] E ~..- H2'U]E ~~ u

Tryk Vand Kørehastighed ~~ Q. E'C Q,

~.~~i. ~ .... :'t ~ ~.~Dy'" Svirvel ba, 1 pr. ha km pr. time .::l., "'._

610rsøg 1986 l 2 3 4

a. Teejet 11001 LP I 50 8,9 l 5 10 91
b. Teejet 11001 LP 2 100 6.4 l 3 10 91
c. Teejet 11002 LP 2 180 7.0 l 2 10 91
d. Hardi 41/0-14 2 180 5,0 l I 10 92
e. Hardi 1553·22 blå 5 180 6.0 2 4 IO 88
f. Hardi 4110-20 2 280 5,6 l 3 10 92

610mg 1995
a. Teejet 11001 LP I 50 8,9 7 IO 92
b. Teejet 11001 LP 2 100 6.4 3 10 93
c. Teejet 11002 LP 2 180 7.0 3 10 93
d. Hardi 4110·14 3 180 6,1 5 10 93
e. Hardi 1553·22 blå 5 180 6,0 8 10 93
f. Hardi 4110-20 3 280 6,8 7 10 92

- skala: IO = sunde roer. O = IOlal øddagll' roer Kemikalier I spr roernes kimbladst. 2 I Iklanal + 2 kg Golu\
2. ~pr. 7 dage senul', 2 1 Ikranal- 2 kg GOltlX

Andre undersøgelser
I 1985 indledtes et samarbejde mellem PlontevæmSCl!fl
tret, StoretlS jordbrugslekniske Forsøg og LandskofllO
rel for Plalllea\,1 om over 4 år at belyse mulighederne
for at reducere dosis af bekæmpelsesmidler, når den
mest hensigtsmæssige teknik bcnyllt:S ved udbringnin
gen. Projektet benævnes Sprøjresysrem ril besparelse af
bekæmpelsesmidler i jordbruger.

De summariske gennemsnitstal viser ikke noget klart
billede af effekten, som generelt blev god på grund af
de fine virkningsbetingelser. Der er desuden gennem·
fort 2 forsøg med svampebckæmpelse.

Tabel 109. Dyser og sprøjr/?reknik (/B7),

Tabel 108. Dyser og sprøjrereknik (185).

- behandlel ml'd 1.5 I D.prop-nllll.
-- behandler med 1.25 kg FanerolI 50 WI'

Tabel 108 vi~r resultaterne af 3 forsøg med ukrudt\;be
kæmpeise i vårbyg. Der er anvendl en reducerel dosis
af herbicid for at fl evI. forskelle i effekt tydelJgere
frem. 2 forsøg er behandlet med D~prop·mix. der
virker systemisk, og I forsøg med kontaktmidlet Fnne
ran 50 WP,
Fire fladsprededyser hur med tre forskellige tryk givct
mulighed for at prøvc ni forskellige væskemængder fra
ss til 500 liter pr. ha.

PCI. hkg kerne PCI. hkg kerne
virkmng- pr. ha virkning-· pr. ha

Tabe~ 109 viser resuhaterne af 2 forsøg, hvor fire
forskellige dyser er prøvel ved tre tryk. Det er tilstræbt
med de enkelte dyser at give samme vandmængde, og
denne har varieret mellem 140 og 300 I pr. ha ved de tre
tryk.
Forsøgene er gennemført i Kanzierhvede, hvor mel
dugangrebct blev meget voldsomt. Effekten af en en·
kelt behandling var utilstrcekkelig, mcn der fandies
ingen sikker forskel på de prøvede dyser og tryk.

Tabel 110 viser resultaterne af 2 forsøg, hvor fire
forskellige fordclingssyslemer er sammenlignet Lil mel
dugbekæmpelse i vArbyg. Begge forsøg er gennemført i

Vinterhvede Po" hkg kt:me
meldug pr, ha

P/on II 210mg 1986
Ubehandlet 62 55,0
Fladsprededyse 4110·16 33 4,1
Hvirvelkammerdyse 1553·16 32 9,5
Fladsprededyse LP 11002 34 6,7
Tokammer hvirveldyse 1553·16 37 6,6

I forsøg

O 71.9
86 0.8
94 1.7
92 1,1
95 3,1

2 fortog

O 58,9
85 2,7
56 1,6
68 1.7
61 0,2

Plan I 1986

Ubehandlet
Hardi 4110-10
Hardi 4110~14

Hardi 4110-16
Hardi 411()..24

Vårbyg
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)(16el 110. 5'pt'ciolspmjtcr (188).

Korn Pct. hkg kerne Pct. hlcg kerne
meldug pr. ha meldug pr. ha

P/alf IV 1986 I forsøg J forsøg
I'årbyg vi"terhl'ede

Ubehandlet 41 48,1 47 67,3
Hydraulisk 6 JA 24 5,6
Girojd 5 2, I 28 10.8
DunfOlI I 1.0 J5 10.2
eDA 6 0.1 25 4.2

Ceri<,chyg. som blcv :-tærkt angrdx:1 af meldug. EITek
len er ikke tydeligt forskellig, ng der er lrod~ de 510fe
ud .. lag heller ikke stati'ili:-k sikre fOl':-kellc her.

Tahel /II. Midler pnwel mod ukrudt i 1985/86.

ÅrCh resultater kan ikke benytte.. lil al afgorc, hvor
vidt ~pcl:id1c dy~cr eller fordcling1> ..y:-temcr skal fore
tfickkc~. men de enkelte delre'iullillCr scr lovende ud.
og for<,øgsarbeJdd fort<;ællcr i de kommende :'ir.

For",:t1t'/I' Donfod. fom fordder l'll'\l..e1/ med {'II I..raftig
/ujiSfrc'lI1 l'lil tætsidde/lde "((I'\('r,·.

Dell Amjr(~f! /ujr,wr(ll1J bringer lJjiv"del/ I l'Qldsum 1X'I'(l'1(ehe.
Imlk l" JWII fiAre ('Ir gOlJ fordehlIf.: afmldlel pil aile plan rens
(/('/l'.

.\ye (l'pl'r {If mar/.sprøjter.
Ol'er,~r. (,DA·sprøjt'" mm fordda I'(l'~/...efl fra rolCr('nde
fnrdt'lnlrulw/er. der hælder lidi fn'mul'er.
SP"'.J/(·I'{l·\l..en SI'(f'I'<'r lovlig længe m'er af1:roo{'1I,

I midfen: &iro-Jef. ~om furdder wt!,fl..'e/l fm 100/n'f \'fil/ede
fordelerlrmw/er. F:/1 \J..ærm, \'om er abe" IIt'dejrt'r, opsamler
den I'(('tl.. .., mm (>I/('r~ l'll/e b/iL'e _~/y"g{'l up<'jrer,
Sprøjtel'll'~I..l'1I ,ly"J.f('\ ned i afJt.mdl'll meW',/ig effekt{,/I afen
flad~pf('('I'd)'\·('.

250 1~(lrrOllJrOn ,W lox)'ml '
170 nwchlorprop
500 I'nprnlurnn
41\5 dlll()<icbaccI31
300 lII111talncllll1bclll
-100 :1~ul.lIn

500 alraflll
380lrlill1i1l
270 dlfcllJOqual
l17 dlf'c:rlfoqll<ll
2{)<l naml'rOr-M-I~lpnlr~'1

480 IX'nliltlln
250 !xnl.lwll 125 MCPA
250 benlal0n J75 nu..'Ch1nrrrop
200 gluf""ln:llc-illllllloniulll
100 i~orwluroll' 02 lnx}nil
140 m<,chlMprop
140 hrmull\)n11,:tbO rncchlorprop
160 rhCllmL'f\iph:lm

KO plwnlllC'diphaJll' lOO clho(ulllc-<;al
165 phcnllll'dlph:lln JJ clr,p)r;IJld
500 n,lllatln
160 10>')1111 240 hrnrn,n)nll
51K) chloTlolUTOI1
400 dlllwflLron
240 i~l)prnl\JrIm'40 l().Iilnll '
40 hromo.\)llll

6112 ~lllft1ll\'I-(orb. oll rncl\ulf'\IHlII-mcth)1
500 hnuron
20 (ilC.llnha l 20 c1llpyrn lid

BO MCI'A' 430 mco.:hlorprop
50 lll~ynil· 60 brUnlll.\)nil

45>0 mco.:hlorprnp

Virksomme stoffer
gram pr. kg eller Iller

500 IIJHH(lll
540 orhcncarb 108 hnuron
200 ll1cl~ulfIJHIll-IIl<"lh)1

BClllnllll1l
Ikta11;11
IklarOfl
Ikla_anll COnlOl
Bladc\ soo se
BnOlrtl
DlCuran 500 F\\
OUncfllTllll Fl0
Douhlce

Handelsnavn
ener nummer

Anvendte midler
Tabel II] V]"CT i alfabell~k orden efter llavn eller
betegnelse de præparater....om har deltaget i året\;
forsøg med ukrlldlsbekæm!lClse. Indhold og llla=ngdc
ar aktivt "tor er angivet.

Srlfl'l,,'midler
Af.. loll
AgOllll ( ..'S 101)
Ally 20 DF
(DPXT 6376)
Arclflll COnlbl

Arcl<\fl n I.
ArClll
A~~crl

A~ul()>.

Alrllllll,47'1
A\adC\ Il\\'
A\C1l81"

A\'cllgc 1Sil I
BarnOll I'lus
1l..~..gr'Hl 480
B3~'lgrall MePA
Ba"llgrlln MP
]ja~l;1

13<:'lgr;11I

rK 1!l4 h

lWX r 86QS
Ou !'Olll 1 IIltlron 50
EK I~l

IlJl



Pl:mlebcskyltelse

Handelsml""
Iler num~r

rK 186 (Slellon)

EK 283
EK 384 h
Fllneron 50 wp
Flellidor
FOlllril

Fu~lade

GlIllant
Glean 20 DI
GOIUll
Grammon 500 FW
Jferbakm 6!O

Herbaphen
Hormon·\1111 70
Ip:nan S<X)
Kugar (FR I2ØK)
Laddok
LonIryA

Mab·Cenrok 110
MalT'igon
MCPA, n~
MCPB. 30"-"
Mechlorprop, 5()t;(
MPD-blandmg
\1)'lone
M)'lone Power
0111001

O.\ilril
PtK-Uelufllrn E

192

VIrksomme sloffer
gram pr, kg eJler liter

20 dop)'rahd + 230 \otCI'A
4Xl mechlorprop
240 lriOurahn' 120 Iinuron
'00 lA-DU
500 bromopheno:lt1ffi
500 lsouhen
s~ 10\)1111 .. 188 blfeno... ,

ns mechlorprop
250 nuulfob-hul)1
125 halo~)'fl)b-~tholtlelh}1

200 chlormlfuron
700 mt:lamltron
500 ooproturoll

22 dop)nahd· 200 ~1CPA

400 mechlorprop
160 phenmt'(hpham
1~O MCPA 1600 du:hlorprop
4q() lerbull'}n
500 lsopr('t(uroo, 100 dlflufemcan
200 alT3.ZlII 200 benlaJ'OfI

20 c1op)rahd"% 1011.)'1111
360 mechlorprop
268 atrulII' 17q bromo\yml
100 c1op)rahd
HO MCPA
.100 MCPB
500 ffiechlorpmp
13-4 2A··D·441 mechlorprop
120 101I.)'II1I<5lcr. 360 mechlorprop-t:Ster
Ibl.l lo.\yml<5ler-480 mechlorprop-e.ler

15 c1op)'rohd' ~ IOA}nil·
50 bromo.\)1I11 .])0 mechlorprop
200 10"')1111 200 bromo....)'ml
160 phenmcdrpham

flandelsna...n
eller nummer

I'IK·GlIhpur
PLK·Prado
PtK- rerhUlr)n
P)nlffim F1
Racer
RegiolIe
Rt)undup
Shell Cenrnl 0.\
Shell Tnf()I~ ...
Slarnnt: 250
$tar.llle M
Slarant: Kombl

Stel Ion

Slornp
\'A Ipe: 560

lolbn
Trcnan
Trcnan I'lu\
Tnbuml
rnnulan
l H Ko

Vcsoran
VCllzar

Sprl!dtlmdla "K 01/1:(

Acttpron
II 1-(lllc
I·..\lr:non
Ll\\llpol I'hl\

Virksomme SlotTer
g....m pr. kg eller Iiler

250 p)nLlal 50 iOll)"nLl H bromo\)ml
200 alraZln 250 pynLlalc
49() (erbulr)'n
150 chlondazon
250 nuorochloridone
200 diqual
]60 glyphosat
200 iOA~1II1 200 bromoA~lIil

400 \1CPB
250 nuroxyrur
100 lIuro\) pur . 400 MCPA
100 flUTO\HlUr )O e1op)'rahd
120 1O.\~ntl

20 clop}rahd· 230 \1CPA
~ 10 mechlorprop
,HO (.I('ndlfficlhahn
56 lo.\)ml· 50 bromo\)nLl

1b<l mechlorprop
25 ~azohn ·95 bnlfllOA)ml

450 mechlorprop
500 isoprOlul'lln
480 tnnun.lm
NO Innurnlm . 190 ndpnlpamid
700 methabt'nzthJazuroll
240 Innuralm - 120 Imuron

SO io")ml . l«) bromm.)ntl·
480 mechlorpmp
420 broffiophello.\im 80 l«"bulClhylutn
1100 lenaeli

pencln:ringsolle
penetrenng<,olie

- sprcde.I..I:eb..··flllddd
- ~prcdc-khcbt'mlddcl
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Læplantning og markvanding
af P. Clemens Pedersen

Læhegns virkning mod
jordfygning

RimS0 projektet
Dc I 1985 l\ærk ..... t1c undersoge1~r er encr planen
\idcrefort I 19Rb. p~ IO udvalgte cJcndonllllt: i Rim..o
på DJur-.land gennemfure... reglslrermg af ,ind- og
jordbund..forhold I forbindelse med forekomst af ,ind
erowlIl med henblik på al belyse læhegns elTekti, ilet
som afværgemiddcl mod jordfygning.

Undcrwgclscn, der er cl fælles dansk/s\ensk proJekt.
ledes for land:-.kolllorel af Frode Olesen i samarbejde
med Tomas Nihlen fra Ulllvcrsitclel i Lund. Forsoget
fort'ællcr som planlagt i 1987.

I samarbejde med Forsogslckl1i~kudviklingsværkstcd.
Årslev, er der udViklet og frcmslIlIel et 3nlal ~lI1dfæl·
der. hvori vindtransporteret matenale kan opfanges til
bC~I('1l1111c1se af mængden af fygcJord og til analyse for
tekslur og indhold af plant~l1ærillg.Til konlægning af

\lIldfnrholden~ ved lllstedc\ærendc læhegn og l for
Sø&'\.(lnU det Hn ngt er der lIdfon en serie \ llIdm lln
ger ved for"kclhg VlJldrelnmg. Forsogo;områdel';; gene·
relle \ mdnivcau er endvidere sogl rdalerel III et om·
råde. der er upå\lrket af læhegn og lerrænforskelle
HojdeHtrlalloner l på forhånd fastlagte målchnJer er
regi'ilrerel \'ed l\l\clJenng. For en generel omlale af
projcklcl og fOf<iog'\arealel hCn\lse'i: 1I10verslglen for
1985

Forud for og efler forekom\tcr af jordfygnillg udlages
Jordpnner lil anal)st. og der udfores mållIlger af
o\erOaderuhedel1 til vurdenng af ruhcdsgradcns md
nydcl ..c på Jorden .. fygclilbojc1ighcd. Omfangcl af ma
lerialeafbl~ningeller pålejnng kOnSlaleres ved anven
delse af jord'ipyd. der muliggor måling af hOjdeændrin
ger. Erler forckorml af fygning søge.. skadevirklllllgen
rå afgmder opgjorl ved udbyuebe<iitemrnelsc.
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Læplantning og mark \'llnding

Måleresultater 1986
I maj måned indtraf der på tre tidspunkter moderal
jordfygning. som dog var kraftig nok til at beskadige et
begrænset areal i en forsøgsmark med nyspirel \'år
raps, Skaden skete langs profil 4 på fig. I.Der kan her
refereres enkelte resultater fra de i denne forbindelse
gennemfønc målinger. Sammenhængen mellem af
standen til dc 11 m høje lægivcre. vindhastighed og
mængden af indfanget, luftbårct materiale er således
vist i tabel 1.

rabel I. Vindforhold og erosion ~'ed 4 ma/estatioller i
stigelIde afstand fra læhegn.

Daw Af~tand fra lægl\'cr m 100 200 JOO 400

5/5 Vind i 70 cm hojde
m/~ek. 2,9 3,7 3.9 4.0

indfanget materiale. g 0,25 0.22 0,74 0,23
7/5 Vind i 70 cm højde

m!-.ek. 4.1 5,4 6,8 6,8
Indfaget materiale, g 1.14 4,55 166.62 0,33

15/5 Vind i 70 cm hojde
m/sek. 7,6 6,3

tndfaget materiale, g 6,47 179.85

Tab!'! l. O~'erjladeruhedfor og efter erosion. gns.lem.

Dato 16/4 Måling før erosion gns. hele marken 1,30
Dato 15/5 Måling efter erosion. eroderet areal 0.63
Dato 15/5 Måling. øvrige markareal 0,90

Målinger af markoverOadens niveau før og efter de tre
fygningssituationer viser. at det eroderede område har
været udsat for en ikke Ubetydelig alblæsning. tabel 3.

Tabel J. Markens flil'eauændringer i perioden /6/4 til
15/5,

Af~tand fra lægiver m 100 200 300 400
Ændring (Alblæsning) mm I 6 24 3

Analyser af overnadejorden i 0-3 cm dybde viser bl.a.,
at andelen afhumus efter fygningen er reducerct fra 1.8
til 1.5 procent.
De spæde rapsplanter i det ramte areal blev stan sel
ødelagt under fygningen. og den stærkt reducerede
plantebestand, der senere fremkom fra dybere liggende
fn,. blev delvisl udkonkurreret af ukrudt. især lugtløs

Det eroderede område er opmålt til 80 x 40 m = 3200
ml. Området har en svag hældning mod sydo~t, og
~11l følge heraf kan den stærkere optorring være
med"'irkende til. at fygningen er kraftigere i 300 end i
400 m afstand. Det er værd at bemærke, at erosionen
d. 15/5 kun er mærkbar i det are'll, hvor jordstruktu
ren var nedbrudt på grund af de to forudgående
fygninger. Dcn ødelagte jord.~.truktur fremgår ogsA af
markens reducerede ruhedsgrad. tabel 2.

Tabel 4. Udbyue af l'årraps.

Vandind
hold
%

Gennemsnit hele
marken 7.03 ha 16.4
Eroderet areal 0.32 ha 23.4

Ukrudtsf,.
Vql%

0,4
1,0

Udbyllc
Rt.nvare
m~q%

\&l1d

hkc/ha

25.9
11,7

Tro<Js reJmivl rolige vindforhold i JorlJret 1986 JorC'kollllllfldj7ugl p(i udsalte arealer.
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L:.cplanlninl! (II! marhnndilll!

kamille \ko u I... loIlH:C fra rlalllea\ l ... kontorcll Gren:'i
ble, ot'r H'd ho ' gt'llnt'lllf"rt udh)'llcm51lng I afgm-
den. Rc...ullalcl frt'lIlg:\r af lahel 4

\1ed en afreglllng...pn... 1':'1. 370 kr pr hkg. udgør udb~ 1
!etabel I del eroderede Mt'allbRO kr eller 5250 lr pr ha

Læplantning
Omfanget af dcn l,.ollckll\e lo.l'plaUIJllllg. udfofl af
Hede,d ...kabcl" la::planllllngs\lr\.. ...OIl1hed. er anfofl re
gioll" I'" I label 5. SJa:lland er lUC formelt orgalll~rt'1

-..om en ..eh\lændlg Io.cpl:.mtnmg...rcglon.
Sllgnltlgl:1l I den J..nllekll\t: tcplanlnmg er markant
\a1ll1llt'llhgnc, med dl: 2 fmeg, ende plallllllllg...Sa.'SO
nt'r. Dc ,cn('<;le r-. mhlJ..hng ').;:lllll dell planhlgle frem
IIdlge pianlIlilIg frcmgar af tig 2

/ a/x.'/ 5. Læp/ulllllftlf(.

km

'0O<l-r-:- .,.-,-.,.-,--------------,
3·rækkel læhegn

l'In TrI'1 ri:" ""10 te..,. "'n 1f,·U 11/.. '"'115 t5,,, 1"'1 Irl..

Ii~ ! O"'JUIIl{l'f af tldl J.all"'Å./n'.' /ft'p/atllnlnf( /976 77_
X5 J1fJ \(mlt pll.ll//U~fp/wlmml( /9R6 IP fX! X7 8Y

Vcnd"y ......cJ
Illmmerl;llld
Vloorg
Arllll"
Vt'jle
Ringlwhlllg
Ribe
Sondt:I]~ lland
Siælland

licie htndct !lJS5/1Hl
Ilde landt'1 1<)84/85

Anlal
pl..nlnmgsJaug

4
I
)

2
2

l
)

I

)-ræHet læhegn
pianid 198.5/86

lun

87
36
60
34
42

190
179
100
22

710
557

Udle~crcd planter m
lll~ud III pnval
I~lanlnln&

OOOslk

Ila
) I
18

(~5! )

Vcdhgeholdt:lsesarbejde
Udlyndlng

'm
20')

7l' )

40' )

Du jort'ltgga /fI~('1I

~am/1.'1 opxør,'/\(' uf
/w/majhm"m/III/:\\/..(I(/;.'r
ph bI.'p/(I"IIlItI~('r rra
/Y90. tUlr forbudet mod
afbr<l'ndlt/f( pt1 marJ..'rm'
frl['da I I..raji, lmdgur 1"/

jor/w/'c'lIflig "dl tit!
tri{I('\)'1I IIf bram/r.' OK
\\""dru' lin:"

.', 1\lI..!"'l"Jl"rbeI31I11g IUO(J lr/lm
IC ... I h..... læfligd-.c<••:ubcJd..



Læplantning og markvandinK

Vandingsbehovet i 1986
Tabel 6 viser det gennemsnitlige vandingsbchov i 1986.
Oversigten er baseret på målinger af nedbør og for
dampning på 39 lokaliteter fordelt over landet Data er
indsamlet af S1. Jyndevad Forsøgsstation og har dan
net grundlag for landskontorets ugentlige meddelelser
om nedbør og fordampning. Meddelelserne er udsendt
til de interesserede planteavlSkonsulenler saml publi
ceret i fagpressen, en række dagblade og på tekst-TV.
Meddelelserne har endvidere været tilgængelige over
landbrugsterminalerne.

VandingSbehovet er angivet for 7 landsdele saml som
gennemsnit for hele landet. Til sammenligning er vist
de tilsvarende lal for en række forudgående år. Ved
vandingsbehov forstås her den vandmængde. det i
gennemsnit har været nødvendigt at tilføre for at sikre
optimal vandforsyning til afgrøderne.

Behovet er beregnel for den dominerende sandjords
type i de enkelte regioner. I Vest-, Syd- og Sønderjyl
land. hvor de grove sandjordstyper er dominerende, er
mængden af planLetilgængeligt vand i rodzonen sal til
60 mm. I det øvrige Danmark. hvor sandjordene er
mere finkornede og rodudviklillgen oftest dybere, er
den plantetilgængelige vandmængde aJlsl.1l.et til75 mm.

Den accepterede udtørring har varieret gennem plan
ternes udviklingsperiode således, at der er laget hensyn
til variationen i tørkefølsomhed. I praksis vil det sige,
at udtørringen har varieret mellem 40 og 60% ar
rodzonekapaciteten.
De anførte vandingsbehov er gennemsnitsværdier for

de enkelte landsdele. Ocr vil derfor kunne optræde rel
store lokale forskelle, som indebærer, at situationen på
den enkelte landbrugsejendom har været anderledes.
Speciel! på grund af nedbørsvariation, men også på
grund af de varierende betingelser for etablering af
afgrøderne i 1986 vil der lokalt forekomme betydelige
afvigel'ier fra det gennemsnillige.

Det kolde forår medførte al planterne kom unormalt
sent i vækst. De overvintrende afgrøders vandforbrug
fik derfor først betydning i slutningen af april.
De første 20 dage af maj prægedes af nedbørsoverskud
over hele landet. bortset fra Bomholm. hvor der op
stod vandingsbehov allerede omkring 5. maj. Hele
landet, bortset fra Nordjylland, havde vandingsbehov
sidst i maj.
Perioden omkring Grundlovsdag var generelt fuglig
med nedbørsoverskud på landsbasis.
Fra IO. juni bredte lørken sig over hele landet, og den
fortsatte indtil månedskiftet. I den sidste uge ar juni
blev der overhovedet ikke registreret nedbør pA mAle·
stationerne. Vandingsbehovet var meget udbredt i
samtlige afgrøder undtagen roer og majs, hvor for
dampningen var moderat på grund af planternes ud
viklingstrin.
Bortset fra ubetydelige nedbørsmængder i begyndelsen
af juli fortsatte tørken indtil midt i måneden. Van
dingsbehovet var 510ft i samtlige afgrøder, speciel I
hårdt gik det ud over ærter. hvor blomstringen blev
afbrudt af tørke.
Sidst i juli blev Syd- og Nordøstsjælland. Falster.
Lolland og Bornholm ramt af skybrud med op til 140

Tabel 6. Gennemsnitligt ltandingsbehov. mm på sandjord i 1986.

Qn., V.""'" Kartoner RoerlMajs
Landsdel

Maj JU" Jul Aug S<p ialt Maj JU" Jul iall JU" Jul Aug S<p ialt Jul Aug S<p iah

Nordjylland O 70 75 O O 145 O 70 45 115 60 75 O O 135 80 O O 80
Midt- og
Vestjylland 30 70 75 O O 175 O 70 50 120 60 85 O O 145 80 O O 80
Øsljylland ... 30 65 35 35 O 165 O 70 40 110 60 40 35 O 135 40 40 O 80
Syd- og
Sønderjylland 30 65 70 25 O 190 O 70 40 110 60 75 25 O 160 70 30 O 100
Fyn ........ 25 60 40 30 O 155 O 65 30 95 55 30 35 O 120 30 40 O 70
Sjælland og
LoU. Falster 40 75 40 25 O 180 O 85 45 130 65 45 25 O 135 35 25 O 60
Bornholm 85 80 85 70 O 320 30 80 50 160 85 50 75 O 210 50 75 O 125

Gns. hele landet

1986 34 69 60 26 O 190 4 73 43 120 64 57 28 O 149 55 30 O 85
1985 ..... 43 33 39 O O 115 37 II 40 88 4 36 O O 40 34 O O 34
1984 55 20 56 51 O 182 O 19 15 34 21 44 51 O 116 32 57 O 89
1983 ..... O 65 96 106 5 272 O 65 59 124 44 90 109 6 249 66 106 5 177
1982 ...... 5 58 64 59 4 190 O 48 29 77 9 63 58 O 130 63 59 4 126
1981 40 O 6 21 28 95 O O O O O 6 26 27 59 4 21 28 53
1980 . . ..... 61 29 O 4 O 94 34 19 O 53 O O 4 O 4 O 4 O 4
1979 ... 5 34 58 14 O III O 34 51 85 5 32 14 O 71 13 16 O 29
1978 54 49 31 16 16 166 II 61 O 72 6 30 23 10 69 26 28 10 64

196



mm lIldelIfor 10 timer BorhCI fra enkclte tordenbyger
I O<.IJ) Iland fon~th:: tor"'cn I resten af landet
Om"'rlllg. m. ncdsklftt:l faldt der nedbør ovcr hele lan
del. denne gang I form af ""'ybrud i Jylland.
I hegyndeben af augu ... t \ar der fon-":ll \andlllg!>behov
(Hcr det 1Ile.(C af landel.
Sidste trediedel af augu.. t og furMe hal\ del af \eptem
ber ha\de nedoor!>O\cr.."'ud og derfor mtct \andlllg..
hcll(lV.
I ..id ..tc hahdcl af ..eph.'mbcr \.If vejret li!\. turt r:l.
Oeme. at h!l.de roer og gra... manglede \and. Den mcst
udhn.'dlc v3ndm:'.IIlgd forckom dog på jorde uden
vandlllg'illlUlighcd. Det var ...!lledt..... reelt sommcrwr·
kl~lI. der aller ~Iog Igenllcm p:\ dClle tid~pllnkl. Dertil
kommer.:1I p~ ,,"'n\ncndc arealer er en betydelig del af
den \okl,,(1111me nt..'<Ilx~r "'Idlit I Juli formentlig strømmet
bort på jordoverlladen; ncdborcn er derfor ikkc kom
met planterne III gode l fuldlomfang
for landcl ..om helhed \ ar der I ~ptemhcr balance
mdlem IIL-clhor og fordampning

Læplantning og murkyandinR

Vandingssæsonen 1986 sammenlig
net med de foregående år.

Som det fremgår af tabcl6 var del ~mledc \andlng..hc
ho\' l 1986 nogel over gcnnem..mltet for de foreg ende
9 r. Scr man på de enkelte måneder. er jUIll noget
u"~l.·(.hunhg. Siden 197R har der mtet år \ærct ulwa·
rcnde vandlllg"bchm 1JUIll m!l.lIl-d. Måneden Martede

furhold,,>\ is kohgl og fugllgt med nedbør omknng
GrundIO\''idag, men bygerne omknng Sct. lian .. ude
ble\. Dellc forhold komhmeret med høje temperaturer
ng :. r.. tidens store lI1d ..tr.ling ""'abtC' den u..a:d\'anhge
.. it1l3Iion.

Og~å juli havde valldlllg..bchov væ:."clllligl over gen
IICIllSlllllcl. Her var det spct;lelt de f"r..te 3 uger..
udbredte tørke. der prægede væk'>ten.

Vanding'bcho\et I augu.. t m. ned lå under gennem..nll·
lcl af de foregående år. og 'icptember havde I"ke beho\
for vandlllg.
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Kartoffeldyrkning
Af Jens V. Højmark, Hans Kristensen og H. Elbek-Pedersen

I 1986 er der i alt gennemført 25 for"0g med kartofler.
fordelt på 7 forskellige opgaver indenfor områderne
gødskning og plantcbeskyllelse.
Dcr er ikke gennemført forsøg med nye kartofTelsorter
i 1986. Årsagen hertil er reglerne øm, al der ikke i
Danmark må dyrkes kartoner. medmindre de er frem
bragt ud fra meristemer.

Gødningsforsøg
Kalium til fabrikskartofler
I 1986 er der gennemført 5 forsøg med stigende mæng
der kalium i PK 0-4·21 og kalikalk plus lriplesuperfos
fat til fabrikskarIoner. Forsøg eftcr denne plan blev
også gennemført i 1984 og 85, ~å der nu foreligger
resultater af i alt IO for<;øg.
Enkeltrcsultalerne fra 1986·forsøgcnc rremg~r af label
92 i label bilaget. I tabeller anført gennemsnit af de 5
forsøg fra 1986 samt gennemsnit af de 10 forsøg fra
1984-86,
I tabel I er udbyuc og merudbyllc af knolde omregnet
til kr. pr. ha. Ved denne beregning er anvendt kartof
felmelsfabrikkernes afregningsskala. der er graducrel
ener stivelseprocent. Der er endvidere fralrukket ud
gift lil gødning og 3 kr. pr. 100 kg i fragt.

Når udbytie og merudbytte omregnes lil kr. pr. ha, og
udgirt til gødning og fragt fratrækkes, har det Ikke
været rentabelt at tilføre mere end 100 kg K pr. ha 11'K
0-4·21. Når der llllvendes kalikalk plus triplcsuperfos
fat er der faldende merudbylle i kr. pr. ha vcd at øge
mængden fm 200 lil 300 kg K i kalikalk. Delte tyder
på, ut der heller ikke ved anvendelse af kalikalk bor
tilføres væsentligt ovcr 100 kg K pr. ha.
Afregning af fabrikskartoner graducrt.'S ~om nævnt
efter sfivelseprocent. Ved tilførsel af kaliumgødninger
sænkes kartoflernes indhold af stivelse. Klorholdige
kaliumgooninger \ irker i den retning ca. dobbdt så
stærkt som klorfrie kaliumgødninger. Det er sænknin
gen af kartoflernes indhold afslivcls.e. der bevirker. al
det ikke er rentabelt al tilføre storc mængder kalium
gødning lil fabrikskartofler. Husk i den forbindelse
også. at husdyrgooning indeholder kalium. og al en lav
stivelseprocent ofte skyldes an\cndelse af storc mæng
der husdyrgødning.
Når kalikalk i forsøgene ikke har sænket stivelsepro
centen. skyldes del dels. al del er en klorfri godIlIng og
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(abell. Sligende mængder kalium i PK 0-4-21
og kolikalk + triplesuperjoifar lil
[obrikskarlojler (92).

Udb. og IIlcrudb.
I(XX) ri pcl_ hkg rr. ha kr.
pr. ha SIl\'dS(' knoldt: stlvtlse pr. ha

5 Ji",og /986
100 K i PK 0-4-21 36 18.3 431 78,7 21050
200 K ; PK 0-4-21 )7 17.J 23 1.6 307
300 K ; PK 0-4·21 36 17,1 7 3.6 2433
300 K i kalikalk

+ Iriple~uperfosfat 36 18.7 8 0.6 1071
200 K i kalikal~

-tl'lplcsupcrfosfat 36 19.0 2.9 283

gns. RI. 6.0 Ft. 10.1 K!. 14.4 Mg!. 3.1

IO /o"og /984-86
100 K i PK 0-4-21 36 19.J 412 79.7 21245
200 K i I'K 0-4-21 36 18.7 21 1.3 266
300 K ; I'K 0·4·21 35 18.1 22 1,2 15.10
300 K 1 kalikalk

. triplesupcrfosfal 35 19.5 12 3.0 194
200 K i kali kalk

.. triplesuperfosfal 36 19.9 IO 4.2 560

gn~. RI. 6,1 Ft. 8.5 K!. 9.1 Mg!. 3,6

dels. at den indeholder kalk og magnesium. der gene
relt har en lendens til at hæve slivelseprocelllen.
Fon,øgene mcd kalikalk vil ikke blive fortsat, da resul
taterne er i nøjc overensstemmelse med kendt viden
om elTcklcn af kalium til fabrikskarWfler. Ved gødsk
ning afkarlofler kan lalldskontorets norm tabel anbefa
les. Denne tabel indgår også i programmet for EDB
godningsplanlægning og MARKSTYRING.

Delt kvælstoftilførsel til kartofler
Ocr er gennemfart 3 forsag med delt kvælstoftilforsel
til brtofler. Ved okonomiberegningen pli gennem
snitsresultalerne. der er vi';l i tabel 2, er værdien af
knoldene sal lil 60 kr. pr. hkg usorteret råvare. Der er
endvidere regnet mcd en pris på 5,50 kr. pr. kg kvæl
stof og. 90 kr. pr. ha for udstroning af gødning. Ud fra
disse forudsælninger er der ikke nogen sikker fortJene
ste ved at gennemfore en delt kvælstoftilførsel lil
kartofler.



I de 3 forsøg l 1986 har del være! renlabelt al lilførc
heil op lir 200 kg kvælstof pr. ha. Resultaterne fra de
ellkelte forsøg er anført i label 93 l label hil aget.

Tabel 2. Delt hælstojgooskning til kartofler (93).

Udb, og merudb.
1000 pl. pct. hkg pr. hl! kr.

pr.bø slivelse krmJdcslivdsc: pr.hn

3 forsøg /986
120 N l kas før lægning 38 17.6 369 65,1 21480
160 N i kas før lægning 38 17,6 2B 4.R 1460
120 N IkaS f{n lægning

!40 N i ka~ 17/6 3B 17.7 21 3.9 950
200 N i kas for lægning 37 17.5 39 6.4 19lJ()
160 N i kas før lægning
,40Nika~17/6 37 17,4 44 6.7 2110

I perioden 1980-83 bkv der og..i\ l de lamh1konollllske
foreninger gcnnemført forM'g mcd t.Idl kvælslOrtilfør
..cl til kartoncl'. Heller ikke disse for..øg visle nogen
særlig ... tor fordel ved dell kvæl~lnflilforscL Del villc
være ønskeligi, hvis opgavcn kunne fOl'ls:cllcs over en
længere årrække. så \ii fik et større materiale Id rådig
hed. Herved ville der hlive mulighed for cn opdeling af
fOI' ..ogelle efter hvor meget nedbør, der er faldet i
perioden fra g,xlningsudbringningcn og frem til ca. 15.
juni. El ~ådllnlmateriale ville styrke vejledning~tlIulig

hederne med hen~YII til eftcrgod~klling af kartoner i 5r,
hvor der falder ekSlrcmt store 1H..'dbørsm<Cllgder i 1'01'

1ir..mål\l,'dernc.

Kllrtorfcldyrkllin~

Su/Ulf læRf,wmo/erUlle erf"r~le 1U!llIIgdse for et l/Url Ildhylle
/ AurIOJJelmark{·n.

Da prisen på AlzOll 22 cnclnu Ikkc er fa~tlagl. er del
ikke muligl at beregne, om dcrer~,k()lIomi l at anvcndc
dennc gødning.
For'iøgenc M'ges fortsal. da netop karlonel' ...klllle være
en af de mest egnede afgr"xter til afpnlVlIing af gødnin
ger lil ..al nitriliblioll~hæmmere.

Bladgødskning
D(.'r lindt.'S i handelen ell hd del for... kellige bladgNbk
ning~rnidler,der lIldeholder en bng r:cH.c for..kelbge
n;crillgs~loffcr I gan~ke små koncentrationer. Salg..ar·
gumenternc for di ..:-.e gudning~lllidler er. at pl~lI11efllC l

dell mc<,l aktive del af vick ... lpenoden of,c ~kllllc

mangle et dier ncrc Il:crings~l(llrer.

GClll1emsllil~re~tiltatern('af J fm"(lg mcd bl:Jdgod ... k·
l1ingsmidl~r gennemfør! i 19R6 saml i all R f(lf,,~'g

gellllemført i 1985-86 er \liM I label 4. Enkeltrcsullu
terne er anført i lllbclhllagcl I Ii.lbel 95.

Tabe! 4. n!adgød:.klliftM til kar/ojleT (95).

Kvælstofgødninger tilsat
nitrifikationshæmmer
Som en ny opgave er der i 1986 gellllemf~'n 4 forM1g.
hvor kva:lstofgødningcn Al,an 22 er ~amlllellrignct

med kall..ammollsalpclcr. AlzOll 22 er en ","unOlllum
gødning lilsat nitrifik:!liol1'ihællllllercn dicyandiarnid
(Oldin). AI7011 22 indc holder totalt 22.5 pct. kvælslOr.
GC"llemsnitsre~ultatcrne af dc 4 forl'tøg er \'iSI i l<lbd ]
og cnkeltresullaternc I label <}4 i tabdhila~el.

AIl.on 22 har l forhold til blkarnll\oll~lpctcr ved de 2
]..væls\nflllængder givet usikre merudhytter på 7-8 hkg
knolde pr. ha. Virkningen på slivclscprocenlclI er l

forS,'gCllt' og~.\ nogct usikker. "",.
slivclsc

Udbyuc og merudb.
hkg pr. ha

knolde sll~dsc

Tu/Il.'! 3- l'unW': med I.. vw!srujgodllillgell A!zmf 22 (94). 3 fim'(Jg 1986

Udb. OS Normal gøde! 17.7 515 91,3
merudb. 2 X IO I COIllplc....aI IB.I II 0.2

1000 pl. "",. hkg pr. ha 1. X 25 I Comple...al 17.9 3 0.1
pr. ha S1h'el~ knolde stIVelse

2xJ I Goemar HM 86 17.6 7 0.7

4 /or~og 1986
li jurJog 19R5-86(i rundgodd 37 19,4 373 72.2

SONikas 36 Iq.o nS 10.9 Normal godel .. , . 17.2 446 76,7
160 N i b'i 37 IB.9 'IO 15.1 2 X 10 I Comple...al 17.2 II U
160 N l AlzOll 22 37 IB,3 97 1.1.6 2x 25 I Compk'Sal 17.1 II 1.9

SO N i AILOIl 22 3B 19.1 73 1.1.1 2 X J I GOt:lI1ar R1\'1 86 17.0 .1 0.8

1l)<J



Kartoffeldyrkning

Konklusionen af de gennemførte forsøg er, at der
under danske forhold ikke er basis for at anbefale de
afprøvede bladgødninger. I hovedparten af forsøgene
har midlerne bevirket et lille udbyttefald.

Gylle og kartoffelkvalitet
Blandt kartoffelavlere diskuteres det ofte, om tilførsel
af gylle har indnydelse på kartonernes kvalitet. I 1986
er der gennemført 2 forsøg til belysning afdette spørgs
m!.!. Kartonernes kogekvalitet samt angreb af skurv
blev bedømt efter gødskning med henholdsvis NPK
14-4-17 og gylle. Resultaterne ses i tabelS.

Tabel 5. Gylles indflydelse pd karlo//e/halilel (96).

Karakter for
K.oge- Mørk-

fasthed Smag farvning Skurv

Efter optagning skol kartoflerne tørres så hurtigt som muligt.
Vogne med påbygget ventilator er .'lærdeles formdlstjenlige
her/il.

Som det fremgår af tabel 5, har gødskning med gylle
resulteret i en ringere smag. mere mørkfarvning efter
kogning og større angreb af skurv.
Forsøgene søges fortsat.

Kogeprøverne er gennemført ved Statens Forsøgssta
tion i Tylstrup. Der er givet karakter for kogefasthed.
smag og mørkfarvning efter følgende skala: Kogefasl
hed 0-10 med IO lig hel fast, smag 0-10 med IO bedst og
mørkfarvning efter Dansk Gæringsindustri's skala.
ingen mørkfarvning lig l, helt sort lig IO. Karakter for
skurv er bedømt på 200 knolde.

Plantebeskyttelse
Bekæmpelse af rodfiltsvamp
Der er gennemført 3 forsøg, hvor fire forskellige midler
til bejdsning af læggekartofler i forbindelse med læg
ningen er afprøvet. Gennemsnitsresultateme er anført
i tabel 6 og enkeltree;ultaterne i label 97 i tabelbilagel.

2/ar><>g /986
Gødet med 14-4-17 10,0
Gødet med gylle 10,0

6,5
5,5

2,9
3.2

2,5
3,0 Der er med alle bejdsemidlerne kun opnået små og

usikre merudbytter af knolde. Derimod har alle fire
midler bevirkel en betydelig reduktion i mængden af
rodliltsvampens hvilelegemer (scleratier) på de hø
stede knolde. Delte er en kvalitelSforbedring, når det
drejer sig om spisekartofler. og ikke mindst nAr det
drejer sig om læggekartofler. Karakterer for rodfilt
svamp er bedømt på 200 knolde.

Bejdsning af forspirede kartofler mod rodfiltsvamp er
vanskelig at gennemføre, uden at spirerne knækker af.
For at imødegli dette problem er det i 2 forsøg under·
søgt, om en påsprøjtning af midler mod rodfiltsvamp i
forbindelse med lægning er en losning. Denne teknik
kræver, al der på traktoren monteres en pumpe samt
en mindre væskebeholder. Der er anvend I fire forskel·
lige midler, og de er udsprøjtet i 501 vand pr. ha.
Resultaterne ses i tabel? Da kartoflerne blev laget op.
mens toppen var grøn, var der ikke dannet hvilelege·
mer (sclerotier) på knoldene.

P1I. Forsøgsgården Godlh1l.b er der gennemført et kom.
bineret forsøg, hvor dels puddermidlerne og dels de
nydende midler til udsprøjtning er afprøvet i samme

Tabel 6. Bejdsning af ikke fonpirede kartojler mod
rodfiltsvamp lied lægning (97).

UdbyIle og
merudb_. Karakler for

hkg pr. ha rodfiJtsvamp
knolde pli knolde

Tabel 7. Sprøjtning af forspirede kortojler mod rod·
jiJtsvamp ved lægning (98).

UdbyIle og mffljdb
hkg knolde pr. ha

3/orsøg /986
Ubehandlet 479
100 g Teeto 5 P pr. 100 kg 8
200 g Monceren 12,5 DS pr. 100 kg 14
100 g Rizolex IO DS pr. 100 kg 11
100 gRovral 50 WP pr. 100 kg ?

200

2,1
1,0
0,5
0.6
0.5

l forsøg /986
Ubehandlet
0,5 I Tecto L pr. ha
6,0 I Moneeren 250 se pr. ha
2,0 I Rovral Flo pr. ha .
3,0 I Rizolex F 25 pr. ha

Optagmngsdato
21/7 21/c>

271 139
t2 9
9 36
8 13

Il 35



/oi)r a/ III/dg/} .wnit/(' med v/rIIs er tiN IUlCJvendig/ al nedwsl/e
J..artoJleJloppl!n lidligl..Vedvjmurgl'n ge""emjøre5 nemmest.
hils der /cmpm'!J. lægJ.W5 t/dl/K' og KødeJ mlXJeru( med
J..vw/l·/of

f(lr\>Cg I dt: d()<.,ennger, der er all\endll de foranslåendt:
IO fon.og..plancr. I delle for...o& \ur der Ikke noget
rncrudhyllc af knolde for h\'crkcn puddermidler eller
de nydende midler til ud"projlnlng Der var heller Ikke
p. knoldene dannel hVIlelegemer (M:lerolier) af rodfih
"'vamp

Nedvisning af kartoffeltop
Ved nvl af læggekarlonCr er det mxJvendig med en
f(lrhold~vis tIdlig ne(\\'\Snlllg af loppen. hvis smIlte
med Ylru:-sygdomme <;kaJ undgå .... Nedvisningsmid·
lerne :.bl virke hurtigt og efTektivt. hvilket i~r i -.eIlt
modnende sorter sliller 'tore krav III midlernes effekt.

label 8. :\·edVl.wjng af korlojJellUp.

KarlOrfeldyrknin~

Der er I 1986 gennemfon 2 for...og med fo ......kclhgc
mIdler til nt:dvi~ning af karloffe1top. Re:;ultalerne ses I
tabel 8. De 2 forseg har nr 50119 og 46068.

Alle led blev ,projtet omknng den IO. augu~1. Led b, c
og d blev "prOjlel Igen 3-4 dage senere. Lcd e blev
behandlel med Cerone. der er el væblregulenngsmid
del. ca. l uge forud for ned\l"ulIlgen.

Der er nogen forskel p!\. h\or hurllgl ncdvl~nmgcner
forløhcl i de 2 forsog. I Tylvll skele IlI.'1:Ivi"'lllllgcn
relativl hurligt, og efkr IO dage var der en fuld"tændig
ned\'I~ning i led b. c og d, mcdell~ dct kncb Ildl med lt:d
a og c. I Kaptah forløb ncdvi'mingcll mcre larlg..ornt.
og efter IO dage havde lJlgen af mIdlerne endnu virket
tllfred~~lil1ende.

Led c blev behandlcl to gange med Ilarvadc 25 F. der
virker langsommere end Reglonc, men efter IO dage
var effeklen af Han'ade alligevel på hOJde med de
ovrige hchandlmger Gemækst fra bladhjørnerne
") nC'i al være mmdrc efter ... prCjllllng med Han-'adt: 25
F.
Sprojte5.kade I form af mørke na\ leende r forekom I
beskedent omfang I \OTlen Tyha. men" der Ikke var
nogen ...prøjtcskade I ...orten Kaptah Behandling med
Ceronc forud for nethl\mngen har I . rclS forsog kun
han nnge eITekt.

I 6 fONlg over 4 ar har virl-nlllgen af en gang ~pr"jt

Iling med 5 l RegJolle værel S<'1mmenlignct med IO
"prøjlninger med 3 I Reglone pr. gang. Efler 3 dage er
der m:'lt den bcd"le virkIlIng aren gang sprøjlning med
5 I Reglollc. meden.'> de to metoder har været jævnhyr·
dIge IO dage efter <;proJtningen. Der har kun værel en

% nrovisning eft~

3d,. 6d.. 10dg

91 pi m
genVElr.s1

eftcr Kare)

da,c for mortf
% ncch'i'iilllng cncr Kare

)

3 dg 6 dg IO dg. ror mørkr

l fo"o~ /986 Tylm Kapwh
d Reglulle 5.0 I 7S 82 95 5 2.0 a 41 67 80 0.0
b Reglonc 3.0 I

75 82 99 2 1.1 b 30 50 90 0.1 IIog RegioIlcl) .1.01
c Ilar\ade 25F .1,(1 I

2 67 99 1.0 O 20 80 0.1
ug Ilarvadc 25F .J.O I O c.

d. Rcglonc ).0 I
4) 99 3.1 d 10 50 90 0.0

og Han'ude 25F 2.5 I 72

C Cerorlc 1.0 I
82 85 95 15 2.0 SO 60 80 0.0

og Reglone I) 3.0 I c.

6 formg 1983-86

" Regiolle 5.0 I 69 87 95 (1.7
h Keglone 3,0 I

97og Regionel) 3.0 I 52 75 1.1

c. Cerone 1.0 I
66 81 90 1.7og Rcglonc .1.01

• KaraidC:1 for 1Il11rlfllnmng. O lIlgCIl tilt IO ~lærk mllrlfanmng l lnoldcn
I) Ini (' hc-handlcl med eenone ca IIll, led h-c beh,lIldlel 8 dage <>ellere. k"tl h·c: Igen ener 3-4 !.lilge
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Tabel 9. Midler prøvet i kartojler 1986.

Knrtoffeldyrkning

lille forskel på mørkfarvningen af knoldene ener de to
belIandiinger.
Sprøjtning med I I Cerone forud for sprøjtning med J l
Rcglone har i de første dage efter sprøjtningen haft en
positiv cITekt på nedvisningen, men slutresultatet er
ikke på højde m<.'d de øvrige behandlinger i forsøget. I
flere af de genncmførte forsøg bevirkede sprøjtning
med Cerone lidt større tilbøjelighed til genvækst fra
bladhjørneme. Cerone er ikke tilladt til bnlg i kartof·
ler, og forsøgene med denne behandling afsluttes her
med.
løvrigt søges forsøgene med nedvisning af kartom~ltop
fOrlsat.

I label 9 vises i alfabetisk orden de præparater. som har
deltaget i forsøg med plantebeskyttelse i kartofler.
Efter de nævnte præparater er anført mængde og
indhold af virksomt stof.
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llandclSllllVJI
dkr nummer

Ceronc
Harvade 25 F
Lissapol Plus
Moneeren 12.5 DS
Monccren 250 se
Reglone
Rizolex IO DS
Rizolex F 25
Rovral 50 WP
Rovral Flo
Teeto 5 P
Tecto L

Vlrk50mlllC ~lotrcr

apr- kg dier luer

480 ethephon
250 dimelhipin

sprede-klæbemiddel
125 pecycuron
250 pecycuron
200 diquat
100 tOlchlofos-methyl
25010lchlofos-mclhyl
500 iprodion
250 iprodion

50 thiabcndazol
400 Ihiabendazol



J

Grovfoderproduktion
Ved Aksel Jacobsen og B. R. Bentholm

Forsøg med dyrkning af
roer.
I 19~6 ble\ der under GrnVftKlerudv'llgd :lrh~jd('t lllt"J
ftllgende ror~"g .....cner.

l. Såaf. tandc for fabrik ... roer.
2. Sæd l..lftefor,,()g med f:.thfll.. .... rncr.
J. Sort:·,forM)g med fahrihrocf.
4 Gencli ...k IllOllogcnllC bederoer.
S. Pla':>llkd.ckning ved roe~ål1ll1g.

6. Å ndrc for"ug med bcdcrocr

For:-.øs l I. og 2....eric hlcv gCllllemftlrl i ~all1arhcjdc

med Dc d;ltlsJ..e Sukkerfabnkkcr M. FOI"'\øg j J. <icnc
var de"'udt'n I ...amarbeJdc med Sukkerfabrikcn Nyko
blllg. Limileret. Re<;,ullalcrnc af delle ...amarhcJdc. der
er blevet fore<,tået af ornr~del'" planlc:lvl<;koll.!.ulenlcr.
blev bcarbeJdd af medarbejden..' på fora:dllng...... talio
nell )1 Mariho«(. I (o(ehy og Sukh'rfabrikerl Nyk\lbing,
LIllllteret.

Plantetal i fabrikssukkerroer, 1986.
I de \;Cllerc år cr dcr kOlllmcl roe~ortcr r:l Illarkedt.'l.
')Olll IH.l· har ',-UlIIllC cvnc ~lll tidligere: sorter lil al
udnyltc c1, ..tra vokscrlads.. DI:-. ..e nye ..orter I..an til
P":-'''C :-.ig Illllldrc plad<;
Del er baggrunden for IgC'll al lage for.."g med plante
lal op encr fnlgende plan.

TaIJe/ /. P/alllll/a/ ij{lbri/...\.HlHerr,(x'r (/fJ9).

Gn". 9J'. /986.

hkg pr. ha
plan ler pcl IV. grulll

Forsøgsled pr ha sukl~r lal- m" sukker pr. roe

<l. 101 lU 100 544 100.5 5.18
O. 94 18A 102 2 0.2 579
,. R7 IR.5 102 4 0.6 634
d. 78 I R.5 105 IO 2.0 683
c. 7.1 I~A 106 14 2.9 724
r. 6~ 18.4 10R 22 4.J 722
LSD /1 2.2

~ 1.'11 \00

Dl'! pl:..Hllagte pIallictai blev nåd med ret .. må afvigel

"cr.
Sukkcrrndhnldct VM IH'Jt og rel llp~vlrl..cl af :lllwl
planter pr. hH, medens ~ukkasanen~n:tlhed var bcd~t

\l'd del ..t(lr\tc pl;:llllctal.

Sædskifteforsø9 med fabrikssuk
kerroer 1981-86.
For"ngenc hlc\ anlagt på hcnl101d ..\ I" Sjælland. Lol·
land og Møn l 1981. hvor forfrugkl1 havdc v;ct'l.'t
..ukkerrocr.
F(urn:ile! cr i~ær al få hcl)"t·

Del "Il"kcde anlal rlanret' pr. ha foruds;cller l'n mark
"pirmg på ca. 75 pcl.
F<ll·,,()genc hl cv plac..:ret 1111:d vinlrrhvede ~Oll1 forfrugt
for 7 for"~lg, v~rbyg for I forsug og hvidkluvcrffCl for l
for.."g.
Gcnnem"lllt"udhYI IC 111. \. ;,11' q for:-.og ..c.. I tabel l.

I(XX) planter
pr. hilS/lafstaud

a. 14,87 cm
h. 16,J) cm
c. 1~L04 ctll
d. Som e IO pcl. døde fl'(l
e. Som c I 20 pel doclc fm
r Som c l 30 Pl'l dl,dc fnl

----

101
92
R.1
75
67
58

1. Hvor mange.1r der "kaI være Illclkm ~llkkcrroer I el
~cd~kiflc for al der kan oprel hold~ et normalt
udbyIle.

2. Ilvilkc sygdoll1llJl' og .. kacledyr der <'pforrncrc<; vcd
vt.'(! Cl forskelligt årcm1\\ mcllcm .. ukkcrrocr.

J. 0111 nedfældning af granulercde lIl~cklmidlcr vcd
:-.;'\nillg kan afbøde noget af virkningcll af cl an
~trellgt roc:-.æd:.klfte.

4 Dcn sanerede Virkning ..om sukkerroer kan ha\c 1 et
<;:cdskifle med byg og vinlerhvcdl'.

5. II\ordan sukkerrocr klarcr <;Ig 'Olll lIIollokultur

ForM'gcllc :-.oges p,ennclllf"r1 med nOfll11l1 ma.. l..lllall
vcm!clse. så fnrH)gsparcclkrne il..kc optl~r en hedre
jord"itrul..1Ur \cd at være friholdl for del tryk -.om
kør"cl mcd nw<;kllll'r \)g lral..lorer lTIedf~lrt'r.

20.\



Grovfoderprodu ktion

1981 1982 1983 1984
FOflØgsltd (1985) (1986) (1987) (1988)

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
f. Byg Byg Byg Roer
g. Byg Byg Byg Byg
h. Roer Byg Hvede Roer,. Byg Hvede Hvede Roer

Dette års forsøg bragte de første svage antydninger af
forskelle i sukkerprocent og sukkersaftens kvalitet.
idet der i forhold lil monokultur uden Temik blev måll
den højeste sukkerprocent og den bedste saftkvalitet i
roer hverl 2. år, hvor Temik blev udbragt ved såning.
Det var især indholdel ar amino-kvælslof, der var lavt
ved roer hvert 2. år og behandlet med Temik. Dette
tyder på. at monoku1tur giver cl skadet rodsysLem, der
har svært ved at holde rodens kvælstofomsætning på et
optimalt niveau.
Forsøgene fortsætter.

• 7 kg Temik pr. ha noorældet l drure til ~r.

Tabel 2. Sædskljtejorsøg med fabrik.·....ukkerroer, Io"
sukker og hkg kerne pr. ha (200).
Gns.. 3 forsøg pr. år.

a. 7.61 7.44 4.20 7.91 6.94 7.51
b. 7.70 8.47 4.53 8.78 7.32 8.03
c. 53.30 8,46 47.10 8.49 67.80 9.01
d. 54.00 8.79 47.20 9.32 67.30 9.34
e. (8.52)' 57.00 45.80 8.52 7.82 64.70
f. 54.00 58.80 42.90 8,78 67.50 64.40
g. 53.20 57.60 45.80 64.20 65.50 62.30
h. (8.62)' 58.30 83.70 9.16 7.48 65.30,. 54.10 86.40 73.80 9.44 68.50 76.50

• 2 rorsøg.

Planen gentages hvert 4. år, så 1986 svarer til forhol
dene i 1982. Efter 2 ensartede runder vil der være tale
om et 8-Arigl forløb.
I fOTSøgsled a dyrkes sukkerroer som monokultur uden
planlagt forebyggelse af angreb af jordboende skade
dyr. I forsøgsled b søges de på forhånd bekæmpet med
7 kg Temik pr. ha nedfældet i såTillen ved såning.
Dette middel bruges også i fOTS0gsled d. I de øvrige
forsøgsled kommer sukkerroer med el vekslende antal
år.
Udbytterne ses i tabel 2, som gennemsnit af 3 fOTSøg.

Plan J. dyrkede sorter:
r serien indgår sorter. som dyrkes i betydeligt omfang
her i landet.
Såningen skete i tiden 11. april til 2. maj, i gennemsnit
den 18. april. og optagningen i tiden 30. september til
20. oktober med den II. oktober som gennemsnit, eller
en vækstperiode på 176 lIage.
Staldgødning blev brugt i I forsøg med 30 ton pr. ha.
Den samlede gødningstilførsel var i gennemsnil ialt
138 kg N. 29 kg P og 157 kg K pr. ha.
Reaktionstallene var fra 6.5 til 8,1. fosfortallene 5.6
14.3, kaliumtallene 8,0 - 14,0 og magnesiumtallene 4,5 
11.2, så fOTSøgsjordene må betegnes som værende i god
kultur, bortset fra at reaktionstallet og magnesiumtal
let var lil den lave side på l forsøgssted.
Forfrugten var vinterhvede i 7 og vårbyg i 1 forsøg.
Jordbundstallene var 6 o~ 7.
I label 3 ses, at Regenl havde 80000 planter eller det
laveste antal planter pr. ha ved optagning. medens
Magnamono og Britta havde 91000 planter pr. ha. Det
var i alle tilfælde et højt antal planter pr. ha.

Sorter af fabrikssukkerroer 1984·86.
Sorter af sukkerroer til fabrik er blevel afprøvet under
de forskellige forhold, der findes i praksis.
I samarbejde med De danske Sukkerfabrikker AIS og
Sukkerfabriken Nykøbing. Limiteret, har planteavl
skonsulenter i fabrikkernes normale opland forestået
pasning og optagning af sortsforsøgene.
Frøudsæden blev i plomberede pakninger leveret til
landskollloret af sorternes ejere eller repræsentanter.
Herfra blev frøet sendt videre til de pågældende plante
avlskonsulenler, som senere bistod ved såning af roe
frøet til blivende bestand. De har ligeledes tilset fOr50
gene i løbet af sommeren.
Ved oplagningen forsynede planteavlskonsulenterne
hver parcels prøve med et kodenummer, som kun de
kendte. Forsendelse, analysering og bearbejdning af
forgt;)genes resultater blev foretaget afsukkerfabrikker
nes medarbejdere. som først ved de afsluttende bereg
ninger fik nøglen til koden.
En eventuel kassation af forsøgene bestemmes efter
samråd alene af den tilsynsførende planteavlskonsu
lent.
Kommentarer til forsøgene og forsøgenes resultater
sendes på normal vis til behandling på landskontoret.

19861985198419831982
Forsøgs-
led 1981

Året udbytter var over middel, selvom såningen skete
ret sent, nemlig henholdsvis den 14. april, 20. april og
3. maj.
Efter 7 år med monokultur, når året inden anlæg af
forsøgene regnes med, ser det nu ud til. at væksten
hæmmes i forsøgsled a. Her var plantetallet også 5-6
pet lavere end i forsøgsled d. Den rentable brug af
Temik gav ved monokultur et merudbytte på 7 pet
sukker.
Sukkerroer hvert 2. år gav i forhold til monokultur el
merudbytte på ca. 20 pct. hvor der ikke blev bekæmpet
jordboende skadedyr. Det var dog ikke rentabelt i år at
bruge Temik ved såning, hvor der var sukkerroer hvert
2. år.
Det ser fortsat ud til, at en gang med sukkerroer virker
sanerende på kornets sædskiftesygdomme.
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Grovfoderproduktion

rubel J. Sorler affabriJ..vOi.'r. dyrkede sarier i pIa" I.
Gns. 8 [nrsog. 1986Il01}.

Jabt.·/ 5. Sorter af fabnkssuHaroer. Forho/d{lal for
{ukkerudbYlt(,l.

Roesorter 1984 1985 1986 Gns.

• ••••

Del -.c') I 1'lbeI4. al alllal planler pr. ha \'ed oplaglllng
VM p. cl høj I l1l\eau med 9~.OOO pl::Jnler i \1al'ldor og
Armada. meden" Regenl ha\de 8UX)().
Antal Mo"'-roer .. ar reilavI. men 0.2 PCI er dog for
meget. h\'l" det er de slær"'-I forgrenede.
SuUenndholdel var meget h"Jl med 18.9 - 19.0 pel l
Matador og Re" og 18.4 - 18.5 l Perma og Eva.
Saftrenhcdcl1 var u..ædvanlig god i Matador og dårlig i
Perma. DCI SlørSIC udbYIle blev måll i Armadu og del
hlvC\le I I)erma Tllppen\ halllct \00 optagning \'ar

pet sukket I

Ion sukkCf pr ha IV.tal
20,------------------r5

Regent ($) 80 0.0 18.9 100 530 100.3
Regent (5)

Magnamollo (DK) 91 0.1 18.7 IQ.l II 1.0
1agnamono (DK)

Mono\a (DK) 85 0.1 18.9 97 II 2.2 [\'10novu (DK)

Amelhy'l (DK) 87 0.1 18.8 10l IO J..1 Manmono (DK)

Dnlla (D) 91 0.0 18.6 100 26 .1.1 Bnlla (D)

Pnmahlll (5) 86 0.0 19.0 98 21 l.7
Primahlll ($)

LSD IO 1.7 AmclhY"1 (DK)

96
99

101
99

101
102
104
101
102

2

97

1':(\ 24f'i

100 100
101 100
98 98

98
10.1 99
% 98

101 101

X 1\

102
IQ.l
101
102

l

or, H,

100 100
98 100
97 100
96 100
98 97
99 99

IO f\ Kr,

96
100 101
100 102
97 101

100 102
102

lJnil'a (DK)
Perm:! (DK)
Amelh~st (DK
Grelhe (DK)
Ero'" (S)
~'1atador (DK)
Armada (DK)
Eva (D)
Re, (S)
LSD

• 100 2.77

Ocr blc\ kun lait fA 'lloklobere. idet da ikke fandte"
nogen i RegellI. Brilla og Pr;mahill og 0.1 pCI. l

Magnamono. ,\-10110\3 og Amelhyst DIsse stærkt for
grenede "Io"'-Iobere. ~()m er slammodre til ukrudl<;,rocr.
skal fjeflle<i hvert år for al undgå en "'-rartig opforme·
rlllg af u"'-rudlsrocr Derfor om."'-e-. en garantI for. al de
!'ltærkl forgrenede ukrudl<;,roer holde,;; ude af fmparll
crne.
I alle SOfler hlc\ målt hOJe sukkerprol.:cnter. Den var
hujesi med 18.9 - 19.0 pet i Primuhill. Regcllt og
MOllo'vi! Mono\a og I'nmahill hll\ de de bedste IV-lal.
'om iovngt vur bedre end normalt l alle sorter.
I)rimalull og MonO\::J gav del lavesle udbyue af ..uk·
~er. meden, Bntta. Amelhyst og ~1agnamon()ga\ de
højeste udh)'ller.
Toppen .. halltet ved oplagmng var bedst I Magna
mono og Amclh)"t og nundre god I Rcgent ng Prima·
lull.

Plan II. kommende sorrer.
,.or liden dyrke.!> de pnnede 'Ofler kun i beskedclIl
omfang ha Ilandel.
Den genllcm'inlllige dato for fllllg og oplagIlIng \':tr
henhold"\I'i 19. april og 12 o"'-Iober. Del ga\' en \æk,;;l
penode p. 176 da~e.

1(0) pcl
Roesortcr pl. stolr.· pct. IV. hkJ pr ha

pr. ha roer S\lkk~r la'· rod sukker

••••••

123456 23456 12345
1 Regent 4 Bnlta
2 Magnamono 5 Pnmahlll
3 Monova 6 Manmono (Ikke med, 1986)

Flg. J. UdhYf/l!•.w1.J.('rprex·(,1II og JJ-lal.

3

4

2

....,.
°0C'

• •••• •

•
•
O T Sukker

1984 1985 1986
O-'-,.~,.'..:,-~~~~:;.::;:'_,_~~~~:..,....c

4

8

16 ••••• ,

•••• •
12

Regent ( ) 81 0.1 18.7 100 528 98.8
M::Jtador (DK) 94 0.1 18.9 89 l J.7
I'erma (DK) 86 0.2 1.4 109 l 2.5
Armada (DK) 94 0.0 18.7 101 25 ~.J

Ev" (D) 88 0.1 18.5 97 15 I.l
Re, (S) 86 0.0 19.0 92 5 2.2
LSD /O 2.0

Tabel 4. Sorteraffabrik55ukkarOt'r. komme"dt' sorter
I p/an /I (102J.
Gns. 8 forsøg. 1986.

1000 pct.
Roesorler pl. llOk· pct. IV. hkJ pr. h.

pr. ha roer sukker lal· rod sukker

·100 - 2.75

I-Iusd) rgooning ble\' amendl med JO ton pr ha i I
for!>og. I gennemsnit blc\ der 1311 godet med IJJ kg N.
.12 kg P og 126 "'-& K pr. ha.
Reaktionstal. fosfonaJ. "'-ahuml:11 og magncsiun\lal \ar
på samme ni\'eau ",om I plan l. Forfrugtcn var \inICr
11\ ede i alle forsug.
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Grovfoderproduktion

Anl31 forwg 4 , 10 , ,
Kyras 64 7.9 5.9 8.1 J.1 0.3
Hug," 64 7.6 6.5 6.0 5.4 0.2
Krake 68 7.6 7.1 5.8 6.5 0.3
Zorbs 66 7.7 5.7 7.J 4 , 0.3
Magnamono 71 7.8 7.7 4.7 5.2 0.\

.) 0-10. IO - bcll~l

Tor!ltofproccntcme I roden \'ar meget heje, idet Kyras
lå lavest med 19.6 pet og Magnamono højest med 24.6
pet tonotaf.
Det storste brulloudb)'ue I enkehforsogene \'ar 203
afgmdeenheder pr. ha. \Om ble\' hostet i Magnamono.
medcns det la\'csle udbytte p 113 afgrodecnheder blev
hostet I Hugin. Dlssc brultoudbyltcr skal bedommes
med forsigtighed. De vi~r dog. at det er muligt at opn
hoje udbytter i bederoer. De \'Iser også, at afstanden
fra Is\cste til højeste udbytte er stor.
I gennemsnit ble\ hoslet ISO afgrødeenheder pr. ha \
Kyro-. og Magnamono. medens Krake gav 147 og
Lorba og Hugin henhold.!l\i\ 153 og 155 afgrodeenhe
der pr. ha.
I tabel 7 ses en oversigt over markspinng. roden'
glalhed m.v.

Markspiringen på 64 • 71 pet var høj og højeSl for
Krake og Magnamono og lavest for Kyras og Hug1l1.
Karakterer for toppens friskhed er et udtryk for top
pens produktionsevne i efter:tret indtil optagnjngen.
Kyras og Magnamono fiL de højeste karakterer og
Hugin og Krake de laveste, men der var Ikke ret stor
forskel på toppen!. karakter for friskhed.
Karakteren for ensartethed er IO. n r roernes topskiver
befinder sig i en fuldstændig ens højde over jordover·
fladen, Magnamono var mC'lt ensartet i højde o\er
jorden. Den var dermed ah andet lige bedst egnet til
aftopnmg med gronthosteren. Zorba og Kyras "'ar de
mest uensartede i hOJde o\'er jorden og de mindst
egnede til aftopning med grønthøsteren.
KyrCh fik langt den bed'ite karakter for glathed med 8,1
af 10 mulige. derefter fulgte Zorba, og laveste karakter
på 4,7 fik Magnamono
TerstofTets indhold af sand bestemmes i hver sort efler
passage af gårdens ("rrenser og roeskærer. Der skcte
en udligning af indholdet af sand ved passage I en
lørrenser. Det lavcMe indhold pA 3.1 pet blev mdlt l

Kyros og det højcsle indhold på 6,5 i Krakc.
J flere af sorterne var antal <;wkroer over de 0,1 pct. der
I fremliden m betragtes som en 0\ re grænse for
'itokloberc. og dennt= procentsats blcv målt i Magna·
mono.
Det er muligt for sorl~Jerene at fjerne næsten alle de
stærkt forgrenede stoklobcre. som skyldes mdkryds
nmger I froa\I-.områderne. Det \'11 oge freprisen noget.

p<l
Ild i

t""'t

K.folkt"'''') for
Bederoer pet ('m,.

mark- fn kM« artCI- I~I;
Sf'ln0l l top hed h.....

Tabel 7. Genelisk monogemle roesorter.

p<' hkg pr. ha
Bederoer 1000 pI10r<i\Or i rodtor· .,t.

pr. ha rod rod stof lOp· pr ha

Kyras 67 19.6 647 126.8 393 149.5
Hugll1 67 22.0 42 6.8 22 5.0
KraLe 73 22.4 89 0.9 29 3.0
Zorba 69 20,2 8 5.8 6 3.7
Magnamono 71 24.6 126 1.8 2 1.2
LSD 0,7 11

• gn.. tO for"".@:
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Tabel6. Genetisk monogerme roesorter (203).
Gn~ Il lomg. /986.

I forsøg med arveligt enklllledc wrter af bederoer i
1986 deltog S danske sorter. hvoraf de -4 \'ar fodersuk·
kerrocr og I var en fabrihsukkerroe.
Siden 1979 har mAlcsortcn være Kyras.
De frøparlier, der anvendes i forsøgene levere.. af
sortsejerne direkte i plomberedc poser med udsæd til I
forseg. Froene har haft normal III lidt over normal
splrcc\'Tlc og halitet iovrigl.
Efter planen s roerne til blivende bestand med en
froafsland på 15 • 18 cm ved cn ræHeafstand på
henholds\is 62 og SO cm. Der bruges ikke hAndarbejde
udo\cr at fjerne stol:.rocr omkring den I. august
Såuden var fra 22. apnl 111 7. maj eller I genncmsl1Il
den 29. apnl, medens optagningen skete i tiden 16.
oklober til 6. november eller I gennemsnit den 24
oktober. Det gaven ret normal \'ækstperiode pl'l. 178
dage. Udbyttet var på el ret hojt niveau. 'iom det
fremgAr af tabel 6.

beds! I Matador og Armada og mmdre god I Regent og
Rex.
Forsøg med sorter af fabrikssukkerroer har være!
gennemfert i 3 år. l!abel 5 ses forholdstal for sukker·
udby Ilet med måle-..orten Regent ~at til 100.

En forskel på 2.0 pet er en stall'ih~k SILker forskel.
louigt forsvmder de la\est ydende sorler ret hurtigt
ud af dyrkningen, Dc hojC\t ydende bliver i sledet ret
hunigl forfremmet fra kommende '>Oner til dyrkmng I
praksis.
I figur I ses en ovcf'.igt over sukkcrprocentcn. suUer·
saften.. IV-tal. og udbyttet af sukker pr. ha afde ..orier.
som dyrkes for tiden.
Udbyttet af sukker pr. ha ligger pli. et stabilt niveau på
ca. IO ton pr. ha. og det bli\'er svært at oge delle
udbYIle med den nuværende dyrkning~lekllik.

Sukkerrocn'i sukkerindhold og sukkersaftens IV-tal er
ikke alene ved vejrets. men og. ved a\'lerncs Indsats
blevet betydeligt forbedret til fabrikkens fordel. Det
må nu være rimeligt. om afregnmgen for en le\crance
af sukkerroer og. afregnes efter sukkersaftens l:.\ali·
lel

FONOgene fortsætter

Genetisk monogerme sorter af be
deroer 1973 - 86.



Cro\'fodcrpmduk IiOIl

Illclltra\lc landrn:cnd h;lr \\ær! \ lod al rn. disse ab~)luI

uUIl ...k«lc farlige "'tærl...l forgrenede slol...lobere fjernel
fra fo(!crrck.'rne IIldcn den I, :1II~H1"'t D~ rl...eme \'III~ll1g1

rurelr~dl...e lidt d)rere fm med garanti mod 31 fa dl'i\C
"'1:crl...l for!!n:ncdc "'lOl...luocre le\crcI med froe!.
I lahd ~ ..l .... cn o ..eNgI OH:r udh)'llernc I roelor.. luf og
wp I dl,' ..Id..lc 5 ar L'dh~ Ilet af rn31e-.orlcn er "'"11 111
\lXI

/tlild 8. Genelnl.. mOllogerm(' rtH.'wrter.

Bederoer 1982 1983 1984 1985 1986

l{"dIOT\I{,r

Kyro... • 1(J() 100 100 100 100
111I1:\111* 91 96 98 92 101
Krakc· 102 98 99 91 99
Magnunlll1H1* 100 104 101
OP 19C) 93
Zorha DP 5lH 9) 101

TI'I'

K~ro ... 100 100 100 100 100
lIuglll 102 10R 102 107 106 ('I.. nulhroeri.ro uPlen II>t:mmd. urt/Nikke l'lll·æremllhr.:luf

Kral...c 112 II l 106 115 107 "'llInt'mjart' en mot/al/c rtH.-'tirrJ..runt.: .'cd mmihtwrlurhtjdl'

\Ltgnamol1o 110 IOS 99 /hor ro,,'r komma I ~l1/l1h' marI.. hH'rI ! d/er J ar. J..Url
ri.''''''' /tf'lh.,tI uf ul..rudhro< r opjorml'Tt'\ "t'd få tin uop·

DI' 199 109 fflærl..lomllttl n/t,d uf jjt'''U' dt' /rol1(('r(,,,tll' llOJ..!oht·r.' /lidI'"
Zorha DP 5~ol 95 9R /rol..uwlIIll(.

Af de afpnH ede mter cr 4 p:l (kil dan",l...e ..ort .. h... tc.
Der er l1tlgCI1 år anatton ror de clll-elle "'(lrler, og I del
"ld"le .lr hur nere "arier ~tll'l mcre end K~ros.

Dcr er ..:1tcdc~ ell r:ckkc \r.:lcgl1c<ie "ofter ar ar\cligt
elll-lIllf..'de l'x..deroe"orler 111 ddiglll'd
rnr"'"genc fOrl ....clla.

Plasticdækning ved roesåning.
\lll...rol...hmaet I...an ændre-. 'cd al d ..t=kkc: jorden med
den I~ pc pla,,"!...fuhc:, "\1m -1·8 uger c:ftcr udlægn1llg
IIcdhr~de... <lf ..olen.. ultra\lolc:uc l} .
Dl'lle blc\ "'0801 udn~llt'l \cd tldhg lmng afbedcTtlt'r
..:ftcr plallCl1

a Ud~cl...l-el

h D.cl...l...l'l af pia... lll...follc

I Irm<lel EUKO AIS. Agcrc\vcj 1-1, 71:>60 Karh) på
i\'lon., h:l\dc uden vcdcrlag ~tlllct masl...illell lil r!hl1g·
iLctl til udi:c~lling af pla"'lH: og rnc..i\ning. og firmaeis
foll... I...orll' ma.. kl1lcll \l~d an!;:c!! af for~,,~clle.

Dc..."crre hk .... dcr Ikke opn:kl brugelige re,",ultaler af
tic 2 anIagie for<,og
SChl'lckllll...l...en med al udLcgge pl<l.. t1cfohet gik mc~et

filll på plane lIlarl...er med (,'n fa\! (Hernade. Dog I...unnc
fnhen lUe holde Ili"'lærl... bl~1 p.l \ Illdud ...atle .... eder
S<lllla... I...IIlCn. der aOægger rOl:fruene \ed al bryde hul
P:I den udlagle og op<,tralllllltoxle pl.l"llefolle. fungcrcde
lUC uden prohlc:mc:r Dc.. uden \I...ele der ... m forT) 1....

1l1llger, ... ;1 omkring IO (XI af de frem"plrcndc rt>eplan
lcr lUl' I...unnc filltle \Cj op gellnem hullcrne l pl:.... lIl:fo·
111.'11

Bl'I...:clllpcl<;ell af ukrudt ... I...ele ,cd al bred ..pmjte Incd 5
I-g GuilIx pr. ha. Illdcn ...~nlllg. Det VI ... le .. ig. ...ellerl"
\an .. ~t'ligt at ilolde ukrudtet nc:de med denne dO"I\.

hmol( mnl dæl..fII"l( mtd planic/nhl' \'t'd r'{k'o,uflllll: n blt'l't"

I(l'trllt mjon for al fr.,,,,,,,,· roall'" I'U'J.. It. RUt1rOt'1 p/uet·r. I

IIl'd gt't11l1'1t! dUI "''fil·l/t'd., p/U lun/lil(. mt'lI der t'T ('II de/
ll'J..nill..c· d"talj"'. \(1m t'lllhlU ,I..J...' a /011.
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Der blev haslet samme udbytte ved udkørl'el af kvæl
stof ved egnens nonnale tid og ved tcmperalursum 100.
150 og 200°C. så det beteo){\ i dr. at hele april måned var
lige god til udkørsel af kvælstof lil græs.

Denne ændring skyldes. at det efter de hidtidige forsøg
så ud til. at en temperatursum på 150°C var optimal
her i landet. Derfor målte tilføres kvælstof ved en
varmesum på 100°C for al se. om det var for tidligt.
For~'gene placeres i I. års græsmarker på agerjord,
udlagt med blanding IO fra de officielle forslag for at
sikre så ensartede afgrooeforhold som muligt.
Forsøgenc behandles som den omgivende mark med
grundgødning og pleje. Temperatursummens niveau i
de enkelte områdcr blev ~amlet af Jordbrugsmeteor0
logisk Tjeneste. Først på ugen og midt i ugen fik
konsulenter med forsøg tilsendl de enkelte målest3tio
ners lcmpcratursummer. Udfra disse tal blev skønnet.
hvornår forsøgsplanens krav om tempcralUrsum var
blevet nået i de enkelte områder.
Årets forsøg var placeret i Vest- og Nordjylland samt 1
forsøg på Fyn. Desværre har den sydlige del af Jylland
og Øerne ikke været så godt repræsenteret i denne
forsøgsserie.
I label 9 ses en oversigt over årets forsøg med udbyt
terne fordelt på I. og 2. ~læt.

Dct skyldes især, at virkningen afkvælstoffct tabes, da
det har været koncentreret i de nedfrosne bladspidser.
Saftkoncentrationen kan også blive skadelig hoj i de
øverste jordlag \'ed tidlig udkørsel. hvis planternes
vandoptagelse er bundet af frost.
På den anden side er der ofte set en mangelfuld vækst,
når kvælslof til græs bliver kørt for sent ud på tør jord
efterfulgt af en lang tørkeperiode.
I andre landes forsøg har det vist sig at være bedst at
give kvælstof til græs i forårel, når temperatursummen
var 2OCtC. Denne beregnes som summen af døgnets
middeltemperatur «min. + max.): 2) fra I. januar. En
negativ middeltemperatur trækkes ikke fra.
Forsøg til belysning af optimal tid for kvælstof til græs
i foråret er især blevet gennemført i Holland, England
og Tyskland. Statens Planteavlsforsøg har også her i
landet afsluttet forsøg om disse problemer for nogle år
siden. Her blev pr. døgn brugt 3 anæsninger af tempe·
ratur. så der fremkom en temperatursum på et andel
grundlag end summen af døgnets middeltemperaturer.
I samarbejde med Jordbrugsmeleorologisk Tjeneste,
Foulum. er i de sidste 3 år blevet offentliggjort tempe
ratursum i april· maj måned. Hvis resultaterne svarer
til forventningerne. så skal temperatursum bruges i
markstyring som en stølte til al finde de optimale
tidspunkter for udkørsel af kvælstof til græs og andre
afgrøder.
Forsøgsplanen er blevet ændret lidt i indeværende dr.
hvor dette års forsøg blev anlagt efter følgende plan.

Grovfoderproduktion

Plastfolien, der efter ønske kan indstilles lil hurtig eller
langsom nedbrydning. var i den solfattige sommer
længe om at nedbrydes.
Der er således tekniske problemer med metoden. men
forsøgsarbejdet fortsætter.

Andre forsøg med bederoer.
I forsøg 46076 blev der målt udbytter i sorterne Kyros,
Hugin og Krake. som ydede henholdsvis 182. 176 og
179 afgrødeenheder pr. ha.

Forsøg med dyrkning af græs, hel
sæd og majs m.v.
I 1986 blev der under Grovfoderudvalget arbejdet med
forsøg i følgende forsøgsserier:

I. Kvælstof til græs i foråret efter temperalursum.
2. Kløverige frøblandinger.
3. Stigende mængde kvælstof til slætgræs.
4. Stigende mængde kvælstof til l·årigt kløvergræs.
5. Græsarter til intensiv græsproduktion.
6. Græsarter til torre vækst forhold.
7. Eftersåning af græsmarker.
8. Byg og hestebønner lil helsæd.
9. Italiensk rajgræs sammenlignet med byg og ærter

til helsaxl.
IO. Byg og halvt bladløse ærter til helsæd.
II. Triticaie og vinterhvede lil helsæd.
12. Majssorter til ensilering.
IJ. Majssorter til kolbemix.
14. Plasticdækning af kolbemix.
IS. Kvælstof til majs på forskelligt udviklingstrin.
16. Udbyuebestemmelse i silomajs.
17. Andre forsøg med græs m.v.
18. Forenklet grovfoderproduktion.

1 den strenge vinter udvintrede især forsøgene med
vinterbyg. Disse serier med vinterbygsorter til helsæd
og vinter· og vårbyg til helsæd fonsælIer i 1987. Også
forøgene mcd græs blev skadel stærkl af vinteren. så
der blev kun ffl brugelige forsøgsresultater i 1986.

Kvælstof til græs i foråret efter
temperatursum, 1984-86.
Den første mængde kvælstof til græs bliver oftest kørt
ud, så snart den optøede jord kan bære traktor og
spreder. Hvis denne udkørsel sker meget tidligt, kan
der ske tab af kvælstof ved denitrifikation og/eller
udvaskning. Det kan ske ener en stor nedbør som regn
eller sne, men genvæksten efter tidligt udbnlgt kvæl
stof kan også skades af barfro~t.
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a. ISO kg N pr. ha ved temperatursum
b. 150 kg N pr. ha ved temperatursum
c. 150 kg N pr. ha ved temperatursum
d. 1SO kg N pr. ha ved temperatursum
c. 150 kg N pr. ha ved egnens normaltid

IOO'C
150'C
200'C
250'C



Grovfoderprodu kliun

Di ..-.c forhold peger alle mod. at dcr ~kulle bruges en
mllldrc \armesum 1 Danmark Id al 0p"arme jorden ug
"tarle gra.~.'ot(·I~ HCl.\1.

100 6/4 1J 8.0 27 577 19 277
ISO 21/4 13 8.0 O 25 O 12
200 I/S 20 7.b l 4 J 40
250 715 20 7.J J 1 4 62
EgllCIl 19/4 10 8.0 l 4 2 26
LSI) 2 I

32.3
J.J
5.J
6.7

7,8
0.8
U
I.h

257 36.4
JI 4.2
57 6.4
67 R.O

a 10 kg ",dk!. Snf3 IO l.g h) bndrajgm....... Dahla
h. 10 kg ",dk!. Sara + IO kg hybndrajgræ~. 1'011)'
,. 10 kg "'dk!. Sara + 10 kg al m, rajgræ.. , Bonil:1
d IO kg meik!. Sara I IO kg alm. rajgræs, Condc..a

For..øgenc anlægge.. p~ alle jordtyper. hvor der grund·
gude.. med 1(X)() kg PK 0-4-21 pr. ha eller 11lwarcnde
mængde husdyrgodnmg.
Der udlægges i byg lil hcl ...cd. \om godes med 100 kg N
pr ha eller tilwarendc mængder I hu'odyrglKtmng
Efter hø"'l af hel'i4t..-d og I de folgende brug.... r gode..
med 75 kg pr. ha pr. slæl.
J label 11 ..es del gennem"llllltge udbytte af 12 forsøg.
hHlraf de 6 er ble\el marhandcl.

Kløverrige frøblandinger, 1985 - 86.
N~r landmænd i de ~i(t..lc 25:h har l11i<.;ICI IY~len III at
dyrke rodklover i 'torre omfallg ...li ..kyldcs del i l10gcn
grad problemer med I fugllge hO"I!l.r al bjærge bygdæl.
"æd med el krafllgl \ok..endc udlæg af rodklovcr, Vcd
udlæg i helsæd vil der ikke være problemer ved Iw..l.
-.chom rodl.lmer Hlkscr l.rafllgt Ill.
P5 marl.cdel er der l.ommet lelraplOldc rodkh)\cr\or·
ler De har 'liSI sig holdbare I mere end I -'r. ligesom
telraploidc græsarler har "lsI en ret god holdbarhed I
prak..I'i. DISse sukkerholdige gra..~arler pa'iser g(xJt
..ammen med rodkl"ver. der er en .. ukkcrfnlllg planle.
Dlv..e forhold. 'iaml muligheden for al reducere om·
1.0'ilnmgerne I grovfoderprodukllOnen. er baggrund
for fon..og.....enen:

Dc IlU af'ilullOOe fOr"'>Og med hæl"lof III gra...... I for. rel
efter \annt:'um \ISI(':

Ol Ål'WISIOf ril græs Åan lil/øres i ('II 14-dag('~ periode
omkrillg ell ~'armeHml pO ca. ca. 150 C udt'n lab af
udbYliC'.

ar t'n ~·arme.\"um pli ('(l, 150 C regner fra I. )Q1war "lir
uptimal.

at rarme'ium 150 C er en brugC'lig melode 11/ at Ix'
~/emm" riden fi)T den for~/{' mængde .V 11/ græ.\ pO

~'l'ldr({'"el miflt'raljord.

;.:Im'agm'sudlægget

Dahla 14.2 11,4 20.1
Polly 14.2 2104 20.5
BOlllla 15.0 21.7 20.5
COlldt.~ 14.9 21.~ 20.2
LSI)

raJx'1 II. Klol'emj.W froblondil1ger (JOH
G,,~. 2 (Jr. 12 forsog 1985-86_

Kløver- pct. pct. art0nit hkg pr. hl a.t.
græs tOnit. <lp' lnat. ponl ,om. <lp, pr. ha

1I('/\(['del1

D,llila 29.0 0.4 24.6 253 73.3 6.9 55.2
Pol l) 28.9 q.J 24,4 2 0.5 0.0 0.4
Bonila 2q.6 q.7 24.2 S 0.2 0.2 0.0
Conde...a JO.I 9.2 24.9 S I.J 0.0 1.0
LSI)

2_ slæt

"a_~. rApt
pr, ha pr ha

l. slæt
'g

• ~ fipr.
pr. ha pr ha

KJov~r PI.
pet be:st..

A'wp{srof lil græs i fortirct efter tempera
tUT$um (10·1).
GIIS. 8 fOrTog 1986.

Todro,
N

V.nn<
.um
·C

labt'/ 9.

rab'" IO. A\'ælstof ril gnn f foran', ('fter temperarIIr.
Slim, fordelt ptJ lalld,<;dele.
I. slær 1984·86.

NOrdjylland VrstJylland 0=,
Varm~· dalo a.t, dato a,~. dato a.~,

•um ro, p'. ro,
~~

ro, .'·C N h. N N h.

ISO 25/4 36 14/4 32 12/4 44
200 J/S O 24/4 2 22/4 l
250 10/5 4 l/S 2 28/4 J
Egncn\ 1.114 2 1714 5/4 l
Anlal fs 10 10 6
LSI) 2 2

Karaklercn for planle~lalld antyder. al hæl~lofhm
\rcre ude Id græ\. inden \armcsum ISO C er blc\cl
m!UI.
DCIl \ellc\lc udkorS("1 ga\ en ld\\arende POSltl" \ Iri...
IIIlIg i 2, ",Iæl. medcn~ de 150 kg " pr. ha \cd dcn
IIdhgsle IlIforsel \ar ble"cl brugl op I dCll I. ...Iæl
Vtrl.mngelt af hæl\tof I for<;og fra de cnl.ehe landsdele
se\ I label 10.

VI har haft fors.ogcne rl~l!.:crel I en Ildlig og hurllgl
voksende gra:::sbl:lI1ding I I. !ir.. '1ædsklftcgr~m<tr
ker. hvOr' el1gebkc og holland ..kc fnr~"g var fra
varigl græ....

2. Vore for ..ng ble\ gennemf'lrl pi' lct eller \eldrænet
jord. medens fon..og i England og Holland var r~i

.... ær lerjord e1lcr la\bund'ijord. wm ikl.e \ar for
\eldn.cnd.

VarmC'um 150·C ga\ genncmg.!lcndc del bed~(e ft".ul
lal Delle ltl\eau blt:\ n!lel 12. og 14. apnl p5 (}eme og I

Ve"IJ) lIand. men fON den 25. apnl I Nordjylland
I IIoll3nd ug England fandl man. :.11 200 C \3r en
pa~ ...cnde \urmcsum III den I udkørsel af hæl'lnf Iii
gne\. N!lr dCI her I bIIdel er blevel målt. al 150°C \ar
en pa..sende \armt.....um. \. l.an del ISær .. l.yldcs fol·
gcnde forhold:
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Grov(odcrproduktion

I helsæd blev høstet samme udbytie i alle forsøgsled. kgN pr ha
De 2 efterslæts udbytte var størst i sorten afhybridraj· Tidl I 2 J. iah
græs Dalita. og mindst i den almindelig rajgra~~ort. forir "æt ~Iæl ,b."
Condcs<l. O O O O O
Indholdct aflørstofog træstof var lavt. medens indhol-

a.
b. 50 50 25 25 150

det af råprotein var høj I.
c. 100 100 50 50 300

Kun 2 af 6 anlagte forsøg overvintrede. Rcsultaterne d. 150 150 75 75 450
findes i tabel 12.

200 200 100 100 600e.

Tobel/2. K/øl'errige [røb/andinger.
Gn~ 2 forsag /986, /. dr.

Klpver- pCl. pct. af t00>1. hkg pr. ha kar.
græs tørst. rnpr. træst gronl 10f'l';1. rApr f. kl-)

Dalila 15,9 18, I 22,8 616 97,7 17,7 IO
Polly 15,6 18,4 21.6 J4 3,4 0,9 \O
Bonita 15,9 18,J 21.9 50 8,5 1,7 \O
Condesa 15,0 19.0 20,7 48 1,6 1,2 IO
LSD

-) 0·10. IO = m~8el læl

Det ene forsøg blev markvandct, og det andet blev
gennemført udcn markvanding på meget Id sandjord.
J81.
Dalita og Condesa gav de laveste udbytter, medens
Bonila gav det højeste. I det tidlige forår blev kløvcrbe
standen bedømt til al være meget læl i begge forsøg.
Indholdet af tørstof og træstof var lavt og indholdet af
råprotcin på et middelhøj l niveau.
I tabel 13 er del beregnede udbytte vist fordelt p5 de
enkelte slæt og iah pr. ha.

Tabel/J. K/øverrige [røb/af/diriger.
Gns. 2 forsøg /986.

KlØvergræs
Afgmdeenheder pr. ha.

l juni 3. juli 11. ;lug. II. olet. lal I

Dalila 31,3 14,8 15,0 25,1 86,2
Polly 5,5 . \,6 1,4 0,0 5.3
Bonila 5.8 0.4 3.8 1,4 8,6
Condesa J,J 0,2 4,8 4,9 J,4

Der blev opnåct pæne udbytter i I. og 4. slæt. Udbyue
fordelingen var rct ens undtagcn i den 4. slæl. hvor
almindelig rajgræs gav mindre end hybrid rajgræs
serne.
Forsøgcne fortsættcr.

Stigende mængder kvælstof til
græs og kløvergræs, 1985·86.
En slor tilførsel af kvælstof til græs kan fort~at have
interesse, da det kan øge udbyltel af græs og forbedre
græssets kvalilet ganske meget. Udbytiet, deh \Wr
relse og fordeling, søges belyst \"cd at graduere tMør
sien af kvælstof eftcr planen.
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Forsøgene placeres i beståcnde marker på alle jordty·
pcr uden og mcd mark vanding. Der høsles 4 årlige
slæt.
En rigelig forsyning med kalium søges nået ved al
gru Ildgøde i foråret med 1000 kg PK 0-4·21 pr. ha og
vcd at bruge NPK 21-4-10 som kvælslofkildc. Der blev
i år gennemført 3 forsøg efter plancn.
Deres udbytte lå over gennemsnit. og de er regnet
sammen med sidste års 2 forsøg i label ]4.

TobelU. Stigende mæNgder kva.dsfoj ti/ græs og kJø-
I'ergræs. (206)
G,,~ 2 dr, /985-86, 5 forsag.

e

Fs. pct. pct. af t0rstof hleg pr. ha

'''' torst. rApr. IrltSl aske grort! 10fSl nlpr.

a. 20,4 14,3 21.2 13.3 291 59,3 8,5
b. 18,6 13,9 23,6 12,4 257 42,5 5,6
e. 17, I 16,J 24,3 12,9 43J 64.4 11.7
d. 15,8 [9,J 24,4 12,1 545 72,5 17,0
e. 15.7 20,8 24,0 12.1 586 78,0 20,0
LSD /75 /8,8 4.7

Indholdel af tørstof faldt ~(ærkt med øgede mængder
kvælstof. Indholdet af råprolein blev tilsvarende øget
Mærkt. da kløverbestanden i grundgødet var beskeden.
Indholdet af aske steg svaglog af (ræstof rct stærkt fra
grundgooet til 600 kg N pr. ha.
Ved 150 og 300 kg N pr. ha blev h"slet merudbytler pr.
tillæg på henholdsvis 28 og 15 kg tørslof pr. kg N,
hvilkel er særdeles rentabelt. Der blev nået rentable
merudbyuer op til ca. 375 kg N pr. ha.
1 label 15 ses udbyltet i afgrødeenheder fordelt på dc
enkelte slæt og iall pr. ha.

Tabe/ /5. S/igende mængder hæhrof fil græs og
k/øl'ergræs.
GflS. 2 dr. /985-86. 5 forsøg.

K KgN Afl!r0CIccnhed~rpr. ha.
løvergræs pr. hu 2. Juni 5. juli 13. Itu.!. t6. okl iall

a. O 22,0 8,7 9,6 9,6 49,9
b. 150 9.4 10.5 5,9 6.5 J2.3
c. 300 12, I 15,4 9.2 12,0 48.7
d. 450 13.9 17, I 11,1 16,1 58,2
c. 600 14.1 19,1 12.8 18,J 64,3
LSD 3. / 6,0 4.7 4,7 /5,4



Udbytterne i den I slæt var prægel af gnc..:-.el'i ~kader
fra vinieren, I de ..enere ~Iæl var forholdene men:
Ilorrnalc,
Gnt::s~eh Illr"lOf var llle.. t fordøjeligl uden lilfor<;c1 af
ba-lo.. lof og det ble,," ved (}gel lilfl)r..d af b ælstof føl"\,(
tungere og dereftCf igen lettere ford"jehgl. Indholdet
af dprolcin pr. foderenhed var jævnt .. ligende og
n;1cde cl ra\~nd(' indhold omkring .,50 kg N pr ha
Ft)r..øgenc fort ..;:eller.

(;ff)vfodcrprod Il kt ion

JndholdCI af tra:.. tof ..teg jævnt fra grundgadd kl~'\'cr·

gra~~ ill de "lI1r..te N-llla:ngder. Disse a:ndringer I
Indhold afdproteln og tra:..lOffik bdydning for fodel'
v'l.:rdicn. idet der gik 1.15 kg IItr.. lof i grundgl)<kt
klll\wgræ.. og 1.22 kg tor..lOf \ed 300 kg r..: rr. ha 1111
foderenhed.
I tabel 17 "c~ udbyttel iberegncde afgn\decnheder
fordelt p:\ de cnkelle .,Iæl og lall rr. ha.

Indholdd af kl\i\er \ar 58 pct i grundgodel klc"cr
gr.c... og dcl hle\ reducen:t Illed ca. IO lX't for h\ crt tnn
på 75 kg N pr. ha.
I grundgodct kh,\crgra::.. var lør~tofprncenlen Jav, og
dCIl forblev la\ og rCl up:hlrkel af Illfor..1cn af kva:l
<;Iof.
Dd h<ljc"le Indhold af råprlltein p!i 18,6 prt blev måll i
grundgødcl klmcrgra.:... På grund afklmcren .. hertfald
nåede del ikke mel' 17,3 l)l.;t vcd 300 kg N pr. ha.

Stigende mængder kvælstof til
1-årigt hvidkløvergræs, 1982-86.
Del er \Co k\æJ..lofgod~l..lll11gaf hVldklovcrgra::-. allld
w,en al finde bablH:cn mellem at rn en ~lor græ~pro

uuklion og ..amlklt~ f'1i bevarcl en j'C\11 og l;ct bc<;land
:lfklo\cr
Forholdct MlgC" her belY~1 \'ed at lilfNe små mængder
h:.c1.. hlf pr. ha pr ..hel lil I-§rig 11\ idkllwcrgnc<;, ..om
h~)\IC'i med 5 lirlIge .. læ!.
Dc 5 årlige .. Iæt ..varer til :-.laldfodring og rallonsgne..
IlIllg. hvor der dog l sid"IC lilfælde ikke .. I..er nogen
rolalion af nænng....lolTer og 1llld ..lid på græsset af
dyrene:- lr<'id. Ved de 5 .. Jit:1 eller .. Iæl hver ca. ..l. uge
opnl1.. cl It:lfordøjeligl græ'ifoder...om er vdegnet til
h(ljlyclende malkek\k=r.
Efter el for ..lag fra Vardeegncns Landboforening g"dc~

I. ~r\ hvid~l'lVergra::~ med 0, IS. JO, 45 og 60 kg N pl'.
ha ad gangen lil 5 ~rlige Skel eller talt med henhokh\l"
0,75, 150. 225 og 300 kg N pr. ha.
Por",'gcne placerc.. p,l marker med mulighed f(lr mark·
vanding.
Udbyttct I <lrcl~ 2 for<;øg var "Ilddclh~ljt med et udbytte
på 75 afgmdeenhcdcr pr. ha i grundgødel klovcrgra::..
og et tllcrudby"e for JOO kg "\ pr. ha pli 37 afgmdccn·
heder.
I label 16 er de 2 for\og indregnel i de 19 for~C)g, hvoraf
de 17 er bbel markvandel

'Iobd 16. S/iKende mængder hæl\roI lilI-aT/R!
In'idkICHwgr({'~ (207).
GI/s. 5 ar 1982-86. 19 Iorwg,

" N 1:" pc'. pet. af t0rslof hkg pr. ha
pr. ha k Iwer IIlrsl. rlpr træsl. greIIt 10~1.

O 58 16.4 18.n 21,9 491 80,3
75 4n 16.9 17,0 22.9 J9 9.2

150 35 17.0 16.6 23.5 105 21.3
225 25 16,7 16.9 2..l.1 178 .11.6
J[)() 19 16,7 17,3 2.1,9 2..l2 41.9
LSD 25 4.6

ripr.

14,9
O.J
2,0
4,0
6..1
0.8

Fabel /7. SligelIdt' mll'l/Kder kl'ælsloI "I I-arig'
hl'idJ.../cJl'agræ'l.
GI/.\'. 5 (Jr, 1982·86, 19 Iorwg.

'. N
Afgrødetnheder pr. ha

pr. ha JO. maj JO. Juni 31. juli 4. sql!. IO. okt. iah

O 17.6 15.3 15.9 13,1 7.8 69,7
7j .1,0 U 0.4 O,J 0.8 5,8

150 5,8 2,7 2,4 l,S 2,6 15,0
225 7,5 .1,8 .1,9 J,I 4,.\ 22,6
.1()(J 9.8 6.0 5.4 4.0 5.4 JO,6
LSD 1.5 1,6 1.3 0,7 /.3 3.9

Merudb~ Ilel for k\ æbtof var re\jævnt fordelt l løbet af
sommeren, hvilket blandt ;lIldel ~kylde'i, al markvttll
dillgen hjalp over perioder med tort vejrlig.
I tabel 18~ en over..igt Q\cr det årllge udbYlleni\cau
m.v

TlJhel /8. Stigel/de mængder ÅI'{{'/srof III I-arlgt
hl,jdk"n·ergræs.

Argr0decnhed~r pr. ha pr.
kg N tillatt 75 kg N pr. ha
pr. ha 1982 198] l 84 1985 1986 Gns.

O 45 75 90 64 75 70
7j 7 6 2 7 6 6

I jO 7 8 10 1.1 9 9
215 8 9 2 7 12 8
.1[)() 8 4 8 10 10 8
Anlal r, 7 " 2 19

mm \and 60 !JO HJ Jl 8.1 85

~crtldb~ ttt'! pr. tillæg af 75 kg N pr. ha har været
noget UJil:Vlll fordelt, men del andrager ca. 800 fo<lt·
rcnheder rI'. ha, Med et normalt lah på C<l. 20 pel vil
del "-c re ca. () nellofoderenheder pr. kg N, 11\'llkd med
dc lllJ\ærcnde pr;<;forhold er særdelc~ rentahelt.
Fnr""gcne fortsættcr.

Græsarter til intensiv græsproduk
tion, 1984-86.
l C'n del år har del v,crel kend!. al for!>kdligc arier af
rajgra:.. havde den IHljeSIC foder\';:crdi og den bcd ..tc
produkliOll\C\ne. Rajgr~...erne har l renbe"land og i
blandl1lg da også men,11 i Europa Ilgel dere.. andel af
:lrealernc med græ..
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Gro\'fodcrproduktion

Under normale forhold ser det ud til, al I. lirs græs ofte
er overvintret uden skader. Desuden yder rajgræsser
normaiL det største udbytte i l. brugs...lI.r. Disse forhold
er baggrunden for anlæg af l-årige forsøg på alle
jordtyper uden og med markvanding efter planen:

a. Italiensk rajgræs, 2 n, Sikem, DK.
b. Italiensk rajgræs. 4 n, Urbana. NL.
c. Hybridrajgræs, 4 n. Dalita, DK.
d. Alm. rajgræs. 4 n, Bastion, NL.
e. Alm. rajgræs. 2 n, Sisu, DK.
f. Alm. rajgræs, 2 n, Sorvi, DK.

Græsserne udlægges fortrinsvis i tyndtsået dæksæd, og
der høstes en efterslæt i udlægsåret.
Forsøg!Wirealel behandles som den øvrige mark med
grundgodskning. Kvælstofgod~kningen sker med
NPK 23-3-7 med 75 kg N pr. ha lige efter dæksædens
høstning. Del følgende år gødes med ISO. 125. 100 og
75 kg N pr. ha til henholdsvis 1., 2.,3. og 4. slæt. Den l.
slæt søges høstet, så alle arter høstes ved begyndende
skridning.
I label 19 ses resultaterne af slæt efter korn host i
udlægsåret.

ILr., 2 n 19,1 14,7 23,7 139 26,6 3,9 21,5
ILr.. 4 n 17,1 14,4 23,2 28 1.9 0,2 1.7
Hybrid 17,6 15,0 24,0 13 0,1 0,1 0,1
Alm.r., tidl 19,3 15,0 24,8 -22 . 4,0 "0,5 3,9
Alm.r., mt 20,4 14,5 25,4 27 +3,8 0,6 4.5
Atm.r.. sild 20,3 15,8 26,0 33 +5,1 0,5 5,2

De største udbyuer blev målt i italiensk rajgræs og
hybrid rajgræs. Sorter af almindelig rajgræs gav på et
noget lavere niveau næsten samme udbylIe.
(sær italiensk rajgræs og hybridrajgræs blev skadet af
den strenge vinters barfrost. I I forsøg blcv der efter
s1let med italiensk rajgræs, og 3 forsøg blev kasseret på
grund af vinterskader.
I tabel 20 ses en oversigt over udbyttet i 7 forsog efter
planen.

Tabel 20. Græsarter ril i"rensip græsproduklion.
G"s. 2 år, 7 forsøg 1985-86

Græs· ",., pct. af t0rsl. hkg pr. ha
arter l0f'St. rApr. træsl. grønt torsl. Tlpr.

It.r., 2 n 18,2 18,0 24,6 597 108,9 19,6
ILr.. 4 n 17,6 17,5 23.5 11 2.1 -0,9
Hybrid 16,9 17,5 24,3 140 15,6 2,2
Alm.r.,tidl. 17,1 17,0 24,2 208 28,5 3,7
Alm.r., mt 17,9 17,9 25,2 133 21,5 3,7
Alm.r.. sild 17,9 18,1 24,8 128 20,7 3,8
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Tabel/9.

Græs
arter

Græsarrer til intensip græsprodukrion (208).
Gns. 3 år 1984-86, 13 forsøg. e/terafgmden.

pet pct. af torst. hkg pr. h3 a.e.
tOTSt. r!pr. træst. grønt tarst. rApT. pr. ha

De tetraploide græsser havde det laveste indhold t0r·
stof af råprotein og træstOr. Trods eftersåning gav
italiensk rajgræs det laveste udby Ile, medens tidlig
almindelig rajgræs gav del største udbytte af tørstof.
I tabel 21 ses den beregnede foderværdi fordelt p:1 de
enkelte slæt og iall pr. ha.

Tabel 21. Græsarrer ril inrellsip græsproduktiolJ.
ens, 2, år, 7 farsøg /985-86.

Græs- Afgrooeenheder pr. ha.
arter 3. juni 11. juli 17. aug. 13. Okl. iah

ll.r., 2 Il 20,2 30,8 21,3 19,1 91,4
h.r., 4 n 2,7 + 1.1 1,2 l,S 1,1
Hybrid 10,9 0,4 0,8 2.5 13,0
Alm.r., tidl. 21.9 4,6 0,8 6,5 24,6
Alm.r., mt 16,2 -4,6 0,1 4,4 16,1
Alm.r., sild 14,1 +4,5 0,8 6,0 16,4

Udbytterne var lave i italiensk rajgræs, som blev
stærkt svækket af vinteren, medens hybrid rajgræs kJa·
rede sig lidt bedre. De 3 typer af almindelig rajgræs gav
de højeste udbytter, men det var tydeligt. at italiensk
rajgræs gav det jævnest fordelte udbytte.
l tabel 22 ses en beregning affoderværdi, tyggetid m.v.

rabel22. Græsarter ril intensiv græsprodukrion.
GI/s. 2 år. 1985-86 foderværdi m. P.

k& 1$ g rApr F? Iyggetid
pi. FE pr. FE FE!k& tS min.lka t5

lu., 2 n 1,19 214 0,45 55
ll.r.. 4 n 1.15 207 0,44 53
lIygbrid 1,19 209 0,45 55
Alm. r.. tidl. 1,15 201 0,44 54
Alm. r.. ml 1,21 217 0,45 57
Alm. r.. sild 1,20 217 0,45 56

0) Fyld('faklor

De hollandske sorter Urbana og Bastion havde 1,15 kg
tørstof til 1 foderenhed, medens der i de danske sorter
medgik 1,19·1,21 eller ca. IO pet mere. Indholdet af
rll.protein pr. foderenhed var over 200 gram og næsten
ens i alle græsarter. Også f)'ldefaktoren var meget nær
ens. i alle arter.
Tyggeliden, der ogsli er et udtryk for et foders egnet·
hed som strukturfoder, var fra 53 til 57 minutter pr. kg
tørstof og dermed et udtryk for et ret tungt fordøjeligt
foder i frisk græs.
Forsogene fortsætter.

GræsarIer Iii tørre vækstforhold,
1984-86.
Græsvæksten standses næsten hvert år på let sandjord
i korlere eller længere perioder af tørke. Der er dog
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'Hor for~kcl p~ græ'ancrrH.~ evne til al mod<;tli folgerne
aflmkc
P. uvandet 'ltlldjord ble\ anbgl forsog efter folgende
plan for al hcly<;e dl"e f()fhold.

a Alm. r:Jjgr"'.... $I'U. DK
h. II1Indcgræ~. BnrallJa. :'oJ1 .
c. Roo'l\'lIlgel. Rublll;,j, DK
d Caltfonll,k hejre. Deborah. LSA
c. lIoJ ,,,ngel. 1 UdlOJ!, GB.

For,ugcne 'ikal ligge 1 en !\rræHe og e\ellluclt kun
ht\'-I("I; for~g~m:C'i,igl hvert ,mdet :'lr
I alle !ir grundgooC" pr ha med 500 kg PK 0-4-:!! med
kobber og magnC\lUm. K væl'itofg"dlllgen skal \ ære

PK. 21-4·10 fordel! med 150. 125. 100 og 75 kg:\ pr.
ha Ildligt forår og efter I.. 2. og 3 slæt. I udlæg'iåret
gode-. efter dæksa.-'dcn, hO<;1 med 75 kg I'\' pr ha.
J tabel 2.'\ ble\ der I gennemSIlIl af 4 forsøg hro,lel
fnlgende udbytter l udlæg~n:t.

laIJt'llJ. Græ<:orrcr ril (Orr!' l'(l'ksrforhold. (109).
G"s. 3 ar, -I fonog, 1984-86. efterafgrode.

pct. pcl. tf torstof hkg pr. ha a.e.
Græsarter IOrst. rlprot. lræslOr grønt torst. råpr. pr. ha

Eftersåning af græsmarker med
specialmaskine, 1986.
I gnc,markcr, IHor Ix....landen er blevet s\ækkct af
\inlen'n.. p~"lr\..lI1nger eller pli anden milde er hlc\el
dcclmeret. \..an der eftcr ,liden forudg ende jordbc
handhn!!_ Det \..an .-.ke lIled "pcclltlmaskmer af fo~"eJ
lige udformlllllg. f.ek,. rullcskær Id al åbne gron":.c·
ren for froene, pbcenng. Ma~kinen kan og..!i \ærc
fOr'iYllet med ct nIletandhjul. "Om la\er fordybninger
III fmct.
Til en bel)'Slllng af cfter..!\nlllg anlægges forsog efter
f"lgende plan

a Ubc11J-ndld
b. [fll'r-.ael med IS kg pr ha'")
c. Eftersået med 30 kg pr. ha
d Efter;JI.el med 45 kg pr. ha
') HlandlllfE l-l 1 h. ~' ~~ d

ror,,'gelle plaecrC"'. i marker. tHor ~(andcn er blcH~t

\ lnter·'\ækket Der ,:'l'i IIdllgl fodr eller laugu"
nl~ned

Forsøgcnc her bk\ s!l.et mt.-'d en landnlles!ima,kine og
fon'l.r....1illlng.
I gennemsnit af 4 for,o& I tabel 25 blc\ der mMt
følgende udbytter.

Fabel 25. EftcrI(l1Jlng afgræsmarker med ~pecial"'{I-

~ki"e. (210).
G"s. 4 forJog, 1986

Græs- pct. "",. hkg pr. ha a.e.
udsæd tørst. rApr. grønt tørst. rApr. pr. hu

Ubehandlcl 18.7 IQ.6 357 66,8 13.1 56.8
15'gh1.14 IM.M 20.0 IJ 2,J 0.2 2.J
.10 kg bl 14 IS.O 19.7 15 5.J 1.0 4.7
45 kg bl 14 lU 19.5 5 1.1 0,4 1.9
LSD

Græs· iall
1 ~1æ1 (18/6) 2. slæt (23/8) L'

udsæd best a.e. pr. h.. hesl. a.c. pr. ha pr ha

Ubehandlet 7 23.0 7 17,1 40,1
15 kg bl 14 6 I,S 6 0,7 2.5
.10 kg hl. 14 6 2.1 6 1.8 .1.9
45 'g hl 14 6 1.J b 0.6 2.9
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ForMlgenc 'laf placeret mcd l forsøg på humu,ng
la\bund'Jord. 2 forl>"8 p lerjord. og I for,og p:l let
,andjord Der blc:\ lUC fundel nogen for!\kel pi udbYI'
ler de 3 jordtyper imellem.
Den 0\-1..'(\ Intrede bestand blev skadet ved eftemntn
gen, og i gcnncm'inlt blev denne <;kade Ikke op"eJet af
en forbedrel bestand efter I ningen. som det ses i label
26.

Tabel 16. Eftl!f'Salllng af græsmarJ..er med <:peclal- JI
ma\l..me.
Gm. 4 forsog, 1986

Alm. rajg. 21,0 15.5 25.5 105 22,0 3,4 16,7
Ilundegræ, 21.4 17.7 26.9 IS .1.4 0.1 2.6
RndwlIlgcJ 2.1,7 16.7 24.4 67 IJ.O 1.9 9.7
Calf. hejre 21.4 IS.I 24.6 12 2.1 0.1 2.1
II"j wlIlgel ns 17.4 25,4 47 8.2 1.0 6,2

I'ahd 14. Gr(('<;orlcr lil /Ørn' ~·æhlfor"old.

G'H. 2 (Jr 1985-86. .J forsøg i I. ar

Græs· ""' "".. hkl pr ha a.c.
arter lorst ripr<N. gmnt torst dpi. pr. ha

Alm. r3Jg 18.5 20.1 568 104.9 21.1 86.0
f-IlIndegra.~ 17.0 20.2 102 !ti I.S U
Rod'\lIIgd 19,3 20.3 76 9.7 1.8 7.6
Calf hejre 16.7 21,8 21 6,4 0,4 7.1
Ihlj ..vinge! 19.0 21.0 IIJ 18.6 J.O 14.2

Rmlwtngcl og høj !'>Villgcl havde del højeste indhold af
l\\f'IOf. Alnlllldeligc rajgræs havde detlavt.~te indhold
af r~prolelll og lør,lnf, medens der ikke var nogen stor
for..kel p de "vnge arter, IIld hold af råprotelll og
Im•.~lof.

1 bcrcgncl fndcrværdi gav almindelig mjgræ!'> det ,wr·
~,e og md'i\ lIlgel del mind,lc lldb~ [IC

Arel' 2 for'iog ga\ IItll under normale udbylIer og de
vinlcrfa<;lc 'iorter klarede o;ig fOfhold!>vl~ bedst. I label
24 "C, del gcnnermllltlige udbyllC af 4 forsog.

Der blc\ l ahtllndcllg rajgn:~, hundegræs, rods\ Illgel.
eahforni,k hCJre og h"J !'>\ ingc1 hostet hcnhold<;vj, 86.
87. 78. 79 og 72 afgmdeenhcdcr pr. ha
FOf',(lgenc fort'iætler
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Ertersåningen skete i gennemsnit den 6. maj.
Karaktcrer for bestand var ens ved de 2 slæt, men i 2.
slæt var forskellene i udbYIle na.."\len udllgnct.
Forsogene forts..'Ctter.

Byg og hestebønner i blanding til
helsæd 1984·86.
Hestebønner i renbestand har i tidligere forsøg vi ..t ~ig

al være ret yderige og især meget skån~oml1le overfor
udlæg.
Ulemperne ved at bruge hestebønner var bland I undel.
at plantcsarten klæbede til maskiner og redskaber og
farvede dem intensivt ~orte. Der var betydelige mæng
der af denne saft, da hcsteoonnernes indhold af torstof
ved normal høsltid var lavt.
For at undersøge om de hvidfrøede hestebønner sam
men med byg til helsæd kunne ophæve nogle af disse
ulempcr, blev der anlagt forsøg efter følgende plan.

Alrred
IdabYi hrsleb0nne lait

a. 150 O 150
b. 100 50 150
c. 50 100 150
d. O 150 150

Forsøgene anlægges på alle jordtyper i 2 afdelinger.
Den ene afdeling gødes med 100 kg N pr. ha, medens
den anden ikke gødes med kvælstof til helsæden. I
begge afdelinger gødes efterafgrøden med 100 kg N pr.
ha pr. slæl. Grundgødskning og den øvrige pleje svarer
til ejendommens normale fremgangsmåde.
Årets 5 forsøg efter planen gav cl middelhøjt udbytte,
som i fordelingen af udbYIlet i tabel 27 i de enkelte
forsøgsled svarede til gennemsnit af de foregående års
forsøg.

Dc robuste plamer af h~tebønnerblev ikke påvirkct i
antal af den ekstra tilførsel på 100 kg N pr. ha. De
klarede sig iøvrigt bedst uden blanding med byg. da det
i forsøg uden gode læforilold viste sig, at bygplanterne
i blæsten piskede bladene af hestebønnerne og i det
hele taget generede bønncrnes vækst.
En øget iblanding af hestebønner sænkede indholdet af
tørstof fra ca. 31 til 17 pcl. og delle var upåvirket af de
100 kg N ekstra pr. ha. Den laveste acceptable tONlof
procent i helsæd cr ca. 25. for at der kan undgås
saftaOøb ved direkte h~'~tning. Dette niveau blev 115et
ved blandingen af 100 kg byg ....... 50 kg hestebunne pr.
ha.
I ndholdet af råprolein steg svagt ved øget udsæd af
hestebønner i blandingen. men var ret upåvirkct af
kvæJstofgødskningen. Heller ikke indholdet af (ræstof
blev påvirket af kvælstofforsyningen.
Karakterer for plantebesland i efterafgrødcn efter
dæksædens høst var bedst eftcr hestebønne j rcnbe
stand og lavest eftcr byg i renbestand.
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·FabeI17. Byg- og hestebmJlle i blanding lil helsæd.
G,,~ J ar J98W6. 1/ f""øg (21/)

pI. pr. rn!

kg N heSle- pcl pcl. lif Iwst hkg pr. ha
pr. ha b)'g benne: 10r~1 rAfl!". Irrest. grønt hlr<il rlpr

/-Ic/sæd
a. O 37.1 O 31.2 9,6 26,2 215 67,0 6,5
b. O .112 16 28.5 9,9 26,0 .15 4,2 0.5
c. ° 224 36 24,2 11.4 26,B 70 2, I 1.4
d. O O 51 17,4 15,6 24,9 134 6,4 3,0
e. 100 369 O 32.2 10,1 26,0 45 16.B 2,0
f. 100 291 18 28,3 10,5 26.4 71 13,8 2,0

8· 100 20B 35 24,1 12,1 25,5 105 10,0 2,8
h. 100 O 55 16,5 16.0 25,0 172 3,0 3,8

Ejterajgroc/e
a. 200 8' 14,1 20,6 21.2 241 34,0 7,0
h. 200 B 14,4 20,5 21,3 9 2,1 0,4
c. 200 9 14,0 20,2 21,7 36 4,7 0,8
d. 200 IO 13,4 20,0 22.5 99 11.4 2,1
e. 200 8 14,6 21,1 20,8 14 0,9 0,0
f. 200 8 14,3 21.2 21,4 14 2,4 0,7

B· 200 9 14,3 20.7 21,9 43 6.6 1,4
h. 200 IO \.1,8 20.0 22,5 105 13,9 2,6

-) Q·lO. IO = mrgC:1 111:t beo,tal1d

De målte udbyIler i grønt, tørstof og råprolein var
,tørst efter dæk~et1 med hcstcbollller i ren bestand.
En oversigt over det beregnede udbytte i afgrodeenhe-
der fordelt på de enkclle ~Iæt og iah pr. ha ses i tabel
28.

Tabel }8. Byg- og hestebønne i blanding fil helsæd ( J.
G",. J ar, J98W6, 1/ fa"øg, .

Argnxtecnheder pr. ha
kg pr. ha hc:lsæd l!:fterafg!"ooeb,. htsteb. kg N pr. hil 28/7 4/9 16/10 L;lJt

150 O ° 200 50,7 13,3 16,0 80,0
100 50 O 200 3,9 U 0,2 5.4
50 100 O 200 1,7 3,4 0,3 5,4
O 150 O 200 3,2 6,3 2.6 5,7

150 O 100 200 12.0 0,2 0,2 11.6
100 50 100 200 9,7 1,5 0,8 12,0
50 100 100 200 9.2 4,0 1,6 14,8

° 150 100 200 1.1 8.4 2.8 10,1
LSD 7,} },9 J,9

Byg l ren bestand plus efterafgrøde gav ved 100 kg N
mere pr. ha ct rnt:rudbytle på 92 - 80 = 12. medens
h~lebønne i renbcstand gav 90·86 = 4 afgrodeenhe
der pr. ha. Hestebønne betalte således som ventet
megct ringe for kvælstof.
I det samlede udbytte af helsæd plus efterafgrøde var
der ikke nogen afgørende forskel i udbyttet indenfor de
2 afdelingers forsøgsled.
K ravet om 25 pet tørstof i afgroden. så dcn kan hostes
dircktc, uden al der kommer "aftanøb ved ensilcrin
gen. opfyldes ikke af ren hestcbønncudsæd. medens dc
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Italiensk rajgræs sammenlignet
med byg og ærter til helsæd, 1984·
86.
Dcl kan \;ere :,-værl al hcdømrne. hvor megel kva.:I'ilOf
der 'ikal tllfure~ en oyg-ærteblanding. ~om er blevet
grulIdgodcl med gylle, da der p:'\ samme lid skal tage~

hCl1syn lil et højt udhytte i dæksa::-d. ell læt og jæ\'n
tx.~tand I udlæggel ug cn QPllnlal udnYllel'ie af kvæl
~lOf

Ocr er oaggrunden for fOrM\g anlagt eftl'f plancn.

af hygplafl,alle i b1alU/illg med !teslebonlll' pa VllIdlld
WJf(e :'1l'dN piskede he.\'teh,,,,ner!/e.f IJ/ade af i hI({'~t'

vejr og hH'rigf geflerede bøl/f/eme.<: l·ll'kSI.
(1/ 50 kg In><:IelXJll1wr plus /00 hg hyg pr. !ta mr lIIest

fordelagtig udell liljor.\e/ a/ekl'lra 100 hg N pr. I)(J.
al 150 hg hl'g i n/lbesta/ld med ejfaafgrode ~'ar nwl'/

fim/daglig, mir da hI('~' godet med ehtra /00 hf.: .\1.
(lg delfi' mli forelrækkef på vindut!.Wl1t' marher.

w.'rige hlandinger 1lll.x1 100 og 50 kg hC~lebøllller i
hlanding med byg. ~arnt i ren b)'gudsa.··d klaredc denne
grænse,
I del følgende er der CIl heregnlng af 01llko~tningerne

ved produktionerI ener metoderne i de cnkelte for<;~lg~

led. Ocr er her allid regnel med dc hruttoudbyltcr. 'iOITl
er blevet målt i for'iøgenc.
Fra delte ud hytte til del udflxlrede nelloudbyllC forell)
koernc sker lkr uundg:\cligt cn ra;:kke lah.
DI~~C lab~ 'ilurrcl<;e aOlænger af vejrforhold, afgrode·
type. leknik ved bja:rgning, ~iIOlYrc, orbcvaring~for

hold og andet. Tulx:ne kan variere fra 5 pCl lil over 50
pel af fodervi.crdicn.
Dell enkel le m:\ derfor udfra produklion~forholdene

p5 bedriften 'ikønne over egilc lah ved bjærgning og
ophevaring af grovfoder. Dc anf~lrte omkostninger her
skal derfor ændre~ i forhold lil det forventede nelhllld·
b)'lIe.
For liden er pnscn for ~upplcringsprotcinmeget lav. s:\
der er her klin regnd på foderenhedernes pri~.

Som basis er brugt lal fra Landskalkulcl1 1986 vcdm·
rcnde helsæd og cftcrafgrøde på J n 2-7. OmkoslIllllger
for udsæd og kv,'c1sotfg~1dning følger dagspnsen. me
den .. de ovnge følger Landskalkulen.
Talk'nc i ørc pr. foderenhed er \'I .. t for grundhchandllll
gell mcd 150 kg byg plu~ efte-nlfgnl<..lc. Dc følgende lal
fremkommer "om olllk()~tningcrpr. tillæg, Idel øgede
omkosllIlIlgcr fordelc'i p;i merudbyttet i forhold lil ren
byg plus mll,cg.

a. Italien~k rajgra:::s uden da:b;cd
b. Ilyghekcd
c. 75 kg byg t 100 kg :ertcr
d. 75 kg byg + 100 kg ærler
e. 75 kg hyg + 100 kg ærter

100 N
100 N
100 N
50 N
ON

Tabe/19. Øre pr. brlltlOjix!t'rt'II/ll'd·) pr. tillagt" om·
kos/n inga pr. forw'g~/t'cI. hel.wl'(/ + ejia
afgrode.
G/I~. J ar. /I forsog. 1984-86.

af 150 hf{ he.\tl"KJlII/{' pr. ha I re"he<:/(Jlld i /urhuld Iii de'
øVrige blalldillger mr mesl \'k/imO/ll ()~'aj()r IIdlrl'g
gel.

al ~/lgelld(' ",æ"Kdllr IIl'llebolllla i IIdwl!dl'/I øgede
/ndhuldel af raproleill 1I0.'Wf og .Wl'lIkede iml/wlde!
a/ /rll'.\lOf lid/o

af ('1/ IIdwI'd po mae elld 50 kg 1I('<:«('oo""e pr. ha gal' ef
IOr<:loji11ll/wltl. der I'ar IIl1dcrdell kriti<:ke grænse po
15 pef wrI"fO/for l'lI.Ii/aillg IIdr'lI safroflob ved di
r(,I..te /reHllling.

n:'\de uden og med dæk ... a..--d blev der orugt italien"k
rajgræs af",or!cll Ninak. J)æk~,cdell var en blanding af
Idabyg og Ilodilært. I det J. lilrM)g~~r blev der brugt
150 kg ærtcr pr. ha. Illen del gav på grund af kraftig
h:Jt::'iæd stedVl"i et megt::! wækket udlæg. Derfor hlc\'
ærteudsædctI i 2. og J. ~r ned\<lt tl1l00 kg ærler pr. ha.
medcll'. ud ...;cden ar byg l alle for"ug~år var 75 kg pr.
ha.
<Jrundgødskl1lug og pleje var "iOIll den omgivende
(llark. Efter planen er del fril. Olll der gøde... med gylle.
MC'den~ dæk'iæden blev godet efter planen med kvæl
Slof. blev eflcrafgrooen lMon 100 kg N pr. ha pr. ~het.

Å rcl forsøg gav et udbytie.' lidi under nornlHlell. Rc... ul
tatct cr i tabel JO medregnel i de lidIIgere for<;øg'ire"ul·
taler 'iom ~lInpc1t gellllcm<;nil

Æneblandillgen gaven øget lenuens lil lejesæd. Dd
\ar I.....er udprægel I del I. for'i(,'g~fh I forhold Id
byghd'iæd gav ærteblanding cn ne(l'ial tØfO\lol"procent
og Ir~c"'lofproccnt, lige~om indholdCI af r~prolein blev
øget lidI. Enlell byg-a;rlehlandingen fik O kg. 50 kg
eller 100 kg N pr. ha forblev lIldholdet af lØr..tof,
råprntein og Iræ~tnf 'il<1fl set uændret.
Det laveste uuhytle af tørslof blcv m~1t i italien<;k
rajgra~s UUl:ll dæk~cd. derefter fulgte byg·ærteblan
ding uden kv,d"itof. meden!. hyg og byg-ærteblanding
mcd 50-100 kg N pr. ha gav næ... ten samIlle ud bylte.
Karakterer for plantcbc\land efler dæb;cdcno; h"~t

visle. at alle former for dæk~d wækkede udlæggl:1.
Måll I udbytIe blev dClltle wækkehe Ikke øgel vcd al
blande 100 kg ærter i hyghclsædell.
I cflerafgrøden var Illr... lQfprOl:erlterl mcget lav p~ ca.

il
120

g
64

f
61

c d e
90 116 42

a h
107 47

F.,. lcd
IlcI~. t-eftafgr.

1)f1'icn pr. foderenhed l hyghel ..a~d i label 29 hb, ret
huj. Pri'ien pr. 11llagl foderenhed blev (lg~~ rel huj. I
pnlH.:lppellll[1 den rr. foderenhed være lige ~~ hOJ som i
hygl1el"'cd plu~ eflerafgmde. llldclI dcn 01[1 anl,es for al
være for 11I\j. Den hle\ for huj med hC'itebonllC i
renhe"'land.
Den gun~lig~tl' pri~ var 100 kg byg og 50 kg Ire'ilehon
lH:r uden ](XJ kg N pr. ha. meden" rcn byghlanding var
al fnrelræUc \ed ek'Ma liX) "g N rr. ha.
De nu af~llllledc for",,'g med byg Iblandel vek .. lendc
mængder hc... lcl'l(.lllner vi"1e:

21:'1
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Tabel3D. Italiensk rajgræs sammenligner med byg og
ærter som helsæd (2/2).
Gns. li forsøg 1984-86.

Tabel 32. Italiensk rajgræs .~ammenlignet med byg og
ærler som helsæd.
Gns li forsag. 1984-86.

Helsæden
It. r. 100 N 2 17.6 14,0 23,7 360 63,4 8,9
Byg 100 N 2 27.5 10.7 26,3 .50 21.9 0.2
B+Æ 100 N 5 24,4 lU 24.9 "7 22,9 1,2
B+Æ 50 N 5 24.4 11.9 25.1 4 23,4 1.4
B+Æ O N 5 24,3 11.6 24.7 27 17,6 0.5

Forscgs
led

leje. pct. pct. aftllrstof hkg pr. ha
sæd 100l\. rApr. træsl. grønt tØrsl. nlpr. Byg + Planter pr. ml helsæd efterafgrooe

k, u gråpr. kg ts 8 rApr.
ærter byg øencr pr. FE pr. FE pr. FE pr. FE

It. r. O O 1.29 181 1,23 251
Byg 220 O 1.30 139 1,21 257
O+Æ 180 65 1,24 145 1,21 263
B+Æ 175 61 1.25 149 1,20 257
B+Æ 170 56 1,25 145 1,19 252

-) Uden korreltion for lab og rodnngsmæssig værdi.

Tabel 33. Omkostllirrgerne i øre pr. brutrofoderenhed
beregner p4 grufldudbytret og merud
bylterne.
Gns li forsag. 1984-86.

24396B25

Byg + It. raj byghels. b+æn b "ærl b+æn
ærter 100 N 100 N 100 50 N O N

Øre pr. brutto-
foderenhed·) 115

Prisen pr. foderenhed i italiensk rajgræs uden dæksæd
var ret høj. Derimod var prisen pr. tillagt foderenhed
lav. og den må i princippet pr. enhed være lige så høj
som i forsøgsleddel med italiensk rajgræs.
Byg som helsæd og byg- og ærteblandingen klarede sig
godt, og alle lcd m1i økonomisk foretrækkes til vinter·
foder fremfor italiensk rajgræs uden dæksæd.

Omkring den 20. maj blev talt antal planter pr. m 2 af
byg og ærter.
Ærterne trykkede bestanden af byg noget. medens de
selv i antal kun blev påvirket meget svagt af mængden
af kvælstof.
Foderværdien i helsæden eller rettere den I. slæt var
næsten ens uanset, om det var blandingen med ærter
eller ikke. I efterafgrooen gik der i italiensk rajgræs
uden dæksæd en faldende mængde lørstof til en fode·
renhed. Indholdet af råprotein pr. foderenhed var i
efterafgrøden på et meget højt niveau, hvilket tyder
på.at den tilførte mængde kvælstof på 100 kg pr. ha pr.
slæt har været rigelig stor.
En beregnet kvælstofbalance visle, at der bør stræbes
efter al bruge ca. 100 kg N pr. ha. i handclsgødning til
byg- og ærteblanding, når der ikke bruges gylle. Ved
ca. 30 ton gylle pr. ha faldt det til ca. 50 kg N pr. ha,
medens der ved 50 ton gylle pr. ha ikke oor bruges i
handelsgødning. Derved blev opnået ct rimeligt ud·
bylte, og forsyningen med kvælstof blev udnyttet opti
malt.
Ved beregning af omkoSlningerne ved produktionen er
brugt sammc fremgangsmåde, som beskrevet i den
foregående forsøgs....erie med byg og hestebønne til
helsæd.
1tabel 33 ses en oversigt over prisen pr. foderenhed i de
forskellige forsøgsled.

Tabe/31. Italiensk rajgræs sammenlignet med byg og
ærter som helsæd.
Gns li farsag. 1984-86.

Byg + k, N Afgrooeenheder pr. ha
pr. ha

ærter hels. ol•. 28. juli 6. SCpl 16. QkL iall

I t. r. 100 200 49.2 25,5 20,8 95.5
Byg 100 200 16.3 6,4 ·2.4 7,5
B+Æ 100 200 20.2 ·5.9 2.7 11,6
B+Æ 50 200 20.2 "5.6 2,2 12,4
B+Æ O 200 15.5 -5,4 2.1 B.O
LSD 3.9 lA 0.9

Efrerøfgroden
It. r. 200 N IO') 12.6 20,4 22.3 452 57,0 11,6
Byg 200 N 8 13.021.221.4 ·104 .11.7 2.0
B+Æ 200 N 7 12,921.721.3 ·98 11.4·1.7
B+Æ 200 N 7 13,0 21,4 21,2 -96 ·10.7 1.7
B+Æ 200 N 7 12.921,221,2 .93 ·10,7 1.8

Enlen der blev tilført 50 eller 100 kg N pr. ha gav byg·
og ærteblandingen samme udbyue.
Kvælstofvirkningen af 100 kg N pr. ha til byghels<ed
svarede til ca. 15 kg N pr. ha lil byg- og æneblandin
gen, så 100 kg ærter har i forsøgene har haft samme
kvælstofværdi som ca. 85 kg N.
Alle former for dæksa..-d svækkede udlægget. Det blev
svækket mindst efter Oog 50 kg N pr. ha til helsæden,
men forskellene var små, og de blev næsten helt
ophævet i 2. slæt af efterafgrooen.
De enkelte afgrøders foderværdi m.v. ses i tabel 32.

.) 0-10. IO = meget tæt bestand

13 pct, medens indholdet af råprOlein var højt og
indholdet af træstof meget lavt. Italiensk rajgræs er
også blevet kendt for en høj foderværdi og for at have
en meget stabil foderværdi over en lang periode. Den
stabile foderværdi. den lave torstofprocent, den hur
tige genvækst og en stor følsomhed overfor trafik gør
italiensk rajgræs til en afgrøde. der er bedst egnet til
staldfoder, fremfor ensilering ved forvejring.
I tabel 31 ses udbyttet i beregnede afgrødeenheder
fordelt pr. slæt og ialt pr. ha.
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Eftcrafgroden udnylll"S bedst lil afgræsning eller sia Id·
fodring. Der kan regncs med, at det koster 12·14 øre pr.
foderenhed al hente. transportere og fordele slaldfo
der. hvi~ mandsktlbet ikke "nønnes. og ma~kinerne

iøvrigl er ledige lil formålet.
De nu afslullede for .."g mcd Ilaliellsk rajgræs sammen
lignct mcd byg- og ærteblanding lil helsæd visle:

af 1('lIdellSen til lejesæd blev oger \'C(l af iblol/de 75 kg
byg 100 kg ærrer pr. ha.

Ol 100 kg ærter pr. ha hm'dl'ell kl'æhtoJI'ærdipå ca. 85
kg N pr. ha.

at alle de pn,vede former for dæksæd n'ækkede udlæg
gef lige meget.

ar ærreblondillg sæl/kede lør.~lofprocef1re!l sa megel. al
en skårlægning vil være nodvendig, JH'I~~ safraflob
helf skal kUllnf! lIndgas ved ensileringen.

al efterfJfgrodelll' !cH'e tørstojindJlOld på ca. 13 pet geJr
dl'" bedsl egnef fil staldfoder.

Ol der Ilden lilførsel afgylle bør gil'es ca. 100 kg !V pr.
110 fil hyg- og ærleblandingell.

af der \'ed en grulldgodskl1ing med ro. 30 ton gylle pr.
ha bør gil'e.l· ca. 50 kg N pr. ha Iii hyg· og ærreblan
dingen.

Ol der \'ed en grundgodsklllflg ptJ ca. 50 (011 gylle pr. ha
ikke bor gives el,Slra hæ/~fOf fil byg- og ærleb/oll
dillgen.

al alle de prøvede hltmdinger af byg og ærter økono
mis/.. I'ur af forelrække fremfor ifalh~"sk rajgræ~

lIdelI dæksæd.

GroYfudcrprodu k'ioll

Tabel J4. Byg- og hah'f b/ad/ose ærter i blaf/dillg til
helsæd (2IJ).
e"S. 2 ar, 13 forsøg. 1985-86.

PI. pr. ml pet. pcl. af 101111. hkg pr. hu
byg ært t0rst. rApr. træst. gront tørst. ripr.

Hel~æd

a. 190 O .13.4 8.7 26.3 258 86.3 7,5
b. 164 12 .11.6 9.5 25.4 I -4.4 0.3
c. 17l 18 .10.4 9.8 26.2 5 6.4 0.3
d. 164 34 29.8 10.3 26.2 23 2.6 1.1
e. 171 23 30.3 10.0 25.6 14 4.0 0,7

Ejlerafgrodl'
a. 9') 16.0 20.7 20.7 211 33.8 7.0
b. 8 15.7 20.3 20.0 J 0.3 0.2
c. 8 15,8 20.7 20.1 O 0.4 0,1
d. 8 15.8 20,8 20.2 I 0.7 0.1
e. 8 15.9 20.9 20.0 3 0.8 0.1

.) U-IO, IO "" megel tæl tlestand

ens og lidI linder 200 stk. pr. ml. Det var en passende
{ynd Ix..tand som dæksæd for udlæg.
Indholdet af lørstof var hejt og kun lidt påvirket af en
ogd ærteudsæd. Del ser ud til. at Bodilært og Solara·
i.l~rt er ens med hensyn lil udbytte og næringslIldhold.
Del SlOrste udbyllc olev målt i byg irenbestand.
I eftcrafgroden var udbyue og bc"land kun lidt påvir
ket af æneudsædens størrelse.
Udbyltcl i beregneI foderværdi er i label 35 vi ..t pr.
~Iæt og iah pr. ha.

Tabel 35. Byg- og halVl bladløse ærter i blandi"g lil
heL~æd.

Gn,. 2 d,. 13lomg. 1985-1J6.

a. 75 050 68.7 12,4 17,0 98.1
b. 75 25 So 1.7 0.2 0,2 1.7
c. 75 50 So 5.1 0,2 0,6 5.5
d. 75 100 So 0.8 0.2 1.1 2.1
c. 75 75 Bo 1.6 0.0 0.5 2.1

Udbyttet var rct tH~jl og der blev ikke målt nogen
forskel l udbyttel cfter forskellig ud!>æd af halvl blad
løse ær ler hJandcl med samme mængde byg.
Der 'icr ud lil at være en ~lor 'Habilitet l udbyllCI. s~

sericn af'ilultcs med delle, T'> forsøg.
De nu afsluHcde forsug med forskellig udsæd af halvl
bladlnse æner og ..amme udsæd i byg vi 'it c:
Ol byg i renbe.Hond til helsæd gav del s",rste udhyue 08

\'tlr me.\·f lempelig overfor udlægget.
al den I'figende mængde IldJæd afhalvf blad/ø~e ærter

dæmpede Gllfal bygpIalIler pr. ml flaget. hvilket gav
en mindre lIedgallg i udbytiet.

al ærteblandingelI gOl' en øgel fendenJ fil lejesæd. Ilden
d('lf(' dog svækker/e udlægge/.

Ol der indenfor etl lulsæd pli 25-/00 kg halvt bladlose
ærfer pr. ha ikke blev mtJlI nogel Ilds/ag i udbyul'
eller ejlervirkning.

Byg og halvt bladløse ærter i blan
ding til helsæd, 1985-86.
Byg og ærteblanding lil helsæd kan med de normale
bredbladede ærter give en meget tæl dæksæd. Det kan
~\'a:kkc udlægge! megel. da der ofte bliver tale øm en
..vær Icje:'><.cd.
Dc htllvt bladløse ærter har 1 den første del af vækstpe
floden en åben be:o.taml. Desuden holder de sig selv
oppe vcd de stærk l udviklede slynglrlidc. Til at bdy!>C
fordele og ulemper ved de halvt bladløse ærter som
helsæd og udlæg af kløvergnc~ anlægges fors(lg efter
planen:

a. 75 kg Idahyg
b. 75 kg Idah)'g + 25 kg Solaraært
c. 75 kg Idabyg + 50 kg Solaraært
d. 75 kg Idabyg +- 100 kg Solaraært
c. 75 kg Idabyg -+- 75 kg nodilæn

Forsøgene placeres på alle jordtyper uden og med
markvanding. lIelsa.-dcn gødes med 0-100 kg N pr. ha
efter forholdene, medens eflerafgmdcn tilføres 100 kg
N pr. ha pr. "læ\.
I gennemsnit blcv der gødet med 22 Ion gylle pr. ha.
Årets 8 forsøg gav el middelhøjl udbytte. og deres
rCMlItaler er s.ammcllrcgnct med sidsle års fONØg i
tabel 34.

Antal bygplanler blev dæmpet lid! ved øget æncud
sæd. men det samlede antal planler pr. ml var næsten

kg pr. ha
byg ærl

Afgrødeenhcder pr. ha
3. aug. IO. sept. 21. okt. iah

J
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Triticale, vinterhvede og vinterbyg
til helsæd, 1985-86.
De overvintrende komarters udbyneforhold belyses i
forsøg. som desværre har været gennemført i 2 strenge
vintre i træk. ~ af 12 anlagte forsog har der på grund af
vimerskader kun har \'æret brugelige resultater fra 2
forsøg.
Årets forsøg har nr. 50126. Det blev hostet J slæt i
helsæd af Krakeh ... ede og Tnticale og ingen i efleraf
grøde, så det er ikke blevel medregnet i noget gennem
snit.
Forsøgene fortsælter.

Majssorter 1974-86
I forsøgene måles udb) tie m.v. afsorter, som tilrneldcs
afprovningen efter følgende regler:

a. Sorter. der har \'æret pm\'et I mindst I Ir ... ed
Statens Planteavlsforsog. og har bestået den 1.
prøve for dyrkningsværdi.

b. Sorter optaget p den danske sortsliste.
c. Sorter optaget på EF·sorl'ilisten og som tilbydes

danske landmænd til dyrkning

Forsogenc er i år delt i sorter til ensilering og til
kolbemix.

Majssorter lil ensilerillg.
Udbynet måles i grønmasse, tørstof og råprotein. Si
den 1983 er lillige beregnet foderværdi. idet der tages
hensyn lil hele plantens indhold af træstof og organisk
~LOf. Prøver til analyscring og beregning af fodervær
dien luges i den finsnitlede grønmasse efter majshoste
ren for at sikre en en~rtet gennem.snitsprove.
Udbytiet af kolber beregnes ved at afplukke kolhcrne l
I parcelrække. og det hcregnes senere som en procellt
andel af det samlede udbytte af torslof.
Sorternes kuldefolsomhed i fontrel notcre., ligesom
standfa.~lhed. blom~tringstid m.v. noteres.
P! den måde f3s en vurdenng af de enkelte '\Orters
egnethed til dyrknmg under dc forhold. der gælder i
praksis. Siden 1974 har målesonen \iæret Fronica.
I for",gene 1986 ble... prcvet de sorter. der er \ISI i den
felgende O\Cr'ilg!. Navn og oprindelsesland er tagel fra
EF-sorl..li'if~1l jQS6. fra afprcvning....... irksomheden for
majS hcr i landet eller fra anrneldcrens oplysmnger.

Bcnæ\nel~rneS og T 'tlanlluer fra de ~mme kilder,
og de betyder enkel!- eller tre... ejs krydsede hybrider.
Derer kun I cnkehkrydsnmg. medens resten er Ire\ejs
kryd<;llInger.
De 'tld..tnævnle har en den mest urcgelm;:essige \æh!.
Det belyder blandt andel. al hanblomsten blomsIrer
over en længere penode. De kan betyde en forbedret
besto... ning under \cJrforhnld. '\Om ellers ville \'ære
ugunstige for cn 'tikker kcrnC'k't:'tlllug.

21~

PA .,oflSIiSIe1l

Son. land lI)brid Tidhghcd l antal
EF-land,"

Fronica. USA T 5 6
BorCc. F S 8 J
Ahze. F T (8) 2
MLA 018, F T (7)
LG 2080. F T (8)
Anjou 18. F T (8)
Kent. F T (7) 1
LG 11. F T 5 6
lina. USA T (6)
Derby. F T 6 J
FaJco. F T 6 l
M J471. F T (7)
LP 1011. NL T (6)
Af\ien. F T 5
Galion. F T (4) 2
Lixis. F T 4
Artu~. D T (J)
Primu~. F T 5
Sonia, "'lL T (5)

Karaktcrer for tidlighed blev indført her I landet I

1982. De bestemmes udfra kolbernes indhold afl0TStof
ved normal tid for ensilering. Sorterne Fronica og
LO II blev placeret i middelklassen med karakteren 5.
Dette niveau svarer stort sct lil et tørstofindhold i hele
plantcn på ca. 25 pet.
Klassernes bredde blev sat lil at være plus/minus 2.5
pet. De øvrige sorter bliver derefter placeret efler
kolbernes mdhold af I"r..tof ved normal tid for ensile·
ring. Kniberne er her kerner + spindel + svøb.
Spireevnen er Ikke undersøgt, men må formode. at
ligge på §rels normal.
Den !itørste del af forsøgene blev sået af landskontorets
reJschold. Dcr . !i IO kerner pr. m2 pA 75 cm rækkeaf
stand. Til en sikring af en god fontrsvæksl placeres ved

mngen 150 kg NP 11-23-0 pr. ha.
Forsøgenes pleje har ofte svaret til den omgi ...'ende
mark. da et \torl antal forseg har være( anlagt i
bcslAende malsmarker
Såmngen blev gennemført fra 28. april ril 14. maj med
en genncm'lnillig dalo beregnet til den 3. maj. hvilket
var normalt.
lIoSlen foregik i tiden 13. oktober tl121. november med
25. oktober som gennemsnitlig bostdato. Det gaven
\Xk'ilperiode på 175 dage. som er en normal lang
\iæk\lpenode.
HostIlden søges planlagt. der er ca. 25 pct torstof i
m§lesonen. Dette n ~ dog Ikke hvert år. da måle:sorten
er mlddelt id lig. De 25 pet tørstof er det la\f::5le ind·
hold. h\or .;,aflllnob kan undgås ved ensilenng i lang·
silo og stak Ensilering i hOJslio kræver ca. 35 pet
tørstof i majs for al undg~ saflanob.
Langt de Oeste fOf'og blev hostet af land~kon[orets

rejsehold.
J år forløb botomingen o\er en lang periode. Det
medførte. at den yderste spids af kolberne ikke blev
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\faj~plu!lll'rul/grebe! afJ"ur!u//e/burt'rI'II\ lurrI? I/Jt'rtesJ"uddl!t al/Krlbel. ug III1KI? blade I'/.mer. Set/eT(' æde,; h,'/e l1U1jlplull/{!JI.
·EJ.: hL'gg(,1 I I·('ph'mb/'r-o/..luhcr /JIII/H'rll ('/1 bl!'ilalld med !al/!?,! OK Wrl grw'i i lIJ(lr/..}/..el of{ 1i~!/(,IIr1('. Hfter (II'('''''lIIlrll11{ glir
/tJrI'l!nll' II/lif/grebfru grælf...a!ltn og !igllt'lIdt!. IkJ"wmpt'!\(' /}/I'rI J"cIIII',;kl! IIlId/n ('T !/..ke muligl fur !u!f'n. \1I11/..e har I f.:rum
gruI/IJlert'! Cl/r/lI,'I'r p/un'ret H'rI 1{lIl/lIg pr. I,,!lem/.· m!!"'r lunII.. 1/{1.lf!!1I nrJ"lIlf1g.

kerne...al. Dog \ I~llede kolberne......t,)\ fang. IlVllkct vi·
~te. <Il befrugtnillgen var genncmført. og kimene var
b1c.~\Cl d:llmet.
Det ..å I !ir I 'i10l' ulhtræknlllg ud lil. at kerne:rne ikkc
ville modneS. Od sk)'lde~. at kolberne sled vi ... blc\
..lærkt angrebel af fusanum. "(lill tomte: kcrncne for
d(.'re~ Indhold af ..I...:e):.,e:. På kolberne vi .. lC dct <,ig ve:d.
al kUIl cnkclte kcrner i en kolbe blcv gule. meden ..
rc ... lcn \ar hVide og tommc for Indhold.
Delle angreb af fu ...ariUlll i kolhcl'l1c har aldrig l~)r haft
..;, ..tor ...t~ rke og udbredel\t', ~'i det hænger Ilnl.. i nogen
grad sallllllen med det k\llige Vejr I <;;cplclllber. Det ~a

ud til. al maj~ p~ 0crtlc i nogen grad ...Iap fri fol'
angrcoct. lll~dellS der "lcd vi .. \ar ... \ære angreb l Jyl·
land.
Angreb af fu~arium i mtlJ.. l..olhcn viser .. ig \ ed en rudlig
fane pa .. \ubbladene. og kolhc.. ulken forrådner. AII
greb af fu ..a ri UIII ved I11<1J .. plalllL'flH:S ba..i". som ~I..yldc~

CII al1(kn t}l}e fu ...arium. var 1"1\ og hc.. kcdne I :'ir. Dct
\ 1.. 11.' sig ved. al Tllajs ble... "lllendc udell at g!\ I leje til
langt hen p<1 eftcriirc!.
Angreb iJf fll ..arilllll kan ikh' bcb:lI1pc.... men m!i
klarc~ \cd al dyrke: ~orlcr. (kr er rC"I ... lentc (werfor
allgreh.
Iler er \ l I ..ortwalgcl nået I;cng"l m~d r(,:'<'i 1t.'n ..
ov{'rfor an.,L\rcb af fU"anurn ved majsplallternc.. h I...
meden<, ...ortwalg (lVcrfor fu ..arillm med angreb i kol
herne er mcrc u"lkker.
Og..~ kolher angrebet af "'lorknnldct b,cgcrsvamp ble\
<,et I :'ir. Oe!te ligrlcr mcget et angrcb af flIsarilull p,l
kolben. men her frcmkommer Illgen mdhge f<lrvc på
~v,)bbladl'nc. og kolbe~lilkcn forrådnc::. ikke.
I label 36 ..l.... re\llltaler fra de tIdlige sorter. Forfrugten
\ar maj... 153. roer i 20. og korn I 27 pet af for..ogellc.

/abt'! 36. TIdlige' \w!er uf "Hlj~ (214).
GI/s. 15 Jorwg. /986-

Majs 1"1. pel, af IOfSlOf okg pr. ha
IØrst. r3prol. Irælilof grøn! WI"$I. rSpr.

frolllca 20,7 10.0 2J.7 534 110.3 11.0
13on:c 21.1 10,4 22.8 74 1.1..1 0.9
Ali/e 21.2 10..1 22.2 39 5.6 Q.2
MI.A OIK 21.3 9.K 26.0 4 2.7 0.1
LG 20~O 21.0 9.i 23.7 26 0.7 0.3
AllJOll 18 20,3 10.2 23.4 ) 2.3 0.0
KClll 19.8 10.5 24.4 49 14.5 0.9
LSD 22 4.9 0.6

I gt'nnem<,lIl1 nåede IIlgcn af ...ortcrnc o\cr 22 pet
!N.,IOf.I1\ilkcl er dellavc"'lC niveau, der hIdtil er målt I
for..og med tIdlige lIIaj.....oner til t:n~ilcnllg. Anjotl 18.
LG 2080 og MlA 018 ga\ samTlle udbylIe "Olll m:'ik·
sorl(,:'lI. mcdt'lIs l3orec. Alilt' og Kellt gav .. ikrc I.l\erc
udhyllcr end rnålc..onell.
I label 37 \l.~ en men.igl {lvcr planteta!' slandfa.<,thl"d

m.'

Anlal piallIer pr. m2 var på 7.9til M,5 og AnJoll 18, LG
2080. MLA UlS og Ali!:c cIabIercde .. ig mcre <,IUen
em.! nonie. Fronka og Kent.
Der \;J.r mgCII for ..kcl på "landfa.. lilcden. wm \o<lr høj i
alle "{l neme.
Klin AliZ(' opnåedc l nærheden af halvdelen af udbyt
tel I form af kolbelon.tof. Dc øVrige sorter lA lidI over
33 pel og Anjoll 18. rv1LA Ol8og Froniea under 30 pet.
Den hcregnede foderværdi vm middclhoj og p. 92
<tfgr0deel1llcdcr pr. ha i Illfllc<,orten Fronica. Sorternc

21'}
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Tabel 37. Tidlige sorter af majs.
Gn~ 15 forsøg. 1986.

pc! hk, tørst.
Majs ptanu:r I<j<- kolbe- pr. ha Le

pr ml ,;æd tOBI. kolbt st,+bl pr. ha

Fronica 7.9 0,5 29 31,9 78,4 92,4
Boree 8,0 0,4 34 1,0 ~14,3 ~9,3

Alize 8,3 0,3 43 13, I 18,7 0,6
MLA 018 8,3 0,0 26 2,6 5,3 3,9
LG 2080 8,3 0,0 37 8,6 ~9,3 0,6
Anjou 18 8.5 0,0 28 ~ 1,7 1,6 0,9
Kent 7,9 0,8 ]j 1,6 16,1 1l,8
LSD 0.2 4 0,1 5,0

Boret og Kenl gav sikkert lavere udbytter end mAle
sorten, medens de øvrige sorter gav et udbytte på
målesortens niveau.
I label 38 ses en oversigt over andre dyrkningscgenska·
ber. •

Tabe/38. Tidlige .forter af majs.
Gn~ 15 forsøg, 1986.

Sorterne Derby og LP 1011 nAede 25 pet torstof,
medens de øvrige sorter havde ca. 24 pet torslof.
Indholdel af rAprotein var hojt. medens der i alle sorter
var el ret lavt indhold af træstof.
Udbyttet var lavt med ca. 9 ton tørstof pr. ha i alle
sorter.
l label 40 ses en oversiglover plantetal, lejesædskarak·
terer m.v.

Tabe/ 40. Midde/tidlige sorter af majs.
Gn~ IO forsøg, 1986.

peL hkg lønl
Mojs planter leje. 'oIbe· ",b> ..e

pr. m' ,;æd .ørn. kolbe ~.+bl pr. ha

Fronica 7.7 1,2 29 26,1 63,9 73,6
LG \I 7,9 0,4 35 5, l 4,8 0,7
Jina 7,4 0,4 41 8,7 - 13,9 ~3,6

Derb) 7,6 0.4 34 3.5 -6,3 5,1
Faleo 7,5 0,2 34 2,6 8,1 4,8
M 3471 7,8 0,0 41 11.2 10,3 2,2
LP 1011 7,4 0,2 32 3,0 2,1 0,7
LSD O,}

kulde- pet. Da.o "Majs påvukn. kerne r", t01'\1 Anlal planter pr. m::!. "'ar under middel med 7.4 - 7.9
ron' "". hanbl pr. FE planter pr. m::!.. la\'est for Jina og LP 1011 og hOJest for

Anlal fs 7 , ,
" LG 11

Froniea 6 66 12/8 1,19 Standfastheden var gennemgående god. Kun målesor-

80ree 6 67 6/8 l, 17 len Fronica fik lejesædskaraJ..lerer på o...er l.

Alize 6 78 5/8 1,14 Andelen af udbyttet i kolbelorstof var lav, især for

MLA 018 6 54 10/8 1,28 Fronica på 29 pet og hojesl med 41 pet i Jma og LP

LG 2080 6 63 7/8 1,19 1011. Sorterne gav lOtahldbytter på niveau med måle·

Anjou 18 5 63 10/8 l, 18 sarien Fronica.

Kenl 5 65 7/8 1,22 I label 41 ses en oversigt over modstandsevne overfor
kuldepåvirkning i forårct m.v.

En onskeson har karakleren IO i kuldep \'Irkomg i
foråret, blomslrer sidst i Juli. har en kernesælning på
100 pet og har hajsl 1.15 kg tNsloftil J foderenhed. Jo
større afvigelser fra delle Ideal. JO mmdre interes~har
sorten, hvor maJscnsilage udgnr en betydende del af
det samlede foder til malkekøer og slagtctyre.
I tabel 39 ses reoultater af udbytter m. v. i midddlidltge
sortcr. Forfrugten var majs i 80 pct og vårbyg i 20 pet
af forsøgene.

Tabel 39. Midde/tid/ige sorter af majs (215).
Gn~ IO forsag, 1986.

Majs pc! pet. ol 'on'oI' bk. P' b>
IOrst. rlprot. lrzs;to( JTlml lørsl "'pr.

Tabel 41. Midde/tid/ige sorter af majs.
Gn~ /O forsøg, 1986.

kulde- pel. 0310 kg
Mojs p'\lfko 'erne- r", ."'"forlr "". haobl pr. FE

Anlal f., 4 J IO

Froniea 7 73 11/8 1,22
LG 11 7 77 9/8 1,22
Jina 7 76 6/8 1,21
Dcrby 6 70 9/8 1,27
Falco 7 65 8/8 1.23
M 3471 7 80 8/8 1,20
LP 1011 7 68 12/8 1,22

Fronica
LG II
Jina
Derby
FIlIco
M 3471
LP 1011
LSD
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24.4 10.4
24,2 10,5
24,1 10,3
25,0 10,2
24,3 10,7
23,6 10,4
24,5 10,6

22,9 451
22.9 2
22,5 II
23,5 24
22,7 29
21,9 IO
22,6 31

18

90,0 9,4
0,9 0,1
5,2 0,6
2,8 Q,5
5,5 0.3
0,9 0.1
0,9 0,3

Alle sorter viste la...e kamkterer for kuldetålsomhoo.
h\or dog kun Derby fik kamkteren 6 mod de oVrlge
sorlers karakter på 7.
Kemes.'etningens procenler var lave i alle sorter, og
lavest i Fatco og LP 1011 med 2/3 af kernerne ansal,
medens LG Il og Jina opnåede 76-77 pet kerner ansat.
Blomstringen \'ar sen lil meget sen efter den I. uge i
august måned for de flesle sorters vedkommende.



Ingen af sonerne havde i nærheden af den ønskede
foderværdi pl\ 1.15 kg torstof lil l fodercnhed. hocr
Derby havde CIl rel lav foderværdi med 1,27 kg 10rMof
til l foderenhed.
Ilabcl 42 ~es en oversigt over udbytte m. v. i fnrsøg med
sildige '\orter. Forfrllglcn var majs i 33. rocr i:\).
vl\rbyg i 22 og æncr i 12 pet af forsøgene.

rabel42. Sildige maj5..\"Orter (216).
Gns. 9 forsøg. 1986.

Majs
pcl. pct. af 10nllof hkg pr. ha

lørsl. rApr. træst. vant 10rst. rApr.

a. Fronica 20.8 9.4 23.5 481 99.9 9.4
b. Arven 21.1 9.5 23.9 26 6.9 O.R
c. Galion 21.3 9,) 22.2 22 2. I O,)
d. Lixi~ 21.9 ~l.l 23.0 11 .1.0 0.0
c. Anll~ 20.5 9.1 25.9 JJ 5. J 0.2
r. Prilllu:-, 11.8 8,8 2J.6 6 6.J 0.1
g. Sonia 21. I 9.6 2-1.6 9 J.J 0.5
LSD 1/

Sildige soner lagL'S med i fnr~()gelle for mere al måle
udbYllct til ~laldfodril1g i efterl\rel end for al målc
udbyttel lil ensilering. Til5taldfodring bctyder tiet ikke
så meget. al Indholdet af torslof er undcr 25 pcl. dier
ilt udbyttet finde~ i stængelturstof. Dyrene udny"cr
nemlig sukker i Mænglerne ligc'\l\ godt som de udnytter
~tjvclsc i kolberne. Det vil derfor va:re muligl al linde
letfordøjelige majssoTler. selvom udhytlct stammer fra
en knJftig slængel og na::steJl er uden kolbetur... lOf.
Ved ensilering omdannes sukker i stænglerne td orga
niske syrer og kuldioxid (C02) og oftest med betyde
hgc lab. Sli\'clse i kolberne l<tger derimod næ"lcn ikke
del i om..ællllngerne ved ensikringen og bevares med
megel '\må tab til foder for dyrene. Derfor opstl\r de
~tørSle tah ved ensileringen 1 mJjssorter. der er rige p~

'\tlkker og fattige på lørstof og :-.tivdse. men dis~e

sildige ~ortcr kan som næ\'l\t værc megel cgnede til
sluldfodring.
De sildige sorter havde el indhold Jftorstoffr:t 20,5 til
21.9 pet. Og~ indholdet af træ'\tof var gennemgående
lavt med kun ~orterne Sonia og Artu... pil. ca. 25 PCI.

tra::stof.
Alle sortcr bOn5.el fra Galion ~dcde højere udbyllcr
cnd Fwnica i tør~tof pr. ha.
l1abel4J ')Csen n\er~igl over antal planler pr. rn 2 m.\'

Tabel 43. Sildige /1/ajl"mrter.
GI/s. 9 jorwg. 1986.

pcl. hkg tørst.
Majs plantet leje- kolbe· pr. ha a.e.

pr. ml '"'" tørst. kolbe st.+bl. pr. ha

a. Fronica J.6 I 36 3J,4 62.5 83,4
b. Arven J.9 O J8 4.J 2.6 4.6
c. Galion J.6 O 44 J.O -9.1 1,0
d. Li;m J.R O J8 2,8 0.1 3,9
c. Anu<; J.9 O 31 J.4 9.1 1.5
r. Prirnu'i J,g O 43 10.0 J.J 5.5
g. Sonia J,4 O 42 J.6 6.5 1.5
LSD

G rovfoderprodukt ion

Antal planlcr pr. m! Id på 7.4 - 7.9. h\i1ket \:tr
middelhøjt. Alk :-.orter var meget standfas1c.
Alldelen af kolbewrstof var lav og hcltncd til 31 pet i
'>orten ArlU~. I<;ær Mlrterne Galion. Pnrnu~ og Sonia
gav højere udbyIler i kolber end Fronica. I beregnet
foderværdi var der dog ingen sikker for'\kel pl\ ...orter
ne~ udbylte.
I label 44 ~c'\ ell over... igt over ...anerne:'> tål'Olllhed
overfor kulde I foråret m \'.

Tahel44. Sildigt' maj.urmer.
Andre' dyrkllillgsege1l.\J..aber.

pcl. kulde dato kg
Majs kerner i r~i- ro. 10~t.

kolben SIens hanbl. pr. FE

Anl.d f~ l , o.. Franka JI 8 'I. l.20
b. Arvcn 6i R % 1,11
,. Galion JJ K 'I. 1.16
d. LiXl~ J2 J 'I. 1.18
c. Anu'\ J4 i 'I. 1.29
f. Prinw... J2 8 'I, 1.19
g. Sonia JJ R '1/"" 1.22

Kerne~a:lningel1 \'ar lav med 68 pet i ...mtcn Arven ug
med 77 pct i Sonla.
Sorterne vi ... te alle. bort \Cl fra LIXi~. god modMand
sevne overfor kuldepåvirkning i foril.ret.
Alk ...orter havde hanblorns!en i blomst i den l. uge af
august.
BOlhet fra 'ionen Artu:-. :-.kulle der i de ~wrige sorter ca.
1.20 kg Imstof til l fodercnhed.

I tabel 45 linde.. i den øverste halvdel en 'lil III lel
ovcr~igt o\cr resultalerne fra for'>og med 'ioTIer afmaj'"
til el1~ilcT1ng l 1986, l1\or de er opslillet i alfabeti'\k
orden.
Afgrudeenheder er betegnel efter de hcrcgnillg~form

ler. der blev indført i 1()83.
I den nederste halvdel findes ligeledes resultater af en
parvb sammenligning med m<1k'Sortcn Frol1lca. hVI~

udbylte er Soat lil 100. foroven i tabellen. Længsl til
hojre lindt:~ forhold~tal for den prøvede ~ort.~ udbytte l

afgrocleenhcder pr. ha med Frolllcas udbytle ~al til
100. AiiLe'" udbylte i afgmdcenhcder pr. hu blcv f.eks. i
1986 beregnet lil 92.4 - 0.6 = 91.8 dier I pet mindre
end Froll1ca og med forholdstal 99.
Årel ... for!>øg gav nogel under middel udbytte. Del
skyldes især forår~kuldc til langt hen i maj. Godt nok
retlede sommervarmen I juli-august meget p<1 majsen.
men en meget kølig og tor september gaven dårlig
afmodning.
Delle sammen med angreb af fll~arilllll og andet i
kolberne efterlod l\rcls majshost med ct megcl lav
torstofproccnl '\elv \ed en mege1 sen ho~\.

I beregnel fodcrva:rdi gav Anli"', Lixis og Primu~

storre udbytter end Fronica i året~ for'\og. medens
Kent. Derby. Falcoog Boreegav noget la\ere udbyltcr
elld ml\lesorlen.
Ovcrsigtcll forneden i tanel -45 har og"!! f'3.el tdfan
resultater fra 1986.
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Tabel 45 Samlet oversigt O~'er majssoner /975-86

'-<- TørslOfpct "a tørstof Udblue og rMrudb) lU: Udb. Ol merudb
ipr. FE h a (enlor pr_ lul ae_pr. ha

KoI~r StrnBk<

:'\1ajs- Isorter •
~ " ~- Z ~

c c
~

c c
.:. '" c c 9 c ~ c ~ c & ~ c SI.. .. ~ ~ ~ ~ j u ~ ~ "O ~ ~ ~ ~

~
"O

§ ! § ~
» ~

.< c • • • • E i ;. Æ '" æ< ~ .. ~ .. ~ .. :>' .. ~ ..
Fronica .. o o • - 100 - 100 - 100

Forsøgså, /986
Alize o o' 15 0.5 0.3 21 21 1.19 1.1431,9 13.1 141 78,4 18,7 76 92,4 .0.6 99
Anjou 18 15 0.5 0.0 21 20 1.19 1,1831.9 .1,7 95 78,4 1.6 102 92,4 ·0.9 99
Artul) 9 1.0 0,0 21 21 1.20 1.29 37,4 3,4 91 62.5 9.1 115 83.4 1,5 98
Arven o. 9 1.0 0.0 21 21 1.20 1.21 37.4 4.3 III 62.5 2.6 1<J.l 83,4 .4.6 106
Boree o o o o •••• o 15 0.5 0,4 21 21 1.19 1.1731.9 1.0 103 78.4-14.3 82 92,4 9.3 90
Derby ........ IO 1.2 0.4 24 25 I.n 1.27 26.1 3.5 113 63.9 ·6.3 91 73.6 5.1 93
Falco o o o o o o o. o IO 1.2 0,2 24 24 1.22 1.23 26.1 2.6 110 63.9 8.1 87 73,6 4.8 93
Galion ........ 9 1.0 0.0 21 21 1.20 1.16 37.4 7.0 119 62.5 ·9.1 85 83.4 1.0 101
lina o o o 0.0. o IO 1.2 0,4 24 24 1.22 1.21 26.1 8.7 133 63.9 13.9 78 73.6 3.6 95
Kenl o O. 15 0.5 0,8 21 20 1.19 1.22 31.9 1.6 105 78,4 16.1 79 92,4 .13.8 85
LiAis o o o o o o o ••• 9 1.0 0,0 21 22 1.20 1.1837,4 2.8 107 62.5 0.2 100 83,4 3.9 105
LG II .. IO 1.2 0,4 24 24 1.22 1.22 26.1 5.7 122 63.9 4,8 92 73,6 0.7 101
LG 2080 ..... 15 0.5 0.0 21 n 1.19 1.19 31.9 8.6 127 78,4 .9.3 88 92,4 ·0.6 99
LP 1011 ... IO 1.2 0,2 24 25 1.22 l,n 26.1 3.0 III 63.9 ·2.1 97 73.6 0.7 101
M 3471. IO 1.2 0.0 24 24 1.22 1.20 26.1 11.2 143 63.9 10.3 84 73.6 2.2 103
MLA 018 15 0.5 0.0 21 21 1.19 1.2831.9 .2.6 92 78,4 5.3 107 92,4 .3.9 96
Primus . . 9 1.0 0.0 21 22 1.20 1.19 37,4 10.0 127 62.5 .3.7 94 83.4 5.5 107
Sonia o. 9 1.0 0.0 21 21 1.20 1.22 37,4 7.6 120 62,5 .6.5 90 83,4 1,5 102

Forsogsår /975-86
Accord o o 81·82 22 1.7 2.1 27 29 1.17 1.21 67.3 0.9 101 60.8 8.1 87 109.1 .9.7 91
Alize .. 84·86 40 1.3 0,9 n 25 1.22 1.16 45.5 8.5 119 66.1 18.1 73 91.6 .3.9 96
Anjou 18 85·86 26 1.2 0,3 21 21 1.20 1.1941.2 .0.5 99 72,8 1.5 102 94.7 0,7 101
Anko 82·84 26 1.9 2.1 26 27 1.19 1.1656.1 0,9 102 53.6 ·8.7 84 87.5 6.0 93
Aria o o o o 82·84 18 1.9 1.5 24 24 1.17 1.21 50.8 1.0102 56.9 0.1 100 86.3 1.1 99
As.' ... 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
Baslille 83·85 24 2.2 1.5 25 24 1,19 1.33 51.2 ·6.1 88 53.2 ·2.5 95 87.9 15.2 83
Beaupre 84-85 18 1.8 1.7 24 26 1.20 1.30 56.3 1.0 98 58.9 12.2 79 96,4 17.8 82
Beke ........ 80-81 24 2,4 2,4 23 23 1.22 1.19 58.6 3.0 95 61.2 ..2 87 98.6 .7.6 92
Bhzzard o •• o 81·82 n 1.7 2,3 27 27 1.17 1.1767.7 .0.6 99 60.09.3 85 109.1 8.5 92
Bortt o o o o 0.0. 80-86 70 1.4 0.9 24 27 1.21 1.1648.6 2.9 106 61.7 13.4 78 91.5 5,4 94
Brubel . 83·85 17 1.8 0.8 22 n 1.21 1.20 40.0 .1.2 97 53.5 1.1 98 77.6 2.0 97
Buras. o o o 78·81. 84·85 106 1.6 1.1 22 23 1.23 1.21 48.6 1,4 103 61,0 .6,1 90 89.2 ·2.5 97
Brutus. o o o o ••• o 79·81 53 1.4 1.6 22 n 1.21 1.25 52.7 4.2 108 64.8 1.0 102 97.1 1,1 101
Derby 85·86 19 1.7 0.6 24 25 1.19 1,2441.5 2.4 106 64.9 ·8.2 87 89,7 .8.1 91
Forla o o 79.81.82 62 1.0 2.1 23 26 1.20 1.1851.9 1.2 102 64.1 12.8 80 97.0 .8.3 91
GLG 139 . 82·83 18 1.6 1.5 25 27 1.181.2047,7 0.3 101 56,0 4.1 93 87,6 .4.1 95
Irla 82·83 16 2.0 1.5 25 25 1.16 1.2144.0 3.5 108 58.3 -4.7 92 88,3 .4.7 95
Joran 82·84 34 1,4 1.2 24 26 1.22 1.21 48.5 3.5 107 53.8 11.3 79 84.0 .5.4 94
Julia 83·84 25 1.9 2.8 23 25 1,23 1.26 43.8 .5.3 88 49,3 15.1 69 75.5 17.8 76
LG Il 80·86 66 1.8 1,5 24 25 1.19 1.20 50.0 4.9 110 59,8 ·6.3 89 92,4 2.2 98
LG 2080. 85·86 26 1.2 0.2 22 25 1.20 1.20 41.2 8.5 121 72.8 7.6 90 94,7 0.9 101
Pumas. 83·85 26 2.3 lA 24 28 1.27 1,23 49.9 0.9 102 53.6 9.8 82 85.3 ·8.3 90
Reus o o o o o o •• o o 84·85 Il 2.0 2.1 22 23 1.22 1.28 47.8 2.9 106 57.6 2.1 96 86,4 3.2 96
SilDe ........ 79.80.82 46 1.1 0.8 23 n 1.19 1.18 50.6 0.4 101 62.9 ·5.6 91 95.7 ·3,6 96
Splenda o 83·85 17 2.6 1.2 24 23 I.n 1.24 43,7 2.0 95 50,1 3.9 108 77.9 0.2 100
Tassil0. 3·85 18 2.3 2.2 n 24 1.23 1.22 41.3 0.1 100 51.9 1.4 103 76.2 1.1 101
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Kun Anjou l~, Brulu... LG 2080. Splenda og lil<,silo
har ydel Ildb~IICr \om Fronica.
En god <,t<Lndfa'ithed har meget \tor betydning for
valge! af:->Ml. Delle krav lil ell glxl "landfil~lhed Cl' ens
over hde den majsdyrkende del af vcrden. <,å mc:-.tcn
alle de <,orter, der har været med i afpnwlllllgcn, har
værel rnegel .. "'ndfa:o.tc.
En tOI':->lofproccnl p" 25 ved normal hosltid er CImege!
vigtigt krav Id en sort, der \kal enstlcre'i. Ved dyrkning
lil 'iWldfoder er delle krav Ikke :o.å vigtigt. Langt de
neste ..orter når 20 pcl toro;tof og lidt merc. hvilket er
nok III :-taldfodring.
El .. \(lrl udhylle af kolbcwrstof er også en vigtig
egenskab i dyrkningcll. da kolben er den mc\t energi·
rige del af majplan!cn. Et h~ljt udbyllc ar kolbclørstor
har derfor og~<'I. indnydelsc p:'\.. hvor meget lørstof der
går ul l foderenhed. Iler \ il 1,15 kg tMstof eller nlll1dre
v;cre et ..ikkert legn på, at sorten vil være cl velegnet
d'tmatenak ul el1 koncentreret maj!.cnsilagc.
Summen afnulj:o.\.armccnhedcr målt fra 28. april lil 20.
oklober var gellncmg,knde ret lav 1 år, SOIl1 det frcm·
går af lig. 2. hær i Jylland \-;11' del bort:-.ct fra Århu..
E...bjerg OIlH,hlct og den ~ydlig')tc del af Sonderjylland
et køligt maj..:'ir
På øertl~ blcv der målt 2.100 - 2500 mllJwarmeellhc
dl'r. hvilket .. lori ~et var nok til al na ca. 25 pet torqofi
maJ\ III en:-.ilering 1 næ~ten alle områder. DCI var
derimod for lidi tr! Clt modnc 111<\J\ Id kollx'rnix.

Sro!lI1('I/r/A1J brandbll.'ga. der har Vi.fl ~Ig al være 111()(1f/(lIIds
dygfig ol'l'r/or /lArl.ldrsmidlel OIruzltl. Aan i mal'; SQm mOl/ir
Au!llu pO ft IJr QP'ra:de I en flærAI generende f{'"bestalld.
Kali bekæmpt'5 med feh 3.5 I Laddok + 2 I Aklipmn pr.
ha. /I()r /lkr/l(1I('( har J-4 løl·blade.

Tabel 46. /\fujJ.mrra ril kolbemi.\.
Nr. 53019, 1986,

Fus. pct, hkB pr, hil

Majs "". af tørst.
sucn· leje- pcl. spin- _.e.
• Bd sæd 10rstlrø:!lt del kerne llpindel pI, ha

!-lorec 7 2 J4 Il H 41,1 13,9 55,0
Alize 6 8 36 lU Jl 9.5 5.7 15.2
MLA 018 7 l 17 lU 65 28.5 0,6 2<).1
LG 2()HO 7 l 29 Il 40 4,0 0,2 3,~

Anjou 18 6 l 2J 8 37 12.0 4.4 16.4
Kenl 7 2 26 9 34 10.9 4.9 15.8
M 3471 8 26 Il 38 3.9 U.8 4.7

GI/". 6 forstJg. 1985-86
Borcc 2 2 47 8 21 47,0 12,2 63,4
AliZ(' 7 4 49 9 2J 3.2 0.8 3.6
LG 2080 2 2 36 9 25 9.1 0.3 lU. 7
Anjou 18 4 2 .18 9 20 4.9 1.6 6.9

GIIS. 10 fors,,/!,. 1984-86

JI
Boree 2 2 48 8 20 44.6 11.0 59.7
Ahzc 5 3 50 9 21 1.8 0,2 1.8

Arc!'. for:o.øg ble.....,k I den 13. maj og høstet den II.
novem!x'r. Såliden var mcgcl "en for majs til kolbcmix,
m<.."dens høstcn kun var lidt ,enere end normal!.
Alle sorter havde et ..11 lavt Indhold af lor<,tof, at de i
prabi.. ikke \lIle kunne hostes "om kolbcmix. Del
J..ra:ver en tOI"\lofproccllt på ca, 50 pc!.
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1966· 2338
Normal 2448

Majssorter til kolbemix (CCM)
I år blev der gCllllemfMt I for"(lg nr. 53019 mcd hø"t af
Oll.lj\kolbcr til kolbemi.\.
R('"ullaterne er "'Istl labd ... 6 'iammen med en o\er..igl
owr 11Idlil gellnemføne fnr\og.
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Alle års gennemsnit \·iste. at sorten Sorie \ar bedre
egnel end andre til kolbemix, men det \'ar ogsA den
sort, der i 1986 havde vanskeligt ved at nå op på de
ønskede 50 pet tørstof i kolben.
Forsøgene fortsætter.

Tobel4&. Udbringningslider for N lil majs. (217).
Gn~ 5 forsog. 1983·86

pcl. pct. af terst hkg pr. ha
Majs lørst. riproc.. tl'Jl5l. grønt lerst dpr

Tabel 49. Udbringningstider for N lil majs.
Gn<. 5 fors08. 1983·86.

Antal planter pr. m 2 og planternes standfasthed var
ikke påvirket af den lidsforskudte kvælstoftildeling.
som heller ikke påvirkede fordeling af tørstof på et oget
udbytte af kolber.

150 '.26/4 20.0 10.7 24.7 507 101,4 10,8
150 N. 16/6 19,3 10.9 24.4 2 3.0 ~O.I

150N.15/7 19.9 10,4 24.3 24 5.2 0.8
150N.15/8 19.8 10.8 24.7 -7 2,4 ~O.I

LSD
Plasticdækning ved såning af majs
til ensilering, kolbemix og moden
hed, 1984-86.
Forsog med og uden plasticdækning \'ed såning blev
gennemført for al belyse, hvordan majs reagerede
under vore forhold.
Plasticfoliet var i forhold lil sidste år gjort lidt mere
nedbrydelig af sollysets påvirkning. f den ret soifattige
sommer skete nedbrydningen noget langsomt. så der
endnu var betydelige resler tilbage ved host. Disse
rester faldt dog ved berøring let rra hinanden.
Det var brugelige resultater fra forsøg nr. 10079. f label
47 er dels resultater sammenregnet med de foregåcnde
års.

M,ys
planter

pr. leje-
ml" sæd-

pct. hleg lersl
kolbe pr h. a.e.
II)~I. leolbe SI. +bl pr. ha

ISO N. 26/4 8,4 O 41 43,3 58.2 82,5
150 N. 16/6 7.9 O 41 -1.1 2.0 1,4

Tobel47. PIOSlicdækning afmajs til ensilering, kolhe· 150 N. 15/7 8.1 O 41 3.1 2.3 -2.5
mlx og modenhed. 150 N. 15/8 7,7 O 41 0,0 2.5 1.6

pI. pr. leje- p'L hlcg lorslo( ..~ LSD
Majs m' "'" ....... .... pI ..

.) gns " rorsog

Silomajs, Ens. 6" sorter. 3 forsøg /985-86

Udækket 9.2 2 23.1 115,8 94.4
Plaslicdækkc. 9.1 I 27.6 20.7 20.7

Der blev kun målt negative merudbytter ved sene
lermIner for tildeling af kvælstof. hvilket tyder på. at
der heller ikke blev udvaske I kvælstof i forsøgene.
Forsøgene fOrls.-ettcr.

Udbyttemåling i silomajs 1981-86.
Der blev bestemt udbylte ved 15 målinger I majs til
ensilenng.
Vejning af gronm~n foretages i marken på 5 repræ
sentative Sleder. der fordeles tilfældigt ad en diagonal.
På h\'ert pro.. ested ble\ alle kolber brækket af og vejet
fra 2 rækkcr a 5 m. Stængel og blade hostes og \'eJcs
derefter.
Kolber og stængler kan findeles hvcr for sig eller
samlct f beregning af udbyttel i afgroocenheder pr. ha
bruges dct :-;.umledc udbytte af '"fstof og dets indhold
af træstof og aske.
1 label 50 S~ en oversigt over nogle af sorternes
udbYll/:. samt det gennemsnillige udbytte af IS målin
ger

Udbytlebestemmelser i si/omajs f1/8).

Ved plasticdækningen øges slandfaslhcdcn, og indhol
det af torstof oges. I gennemsnit blev der ved silomajs
måll merudbytter, som næsten kan betale mcromkost
ningerne ved plasticdækningen.
Forsogene fortsætter.

Udbringningstid for kvælstof til
majs 1983-86.
I andre lande er der for liden en stigende interesse for
en ret sen tilførsel af kvælstof lil majs for at fremme
udviklingen af kolber. Der er blevet udviklet en teknik,
der lægger kvælstofgødningen ud ovenpåjorden. uden
al planternes blade bliver berort. selvom planterne er
40 cm hoje.
Forsogsplanen fremgår af teksltabellcrne.
Årets 4 forsøg gav under nonmilt udbytte. og den
udsatte kvælstofhlfcrsel gav negative merudbytter. I
tabel 48 cr vist gennemsnitsresultater fra 5 formg efter
planen.

ForArslildeling af kvælstof gav det største udbytte.
Den forskellige lid for kvælstof havde ingen indfly
delse på indhold af tørstof. rAprolein og (fæstOr.

1 tabel 49 er udbyttet af torstof fordelt på kolber og
blade + stængler.

Tobe150.

Borce
LG 2080
Fronica
Brulu~

Gn\. 15 steder

An· pc!. pct. af tørst. hkg pr. ha L~

tal tlmil rApr. lI1eSl. t01'$t ripr pr ba

6 30.S 9,7 18.687.9 8.5 79.6
4 33.6 11,8 18.1 82.7 9.672.6
3 19.8 10,4 23.5 95.2 9.878.9
2 21.3 9,6 22.5120.0 11,4 92.7

28.0 10,4 20.4 92.2 9,4 79.3



Gruvfoderprodu klinn

D~r hlc' l gCllllem .. nit m~lt et ret la' I udb)'lle på 9 Ion
wr<,tof pr ha med \.'a 28 rel lnr\tof eller 79 afgrodC"Cn
heder pr ha

Andre forsøg med græs, helsæd og
majs.
I fnr..og nr 31056 og 470S0 g:n froblalllJlIlg 14 (kl
.. l\I0.IC udb) Ile i eftcr.læl Der \ar udiagiOen: for..I..c1
hge froblandlllgcr I d:ck..xd III modenhed.
I:.n fnlhlamhng med h)bndraJgra;.. '>Om ho\{·dbe..land
ga ... l for..og IH. 50124 pr ha 101 afgroot.'enhcdcr.
ll11'dCll" !'>lldigc rajgr:C'iscr og hVld"ILl\ er gav 105 afgnI
deenheder pr. ha. Dcr blc\ gudct med 75 kg N pr ha
pr ..1:cl.
Italicn..,k raJgræ.....orlCll Nlll'lk. mJlagt llden dæha;d
p:\ marI.. \':JmJd Jord og godl.'1 med 100. ,no. 480 og 640
I..g '\ pr h... g:n l forsøg nr 50104 henholds\!.. 98. 111.
III og 126 afgrodt.~llhcder pr. ha I J &rhge ...Iæl.
1 4 fo~ug 50102. 50100. 50101 og 50103 ble\ gennem
f,'n en eftergod...I..lllng med 1..\ æJ<.lnf omknng byggen...
,,"ndlllllg 111(:d 30 og 60 kg N pr. ha mcd folgcnc.k
rt:'uh:1I i gennenNlIl af dc 4 for..ng.

Stigende m;cngder hygud..:cd III hd<,a..-d hlc\ pm\CI l
fOl'ng nr 50117. 11\ ur en ud...ed pil O. 50. 100 og I~O "g
byg plu<, udlæg ga\ henhold..\! .. 49. bit ~n og 76 I
hcl<'~L-d og.:Kl. 27. n og 21 l gra..... eller lait hl.'nhuld" i...
$R. 95. lOb og 97 afgnxtet:llhcder pr ha En ud ..a...d p.:1
ca 100 I..g byg pr ha \ar \,jlede<.. al fnrclræl.."e Id
hel,,-.:-d
Ihede og <crter l forliog S2UQ og 521~O !!"\ I Cll

lldh~ liemaling henhold..\ l'" 7b og t)q afgnxJt."t'lIhedcr
pr. h" \ed hOlit ...()fll hcl"':l'd 1 ~)r...!Ofprocclllcn \ilr
hl'nhold'<\ l" J9 Ol! n.
LJdh~ (lt'rn:ilmg den 2X ol..lLlhcr 1 m"J"', fro"'l .. Ltdct dCIl
15...cplcmOcr og l l"I..c fro"l .. kadCI n1<lJ" l rtll·..."g lir
521hK ga\ el udb}'lIc pa hCllhold"-\ I" 72 ug en afgw(k
enheder pr. ha.
PIaeerilIg af NP 11-23·0 \cd ..:1ning afmnj .. g<lV I fOr'iL\g
06037 mlcl ud.. lag. medcn .. fONlg 35151 lUe ga\
merudbytte for at uge mængden fra 100 III 150 kg "p
11-23-0 pr ha.
I for..,l,g 351SJ hb I "'onerne Brutu.., Splenda og. Fordc
milli udhylle 1 "olberne udcn og ml'" plasllcdæl..lIl11g
Ocr blc\ mtill ne~all\e rncrudbyller på henhold........
~,7. 6,0 og. l.q afgn\(lt'Cnheder pr ha

J:}1ergod~/.:.IJi"-f!.""'d S lIl/lf'/ræd.
GIJs. ./ [orr,,'!,. IWf6.

Afgnkkenheder pr. ha
efter-

helsæd a(grød~ ialt

Dc 30 og 60 I..I: N pr. ha h~d .. I..ndlllllg ga\ et ugl'l
lldhylle l hd..æd. og Indholdl.'l af raprolclIl ..leg med I
pnx:clll. Dell ogede \æl.. ... t af heh<.l.'dcll ·":cl..kede ud
læggcl nogel I forhold III fnr;)r"'lIldcllllgen p~ 150 I..g N
pr h~ g~\ dl.' ebtra 30 og hO "g pr ha wd <;I..ridlllllJ,:
mlel menldbytte
I for<;ogene 50128 o~ 5012Q med f00.keJhge ..cne<;orlcr
..ammen Tltl-d byg III helsæd ble, målt folgt'llde udhyl
ter l gennem... nil af l fors,'g l hel '<æd og cfterafgnxtc.

7aht'! 51. Erfe,mrfN og b_l~ fillrd\cI!d.
Gn~ 2 [ormg. /9116.

Forenklet grovfoderproduktion.
Dc pIaniagie Ocr flge for.."g med bedcroer. maJ".
hckL-d og "Imergræ-; er blc\et gennemf'1ft efter
..... mme rctnlng.. llIl1Cf "'<)111 l dl' 4 forl'g~endc ~r

PI:\ll'("a\'ls"on~uleJ1ICI1 f()rc..,~r for,,('gsarbcJ(Ict. me
den.. I..\i.t=ghrug-."onw1enten fore<;l:\r mll.llllg af mar"·
udh) Ilet og opgor forbrugt'l af grtH foder I fod nn gen
Gcnllem delle s..'lIlHlrbeJ<lt: \il del p:1 den ..amme ejcr.
dOIll \ære muligt at I?t cl udtryk for'

I Brulloudh) ttcr I forsøg
2 Brulloudhytler I lllarl..
.'\ Opm3he udby Iler på lager
4 '\cttoudbYller I l..ryb!'lc.

Del er iUc mullgl med den aln endle lel..ml.. at fJ en
grundig hcly..nmg af. rsagerne til tah fra marI.. 111 'ilald
Sidclnbende med ft'"lr ..."g. m:1llng af udby.llel • marI.. og
p. lager er der ble\el målt arbeJd..forhrug \e<l ho<;l af
dc forskelhge gro\ foderafgruder.
Delle arbejde blc\ fore-.tåcl af medarbejdere fra Sia·
len'i Jordbrugslcl..lml..e In"'lIllll. Horsens ArbeJdct er
endnu iUe helt af.. lullet. men delS hmedre"-ultater HI
hli\e omtalt i en afsJulIcnde beretnlllg.

'Oll.'
l.1
:U
U

19.0
0.4
0.-1
0.4

27.7
1.1
1.0
0.4

53.4
3.6
2.7
5,4

Argrødttnheda pr. ha
Byg- EOerafgr0den

helsa:den I slæt 2. ~Iæt

a 100 N
h. 1501':
c 150 JO"l
d.110 60N

Forsogsled

Il)!; O æner 65.9 48.9 114.1

JIByg Bodila:rt 2.1 0.2 2.J
Byg Salomeærl J,4 2.9 O.l Bruttoudbyttet i forsøg.
Il} g S"I:lrc:crl 7.Q 0.1 7.8

IlH' Progretaærl O." 0.8 0.2 Por"(lgene gellnemfNc<, "'Olll r;ekkcf<lf',(lg efter planell

d ..æd'illl,cngden \ar 75 I..g byg og 50 kg pr tJa al
a;rlt....orlcrnc. 8orhl'I fra Solare:l:rl med el Illlnu,< pil
7.CJ ga\ de o\-nge ,-erle',oner cl mcrudbytte på 0.6-14
afgrodeenheder pr. ha. Oodllæn . udlæg ga\ det
<;Ior"te "'UTIllede udhYllc.

Allederocr. Kyro...
n MaJS. FroOlca
C Helsæd med cflcrafgmc.lc. Idahyg l1~llcn,k raJ

gra...... 7'llllak
D Slæl!!ne-.. fmhlandmg IO eller llU\ærende I ar..

græ....



Grovfoderproduk t ion

Afdeling C er underopdch. ~ der Illføres henholdsvl'l
O. 100 og 200 kg N pr. ha lil cflerafgrøden. Afdeling D
er ligeledes underopdeh. s3 der kan godes med O. 150
og 300 kg N pr. h•.
Nyanlagte forsøg placers i en I. års græsmark ved al
fræse eller pløje A. B og C. Denne fremgangsmåde ble\
brugt pJ 3 brug. bl.a. fordi græssel \ar udvintret på det
planlagte forsogsareal.
Forsøg, der har været gennemfort l en årrække på
samme ejendom. blev forberedl efler planen, \ed al der
Arel i forvejen ble\' såel blanding IO i dæksæd. Den del
blev så brugt som afdeling D med I. års græs. Den
ovrige del af arealel plejes og afdeling A. B og C tiJsås l

forAret efter planen.
Godskning, sAn ing. pleje og pasning af afgrøderne i
forsøgene soges gennemfon. så bekæmpelse af skade·
dyr. sygdomme og ukrudt sker I lide og med de bedst
egnede midler.
Det kræver \mdstllle. da Oere af de bedst egnede
ukrudtsmidler. f.eks. til bederoer kan gi\e store skader
på majs og omvendt.
Host skal ske pA det bed'lte udviklmgstrin af afgroden
Af forskellige årsager udgik 5 ejendomme. så der iah I

1986 var 14 tilbage med IO I Jylland. I på Fyn. 2 på
Sjælland og I på Bornholm
Reaktionstallet var pA el rimeligt nl\icau på de Oestc
ejendomme. Fosforsyretallene var på et ret højl niveau.
Også kalitallene var ret høje bortset fra et par ejen
domme med tal omkring 5. Derimod \'ar magnesium
tallene lave lil megellave. Dette er et område, som bør
rettes på kvægbrug. f.eks. ved al bruge dolomitkalk
eller på anden mAde at 8'K1e med magnesium. Nogle rn
jordprover visle lave kobber- og mangantal. Del er
begge vigtige mineraler i hægfodringen. så mangler
bor all1jælpcs.
Grundgødskning med husdyrgodning vur på 44 kg
ammoniumkvælslOfpr. ha plus 123 kg N i handelsgød·
ning, cl/er iah 167 kg N pr. ha, hvilket må betegnes som
et godl startgrundlag på el kvægbrug.

Bederoernes udvikling.
Roerne blev el i tiden fra 9. apnl til 5. maj med en
gennemsnitlig sådalo på den 24. april. Det må betegnes
som en ret sen såning. Roerne ble\ taget op i uden den
13. oktober til den 24. november med den 23. oktober
som gennemsnit, hvilket gaven vækstperiode p! 182
dage eller en over middel vækstpenode.
Bekæmpelse af ukrudl hUedes ret godl i de fleste
forseg.llgesom bekrempelsen afthnps, lus og bedeOue·
larver lykkedes godt.
Gennemgående havde roerne et godt år i forsogene. og
de saHe udbytterekord og modte med et meget hUjl
lorstofindhold

Majsens udvikling.
Majs blev sael fra 25. apnl [il 5. maj med J. maj som
gennemsmt eller lil nonnal tid. Hosten af majs skele I

tiden 13. oktober III 31. oktober med den 23. oktober
som gennemsnit. Det gaven vækstperiode på 175 dage.
hvilkel er en \'ækstperiode af normal længde

226

En megel kølig maj blev fulgl af en varm og lør juli
augu..t måned.
Midt I scplember slandsede nattefrost p3 udsalle 'lIe
der "æksten af majs. lonigl blev september måned den
koldeste i mange år. 8esto\ ningen var \'ellykket og
god. hvilkel I..unne ses af de noovisnooe stovfang. men i
store områder skele der ingen afmodning og der er
sjældent før blevet h""let majs med så lavt el indhold
af 10(';lof.
Årsagerne \ar blandet andel de la"e temperaturer.
angreb af fusarium og storknoldet bægers\lamp.
Der var lOgen angreb af frilOuer. men stedvis svære
angreb af lus. som mAske ogllA har haft SIQ bel)'dmng
for den s\'igtende kerne.sætning.
J forsøgene ble\ også sel en svigtende bestevnlng i
enhgt beliggende forseg, h\'or der var for lidt pollen ul
en sikl..er bestøvning.
J gennemsnit ha\'de majS dog el middeIgodi Ar I forso
gene

Helsædens og efterafgrødens
udvikling.
Byg og italiensk rajgræs til efterafgrode blev såel fra
den 8. april til den 9. maj med 24. april SOm gennem·
'lnit. Helsæd blev hostet i tiden fra 20. juh lil 6. august
med 28. juli som gennemsnil1ig hostdato. Del belyder
en vækstperiode pA 95 dage, hvilket er normal!.
Eflerafgroden blev høstet den 6. september og 22.
oktober.
Helsæd og efterafgrøde gav middelhøje udbytter.

Slætgræssets udvikling.
I for,cg blev taget slæt i en l. års græsmark udlagt med
blandlllg IO. medens 3 forsog blev gennemført i en
anden L Ars græsmark pA grund af udvintring af det
planlagte forsøg.
Den ,trenge vinter havde svækket besta11den nogel i
næsten alle faNøgene. så I. slæts udbytte blev ret lavt
og udbyttel af græs under middel.
De 4 slæt blev i gennemsnil hostet den 2. jum, 8. juli,
17. august og 21. oktober.
En oversigt over de enkelte afgrøders udbytte l gen
nemsnil af 14 forsøg findes i tabel 53.

Tabel 53. Udbyttet afgrovfoder li/vin1er[odring. (119)
Gn~ /4 jorntg. /986.

Grørl"oden.rt Ol "" "". hk! pr, ha u
S-pd.sknilll loni. riprnl. tørstof riprol pr'"

Roer. rod 18.9 6.2 145,3 9.0 14 \, I
Roer. top 12,3 15,2 61.2 9,3 45,3
Majs 21.3 9.5 112.1 10,7 93.0
HeI~ed 29.3 10.0 gU g.1 60,5
Efterafgrooe ON 20,4 12.3 16.3 2.0 lU

100N 16.6 15,1 35.0 5.3 31.7
200N 14.7 19,4 43.2 g,4 395

Græs ON 18.1 16.0 71,g 115 5g.1
150N 18.2 16.1 100.6 16.2 80.9
300N 17.6 17.9 \18.7 21,3 95,9
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Tabel55. Brulloudbyllet l for<;og ptJ jOf'5l..e/lIRe Jordty·
per. /981-81i

Argmdeenh«ler pr h.
83 84 8S 86 Gns.

JB 3-4 19&2 SJ l4

JO 5-6 1912 g3 l4

a ~ :!_l

92 77 114
140 168 1.14
66 82 79

100 112 102
101 104 109

8S 86 Gru.

SS 86 Ons

8 ti 1/:1

36 52 75
158 19Q 154
89 87 88
94 105 92
99 92 101

I ..
14 O 15

164 214 163
9 138 92
9J 77 88
96 IO) 103

t982Ja J-2

Antal S 4 3
Vand. mm lIl) 128 153
Rod lOp 141 85 136
MaJS 127 59 63
Hel,. + erI. 105 88 105
Gr ...". )00" 110 129 100

Anlal l q 11

Vand. mm 125 97 66
Rod· IOp 158 101 163
MaJS 118 71 76
Hels. - eft. 92 77 92
Gr...". JOO N 98 102 115

Antal .l J S
Vand. mm 47 15 O
Rod IOP 120 123 194
Maj' 7 59 80
Hels_ ·ef! 96 75 99
Gra,-<;. 300 "I 101 102 114

Foder":cr(llcn er ble\el beregnel efter formler. der
-.rener alle arter af grO' foder p5 hge fod
Hels..-ro ha\de med ca 29 pel l<lr'ilof den hOje.. le
tUNofprocent af alle.
Derefter fulgie 1l1;.\j". medens rocr for fOf'.te gang
lIldeholdt mere lnr..tof end græ'i, meden.. roclop med
12 og efterafgrodc med IS pet wr..tof havde det la\'c"ll:
mdhold.
De sid"lnævflte afgrtlder .... 11 ved fn,denllg f1\ el "'art
tab ved saftanClb. Dette aflob af ..ilm.uft kan bcgræn'\e'i
\t.-d Iblandmg af 'iniltet halm eller endnu bedre moo
ammomakbchandlet ",mltel halm Det "an og\å .. ke
"cd samensilering af rDelop. majs eller forvejret græs
Sled ...... sker det ved al ensilere rOl:top O'cn~ hels..-ed.
"iom op..uger saftanobct. De '\id'lnæ\'nle metoder er
endnu ikke under'iogl fON'g..m~'iigt. så det samlede
tab er ukendt, hge\om fodenærdien af blandingen er
u"endL Det 'lill det hele lage( \:l:re \an'\keligt at finde
tckni'ike losnmger. som og,å er okonomiske 111 al
bcgræn'ie saflan"hcl fra .. fgrader med under 25 pct
tnrstof,
Roctop og eftcrMsrajgm~~ og gr:c'i i det hele lagd
lIldeholdl mest r~protem med 15·18 pc!. For tiden er
protem meget billig!. men 'ikal der opnås en huj grad af
'leh rOr<iYllIng I kvæget') grovfOl1crfoNyninger. "å er
d,,'>e afgrøder stadig de Hgtig,te ..tUller. Roer. maj') og
hcl<;æd l. I den anden ende af ,kalaen med el lIldhold af
r, protelll Il henhntdsvj.. 6, IO og IO pct.
J label 54 -.es el <;.:tmmendrag af d~ 14 fOf'<,Cg udbytter
\ ~d den <;Iørlite mængde ",,-d~tnf pr. ha.

Tabel 54. BruflOlldbYIlt!1 I formg med forenklet
grov/mlerproduk liDII.

Gm.. 14 jors"g. 1986.

I gennemf.1ll11ll udbyttet af roer meget O'er normalen,
hel ..a..-d plll~ efterafgrøde pA normal, medcn~ Ol,lj'" og
grlt."~ gav under normale udbytter.
Ved anlæg af hvert forsog blev der udtaget en jord·
prove lil bcslemmc1\e aftek-.ltlr m,v. I tabel 55 ses en
oversigt over for'"gcne\ hrulIoudbylter I forsøg I de
'ild'ite 5 Ar fordelt Il 3 jordt~ per

Nt r antal forsog p:'!. de enkelte jordtyper ændr~ fra r
III år. skylde;; det. at forsogene n~lIe\ h\ert år. og de
enkehe ejendomme Ikkc har samme jordtype på hele
arealet.
Roerne 'ilultede den j·årige fOr"'ug<;pcnode med rekor·
dudbytlcr p. alle jOrdlyper. Tidligere har dcr I enkelte
forsog være angreb af rodbrand i "CIlt såede roer, i..ær
ved lavl Rt p~ jordtype jD 1-2. LIgeledes har roer i
enkelte forsøg værel ,,!let I en fr:C'locl græsmark. hvor
clablenngen ofte har værel wær. men væk ..ten ..enere

kg
pet pet tom. hkg pr. ha ._e.

tOl'!iit. riprot. FE grønt IOI'!iit. pr. ha.

J

86 Gns.

1.1 7M

4J 68
191 150
102 87
98 94

100 105

Antal 10 17 19 19

Vand. mm 97 80 73 47
Rod • IOP 140 103 164 154
MaJS 11163 7J 84
Hels. .;. efl. 98 80 99 96
Gr"". 300 'I 103 111 110 99

Alle
jordtyper 1992 8J 84 SS

p~ året til gengæld var god Roerne har stech Iii haft del
'i\'æn I fOr<iogene. men de har dog I gennem'illlt gl\et
over normale udb)'lter.
\1aj<; har I mdeværende år p jB 5-6 ydet høje udbyt·
ter. men ellers har majs I fosogene I genneOl'lnit Ikke
lcvet op til afgrødens mulige udbyllcniveau.
Det kan blandt andet skylde.... at forsøgene ofte har
\'æret placere!. hvor der Ikke var andre majsmarker I

nærheden Det kan være hovedår<>agcn til en mangel
fuld kerne'loætllin~.når der har været for lidt blom'iler
\10\0 III at Sikre bestmmng og dermed kernesætning.
UdbYllct af kolbetorstof har ofte ...'æret la"t og tor'itof
procelHcn lllwarendc meget lav.
LIgelede\ har maj" I forsag. der \ar placeret på "mdud
~lle steder. \'æret udsal for et betydeligt vlIldpres.
Sd\'om del I nogen grad er blevel afbodct af mange
rækker m'ljS sået og kun rn rækker i midten høstet. ,å
har \indpre'\set dæmpet \ækSlen. Til gengæld har
majsen ~å ydet læ til de andre afgrøder, hvor 1~'Cr

roerne har hafl den slor..te fordel.
Maj'iafdcllllgen I for<.oget har .J.ledc<j hafl de vanskelig
'ile vækstforhoJd,

1.11 1267207 186
1.20 526112 93
1.24 571 124 100
1.24 674119 96

16.3 8.9
21.3 9.6
21.7 13.3
17.7 17.9

Roer 200 ~

MaJS 150 N
Helli+efl. 250
Grrt=!i 300
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Hc1sæd og efterafgrøde har på vandet jord i indevæ
rende år ydet pæne udbytter, især i efterafgrøden.
På JB 5-6 gav helsæd plus efterafgrøde den største del
af udbyttet i helsæd, medens lorke ofte standsede
væksten i efterafgrøden. På vandet jord på JB 1-2 og JB
3-4 gavefterafgrøden normalt udbylIe. sA helsæd plus
efterafgrøde gav et højere samlet udbylIe.
Bortset fra 1983 med den sene sAning i foråret gav
helsæd plus efterafgrøde et megel ~labilt udbytte fra år
til år.
Slætgræs blev i indeværende år svækkel meget af
vinteren, så udbytterne blev under normalen.
Af de 5 forsøgsår var de 2 med meget strenge vintre og
I med en rel streng vinter. De øvrige var milde. Den
eneste overvintrende afgrøde i forsøgene - græsset - har
haft rel vanskelige forhold rent klimamæssigl. Det har
svækket græssets produktionsevne. og gjort det mere
end under normale klimaforhold.
Gennemgående har kvælslofgødet græs ydet under
normalen.
I tabel 55 ses det, at rocr og majs gav ogede udbytter
fra lettere lil bedre jorde, medens helsæd plus efteraf
grøde og kvælstofg0dct græs havde det omvendt.
Der blev sAledes fundet en slærk tendens til, al mark
vanding næsten helt udlignede jordtypernes indfly
delse på udbytterne.
Med de forbehold, der ovenfor er blevel laget overfor
de målte udbytter i majs. bliver del svært rent udbytte
mæssigt i marken al f1i roer og kvælstofgodet græs
anost af andre grovfoderafgrøder.

I tabel 56 ses en oversigt over udbytleniveau fra
samhørende ejendomme, samt det procentvise lab fra
trin til trin fra udbyIlet i forsøg til neltoudbytte.

Tabel 56. Udbyuenil'eoll og det procenh'ise rab. pr. trin
{raforsøg tilnellolldbytte. Storste antal i tiden /982-84.

gode udbytter. som fors~'gsarealet. Dette vælges oftest
på et plant og ensartet jordstykke.
Ved optagning med maskine vil roer kunne miste en
del af nxlspidsen, og nogle roer køres ned eller tabes
under optagningen; Alligevel blev der kun målt små
tab på 6 pet fra udbyttel i forsøg til udbyttet i mark.
Fra mark til roekule eller roehus sker el tab, indtil
opmåling af beholdningerne finder sted. De 6 pcl
dækker således over de første dages tab ved ånding
under sårheling m.v. i kule eller hus.
Tabene på 9 pet fra opmåling af beholdningerne på
lager til opfodring dækker ophevaringstab ved ånding
og kasserede roer. Det svarer godl til målinger i andre
forsøg og undersøgelser. Det vil blive vanskeligt al
reducere del samlede tab på 21 pet af rodens foder
værdi fra forsøg til netto.
Roetoppens tab i udbylIe fra forsøg lil mark var med
23 pet ret SIOrt. Det skyldes. at mange blade kores ned
eller mistes, fordi de sidder for lavt. En høj aftopIlIng
efterlader mange lange stilke, som tabes. Fra mark til
opmåling aflagerbeholdningerne blev mAh et tab på 23
pct. Delte omfatter saftaOøb, åndingstab og ensile
ringstab. lait blev målt et opbevaringstab på 54 pet fra
udbytfel I forseg til nettoudbyttcl.
Endnu er der ikke fundel en brugelig og sikker måde al
reducere saflafløbel ved at opsuge del i snittet halm.
Der arbejdes med problemerne. og i en ny undersø
gelse måltes el tidsforbrug for halmiblanding pr. ha
roetop fra 70 lil 490 mandminuller. Det førstnævnle
kan vel gå an, men det sidsle er uden interesse. Del
samlede lab i rod og top fra forsøg til netto på ca. 30
pet virker umiddelbart stort, men det svarer lil de i
foderværditab, der kan beregnes ad anden vej.
Tab i foderværdi for grl.l:s fra forsøg til mark på 32 pet
skyldes hJ.a .. at udb)'ttet i mark også omfatter afgra..'S
ning af malkekøer og ungdyr. som er el nettoudbytte.

Der må regnes med. at udbyttet måles uden tab i
forsøgene.
Det lavere udbytte, som oftest måles i marken. kan
skyldes nere forhold. Del kan være lavere udbytter i
skygge af læhegn. afpløjninger og foragre yder ikke så
godt som den øvrige mark og vandlidende lave partier i
marken og områder uden muld lag yder heller ikke så

Afgrndec:nheder pr. ha
Antal J4 J4 2J IO

R"" Q,æs Helsæd Maj~

rod 'op hels. ,n.

Forsøg 113 35 113 64 32 74
Mark 106 27 77 57 31 67
Lager 100 19 66 47 20 70
Netto 89 16 65 49 18 63

pet. tab. pr. lrin. udbytte i forsøg =

Forsøg-mark 6 23 32 11 34
Mark-lager 6 23 IO 16 3
Lager-netto 9 8 O -..J 7
Forsøg-netto 21 54 42 23 44

100

9
4

IO
15

l forsøgene med forenkIel grovfoder blev mdlt de SlørSIf lab
I'ed ensilering afroerop. Dt!1 kan i nogen grad skyldes. al den
ofte en:J:ileres i strJk p& marken med en mangelfuld afdæk
ning mod reg/ll'(wdcts geflllemsil'ning.
Fra den l. januar 1990 vil denne ensilering i stak tM mar
k('ml"' ikke længere være fil/adi.
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"abet bil og~~l l nogen grad \kyldes. al kvælstof i
ror\og tildeles strak!-. efter .. hel. medens der l murlo..cll
med fOfV('JrJllg af afgrmk:n fra ~Iæt og tilfør,>cl af
kvælstof let kan gl1lHJg!c dage. Ligelede~ fik forsagenc
300 kg N pr. ha. medens markerne i gn... lik ca. 210 kg
;\l pr. ha. fI.-tarkcns græsbc!.land lI(h~CllCS og~5 for Illere
kun.d end forsogsareald~. og ..,hdlagc fra k()ernc~

færdsel reducerer også græ...scts vækst på marken.
En"J1enng<,'abel Inden opm~ling ... ar IO pcl, hvilket er
normal!. OpbcVtlringslaocl blev m;111 til al være O. mCII
del ..,lgcr og5.~ Ilogt:! om, hvor van:-.kcJigt det kan være
al mille eli lagerhcholdlllng korrekt. lige\olll der \cd
clI<,ilcrillg i <;amrllt.: silo kan va.:re problemer med ul

udrede dl' enkelte marken. andel 1 udbytlel.
EflcrafgmdeJl~ lah fra for~og til lllark skylde" bl.a., al

for"ogt:lle lik tildelt kvæl<;!of ~trab efter hclsædclls
IHl",!. r-....arkcn fik ha~lsl{)f IO-l-t d:tgc senere og ofte
hun ca. 100 kg ;'\ mod fONlgenC\ 200 kg ;'\ pr. ha.
En~lknllg~- og opbcvaring~labenevar SOl,.
rvlaj<; havde ~m!l. lab fra udb~ Uel i for""g lil nettolld
b~lIet ng h,nde del la\e<;te ..arnlcdc lab på 15 PC!
Gennemgående \;lr de tah. der hl cv målt l Lllldel'~(lgt:l

"Cl' fra marI.. og lager lil nelto rel !lmå. For nxL top,
græ':>, heb,cd. efTcrafgrode og lllaj" \ ar del hcnholdwl"
15, 31, IO, 12. 10 og 6 pCI af fodcrværdien, hvilkc! Cl'
lIllder norl11:lkn
I ligur 3 ...c ... en ovcr<;tgt ovcr udb~lIerne... fordellng på
clt: cnhcllC år fra for<;øg, ..aml nctto. og opgjOf1 på
afgmdernc roer. gr;c.... hcb..cd og majs.
J for<;ogel1l..... udb~lIe blev målt en bctrag.tehg ån..\aria
lioll. især l roe + 101'. Da Ilet!oudbylld Ikke \ancredc
...~ "Iærkl anlyder det. at der i gode !ir ()dsk~ med og i
dårllge år spare.. pli grm foderet
Nettoudb)'IICI I gr;c... var de! Ole... t "labile med ca. 05
afgnxleenheder pr ha

Bruttoudbyttet målt i marken, 1985.
Hver mark med grovfoder er bbcl målt op p' dc
enkclte UK-brug. Ved IMst af dc for~keJlige grovfodc-
rarter vCJC'i 'iOOl t'n Iikprovc 5 la~S i lræk på cn
t:!ålronl ..k \ægl. Dcr træ~ cfu'r, al vejnlllgen finder
<;tcd nHdl l bjærgrling~pcnoden.

l cnsilering~:lfgmdcr tages afln er! l:c~ 1-2 håndfuldeaf
del hOSlt'de malcnalc Prc)\erne lægges l en tæl piaSIl'"
po....c, 'iom opbevares på Cl 'iokyggefuldl Sled. JIvcr [1ften
lages en gcnnenNllhprøve, der læggc~ på kolllldtil
fremsendd ...e lil laboratonet. Iler beslemme-. tørstof.
råprolein, Iræstof og aske.
J70dcnærdien beregnc'i l foderenheder pr. ha for de
enkelte marl..er efler de formler. 'lom brugcs ved bereg
nJl1gen <lf udbyttct i fOl·sugene. Dc cnkelte markers
<ll'c<ll brugcs som vil'gl. n5r gcnncm<;nilsudbyttel pr. ha
beregnes for de enkelte gro\ foderaner.
J ullder~()gd ...en her deles malenalct i hosti\r og pro
dukIlOl1S~I'. ~eden<; udbytlerne fra forsøgene ligger
fa~1 fra h,,...tårct, så er de 3 Ø\ rige mål for udbylIer
mklt for en revl~ion. Del kan skyldes. al de ... idMC
an;lly~crcsllltalel' ikke forelå. inden del var ... 1li t med
bidrag til berelnlllgcn. Del kan og... :1. \kyld~. al der
blev anvendl en sko/met tab!lproccTlI, som revidere..
ved den endclige opgorel<;e. Endelig kali der være
problemer med at la udbyllcr fra sanllue sllo fordelt p:\
de enkelte afgmdcr.
rorhold<;tal for reviderede brulloudb)'tter i forsøg.
Illark m.\ for 19t15 lillde<; i tabel 57

J 1985 var brlltlOlldbytte; i mark for roerne.. \t.-dkom
mcnde fra 86 lil 150 pl:1. n:'l:r brutloudbytlcl i fONlg
ble\ "al til 100. Del \ur en ... tor \afl,uion.
I de ~wrigc afgmder var vana1l0ncn 1l111ldre. I genl1ell1~

'inil \:lr nClloudbyttel i 1985-86. når brullnudbytlel l

aeprha

Forsøg D Roer• Helsæd

• MaiS
Filt. 3 • Græs
Anwr/oIIIJIICII.

1983

Nello ~ Roer

~ Helsæd

~ MaJS

~ Græs

1982

I

lu
I~ I I

II~12I

1986 '-1984 1985O

150

50

200

100

22<)



Gro~'roderproduktion

Tabel 57. Forenklet grol'foderprodukrion, rel'iderede og endelige tal for hosruret 1985 og produktion~retI985.86.

Forholds/ol Jor udbyuer i Q e i 1985 Jorsøg I 1985 - 100 1'21).. - -
ll.d."••,

IG.....
Rod Top

Nr. Bruno Brutto Bruno Netto ~Opmllt Netto Opmll. elto Opmllt

F..... I Mut
udb udb. F_, I Mut

udb. udb.
Fo.... 1 Mm

udb. udb

I 100 91 97 94 100 38 21 25 100 69 60 61
2 100 92 87 100 65 51 100 77 87
3 100 127 124 118 100 135 126 88 100 59 58 58
4 100 86 77 100 60 100 96 84 92
5 100 96 95 84 100 60 40 34 100 92 76 73
6 100 100 100
7 100 71 58 100 34 27 100 84 72 72
8 100 86 66 100 85
9 100 150 150 125 100 131 68 84 100 60 54 42

IO 100 101 88 75 100 100 83 55 100 108 98
II 100 90 98 100 20 12 100
12 100 II 101 88 100 47 50 27 100 70 49 70
13 100 100 100 51 51 51
14 100 89 94 82 100 79 93 40 100 65 55 55
15 100 74 67 100 100 47 48 46

H<!>æd
Majs

IByC-belucd En.,.r.-
S, Brutto Brutto Bruno0pmII. N<!tO Opml!t Netto Opm.llt N<tto I

F..... I MM'
udb udb

Fonea I Mark
udb. udb

F~ I Mark
udb. udb

I 100 88 78 77 100 29 25 25 100
3 100 48 48 40 100 91 91 91 100
4 100 86 44 57 100 27 27 27 100
5 100 101 117 137 100 89 72 35 100
6 100 100 100
7 100 130 110 92 100 39 34 100 80 91 71
9 100 124 105 100 100 60 54 42 100 90 70 76

IO 100 106 70 82 100 88 79 69 100 70 108 71
II 100 169 117 100 100
12 100 84 69 54 100 57 49 57 100 82 83 52
13 100 100 100 50 46 45
14 100 70 48 68 100 38 33 100 74 68 67
15 100 100 31 31 31 100 38 35

forsøg i 1985 sættes til 100: 86. 44. 64, 82. 46 og 60 for
henholdsvis roer, roetop. græs. helsæd, efterafgrode og
majs.
Det var meget fint for roer og helsæd. medens der var
rigeligt stort svind i udbyttet af roelOp og efterafgrode.

83. 51 og 72, i henholdsvis rod, top, græs. helsæd.
efterafgrode og maj'" hvilket for roer og helsæd må
betegn~ som meget fint

Opmålt udbytte, 1985.
Udfra opmåling af rumfang i \ilo, stak. rochu:-. og
roekule m.v. fastsættes det opmålte udbytte. Her er
det. at fæIlesvJrket mellem planteavl og kvægbrug
modes.
I gennemsnit blev det opmålte udb)'ue i 1985 folgende.
når brutloudbyttet i forsog sættes til tOO: 100. 60. 65.

Nettoudbyttet i 1985/86.
Ilobel afproduktionsåret 1985/86 blev foderforbruget
kontrolleret og brugt !>Om grundlag for beregningen af
nettoudb)'ttet af de enkelte grO\'foderaner.
I gennemsnit var nettoudbytteme i 1985/86. når brut
toudbyttet i forscg I 1985 sættes til 100: 86, 44. 64. 82.
46 og 60. for henholdsvis roer, roctop, græs. helsæd,
efterafgrode og majs.
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Bruttoudbytte i forsøg, mark og på
lager i 1986.
I label 58 ..e~ en ovcr<;igt Over udbytterne målt i forsøg,
pli markelI og pA lager Jn. \.

Tabl'158. Forenk/c! grOl'iodaprodlll...llon i /986 (21/).
Udbyul! afgrovfoderarll!r iforsøg. i mark og
opmatf eller afgræsser.

Metode og bed~roer helsæd
græs s!.

areal rod 10p iah majs dæks efter + afgr.

hkg (or~tof pr. ha

For"','g ISJ 67 220 152 81 J8 114
Mark IJ4 J8 172 IOS 78 25 82
Opmål! 129 27 156 80 2J 70

afgwdeenhcder pr. ha

For'log 148 49 197 123 60 " 96
Mark IJ I 28 159 84 60 21 70
Oprm'ilt 125 20 145 61 18 54
Antal :>Icdcr 6 J J 4 J 5
Areal, ha iah 1>6 JJ 2J 56 44 85

Som J de foregående år er der også l delle 5. og sid<;le
ror øg~jjr målt lab fra cl forskelligt antal sleder i
ror øg. mark og lager. Ocr ble' fort&al fundet en
tendens III. al di ... :-.c [ab \af ..tør:.! ved roelOp. græ... og
efterafgrøde.
Det ser ud til. al tabene har oplråcli med ~[or regel
mæ~!>igllctl ....lI del er ~lOrt ...cl de samme ejcndomme.
der har et Mort !<lb og om\'cndl.
Det er åbenbart mcgt;1 svært at P.i ændrel uvaner III
gode vana....å der bruges den bcd<ae metode til f.eks. at
cn ... i1ere roetop og gra.~~ m.v.
for..."gene af~lu((e... i 1987 med opgmc1se af neltoud·
hylterne.

Specielle undersøgelser.
Undersogcl ...er over fntnuer ... f(lrckomsll gra..-:.afgroder
ble\ fort:-at i 1986. fallgbakker bic\' udsat l gra.."Smar·
ker I ror:-kdlige egne af landet sideløbendc med P.I
blåfanede hmplader og kl;ckkcfælder p:\ enkelte lob·
liteter.
Forekolll<;lcll af fritnuc!arveskauer i græsmarker blev
igen kon~tateret i...ær I egne. t1\or der dyrk.:... meget
rajgræ~. f.eh ....orn efterafgmde, men også i genvækst
af ita!' rajgræ<; efter høsl :.lI' helsæd forekom hyppigt
alvorlige angreb på de nye fremvok ...ende græsskud.
Dl:-"'e erfannger var grundlag for at iværksæue en
IJlldcrsøgel<;e over fritnuers forekomst. skadebillcde og
muligheder for bckæmpel...c i græsmarker. Hidlil har
frufluer kun været p!\agtct og beskrevet som Cl skade·
dyr i kornmarker.

Grovfodcrprodu kt iun

Undersogcl ...en stanede på Initiatl" af LlIldskontord
for Plantern I I 1979 'ved et samarbcjde mellem Zoolo
gi .. k Laboratorium på Århu<; Ulllvcrsltd. PlantC'·
værns,lfdelingcn på Godthåb i Skanderborg og Land ..
kontorel for Plantea\!.
Dcl daglige arbejd\:' planlægges og g~nnemføre~ med
ba~l'i i en arbejd~gruppe med reprx\cntanter fra de J
inslitutiont:r. henholdsvis Do) O\ergård :\Ichcn. So
ren Holm og B. R. Belllholm.

For nærmere at bcly ..e frHnuern~ forekomst og udvik
IlIlg er der hvert år siden 1979 bl.a. opstillet et ~tort

antal fangbakker i <;tadig nere egne, som del er beskre
vet l foregående berelninger.
In ...ektindholdct af fangbakker. og i de ~encre år og...A
p,l limplader. er blevct optalt og '-lrhbestemt og kun ..
Ix--slemt for nærmere at bely ...e fntnuerlle ... 1110logI.
Udfm del foreloblge kend~kab III kurverne for tid~pc

rioderne for de vok ...ne in~ekters nyvning. er der og...a l
~ammellhællg med for~og opbygget planer for forebyg·
gel<,e m(Kl og for bekæmpehe af fntnuer.
Ocr blcv udarbejdet J planer for fOrM)g i forskellige
afgrooer for bekæmpelse med fo .....keJligc antal spmjt
ninger med for"kelltgc midler. men også med foreb)g
gcl~e mod ..,kader af angreb ved forskellige <;Iubhøjder.
Samlidig ..kaj der efter planen ved fon.ogcne opslille!.
~ihcl fangbakker ~om limplader for ul ...ammenllgnc de
2 fangstmeloder.
Afforskellige ,lr..ager ble\ der ikke gennem fon for~og I
1986....tI. der kan Ikke gl"e... "'pecifik vejledning udfra
re ... ultalernc af bek,clIlpel ...e l ~r. DCI '>amme gælder
sammenliglllngen af lim plade- og fangbakkcmelO'
dane.
J nrc)J)der~le\ Landboforclllllg er der l havrt~ og i
italiensk rajgræs uden dæbæd lil staldfodrlllgsslæl
ugellllig bestemt fang ... l af fritnuer på både limplader
og fangbakker. Seholll matenalet ikke var omfaltende
nok til en gel1erel <;arnmenllgning. ~å kan det nævne....
at skønt anlallel Ikke hver gang var en.. ved de 2
rallg~tme\oder. si\ udpegede begge fang"'l~y'lell1er de
s.anlllle <;vmgninger på kurvcrne o\er antallet affangllc
ny\ende lll ..ekter. Undersogeisen vI ... te ogs:'\:. al fore·
k()m~len af fangne frllnuer fra midt i juli lil seplember
var l~l1lgt højere i ,Iætmarkell af iwlien... k rajgr;.t;~~ elld i
havreafgmdell.
Ill~ektlælltngcrne er for begge mctoder f(m~gåel på
Planleværn ..afdelingen i Skanderborg. Del :o.ammc
gælder alle dc and n.' In:-eklfangster. og re~ultaternchar
i alle Illfælde danllel baggrund for de ud~nd'e fntfluc·
var ... linger. Der er i 19R6 udo;cndt iall ) var<;linger, og
den Sidste. der blev' uc!<;,endl lO. augu"'l, var for førsle
gang orienleret mod lokale områder i landet.
Lilllpladerne Cl' på en måde nemmere al håndtere. idet
de løbende ..endes direkle til adres..en. hvor optællln·
gen finder sted.
En større undersøge)..,e mcd speciel a~'ii:-(ancc fra Zoo·
logisk Afdeling på Aarhus Universltel var planlagl for
nærmere al afprove Iimpladc'lyslel1lcls værdI.
Men det <lmallimpll-lder. der var lovel illd~elldt, var af
for...kcllige grunde ... :'I: lille. al en rimelig vurdenng ikke
Vllr mulig.
Systcmel med limpladefangster. <;om :lI' et firlll'-l hl cv
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Flg. 4 Lokalimer Invr der mr opstillet bia fangbaHer I
/986.

lanceret til brug i praksIs I 1986 "'Ia lokale grovfodcraf
delinger. faldt tih,yneladende ikke heldigt ud. Der \ar
både problemer med placenng af pladerne i mar!..en.
og det viste ... ig og ,at det var s"'ærere at vurdere
fangsterne I prahls. end der opnndeligt blc\ regnet
med.
Eksemplet "Iser. at det nye danske hmpladefang...tsy
stem endnu iUe er afpTØ\et lilstrækkeligt. men der "il
fortsat blive arbejdet \'idere med sagen.
De \"ærste skader af frnfluer i gnesafgroder er mest
synligt forekommende i megct kort afgræsset græs
samt I de ny'frem\oksende skud af rajgræs efter hel·
sædshost ...'cd 2. generations angreb fra sid'ae uge afJuh
til I. ~plember. I 1986 synes angrebene. som felge af
det forsinkede forår. hges.om I 1985 ca. IO dage forsm
kel I udvikhng.
Iagllagel.scr for 1986 bekræftede udhgere års erfann
ger. der viste. al del I alle tilfælde har stor bet~dOlllg.at
cn korl Slub undgå.. l den Sidste halvdel af wmmerpe·
rioden for at dæmpe ..,kaderne af fnlnuelanerneo-. lil
stede... ærebc. Dette gælder især for rajgnes. som ahld
er meget eftersln~bl af fnlnuer.
Resultater og erfannger IOvngt af disse specielle un
dersøgelser o...er fntfluer... herkomst i forbIIldeise med
angreb I græ..--marksplanlerne i 1986 \ il fremgå af
folgende rapporl fra en af deltagerne I arbejd...gruppen

Registrerillg affritfluers forekomst i
forskellige ofgrader i /986.
Af Soren /-Io/m. Plallleværn~afdellngen Godthåb.
Skanderborg.

Da \intrenc 1984/85 og 1985/86 var meget kolde. er
det nochendlgt med fangst fra et lignende Blltallokah
lcter med forvcnlning om el andel vinterklima.

Risiko for angreb af frllnuer skal i det væscnlhge
bedømmes ud fra IO forhold. nemlig tidsmæssig sam
menfald af pianiernes ud"'lklingslrin og anlal forekom
mende fritnucr. Undersøgelserne I 1986 og 1985 har
været lagl an pli mas...eregistrenng af frilOuer, da det
p.g.a. nuen!. meget hlle ..tørrelse. er den vanskellgsle
del af problematIkken. Planternes udviklingstnn
(l'-i-J bladstadiel -.om kan angnbes) kan jo uden
...idere fa~llægges I marken.
Arbejdet med regisIrering affritfiuer har værel orgam
~ret således, al indfangning er ~let af de lokale plante
a... lslontorer. forsogsstatloner og praktiske landmænd
Fra midten af maj til midten af september er der
ugentligt sendt mscktmatenale fra J4 lokalIteler til
Planleværnsafdelmgen. hvor en nOJdgtig optælling af
fTllOuer har fundet \led. Resultatet er pr. bre.. korl
relurneret ....å en lokal ajourfort Oy\ekune har kunnet
3ll\endes.
Reglstrenng af fmfiuer p blå hm plader samtidlgl er
kun sket vcd Brondersle\
Fntnuealtl"lleten. bedømt udfra ny.. nmg og meldin
ger om angreb igennem .. æl..!lI~esonen. var generelt
s... age. b de I 19 5 og 1986.
NAr der ses bort fra den aktuelle ny\ nmg igennem
\ækst~nen. som er meget p Virket af den aktuelle
temperatur og nedbor. slal den fon satte reglstrenng
bl.a, være med III al klarlægge. hvilken indnydelse
vinteren har på o\erlc~\else af laner (I general Ion).

Græsmarksseklionens virksomhed.
J. Beseg hos medlemmer blev gennemført af landskon·
~ulenterne B.R. Benlholm og Aksel Jacobsen i hen
hold.!l\'i ... den nordlige og den ..yd lige halvdel af Jylland
samt Øerne.

2. ÅT'\nJooel ble\ I 1986 af\lklet den 18. jum på Sabro
Kro I forbindelse med græsmarksudnugten. der af
hold[~ hos medlemmer på Arhusegnen den 17. og 18.
juni
Ved Arsmodct anagde formanden. Harry NicolaJ!oen.
en !..ort beretnmg I forbindelse med middagsspIsnIngen
pA udnuglens 2. dag. Han omtalte blandI andct land·
bruget ... miljoforhold. hotBordningen for mælk samt
det ojebhHelige og det fremudige \31g af grovfoder 111
l\æg.
Græsmarksudflugtcn \ar besogl af 200 og 350 delta
gere henholdSVIS L og 2. dag. IOHlgt har græsmarks
ud\alget \edtagel, at bes()gs...-.:t=nernes stalde 3fhensyn
til ~nllltefaren skal spærres for adgang og desuden, at
deltagerne !lkal have plasucovertræk pa fodtojet ..ed
færdsel i foderlader og lignende.

J. Arsmodel I 1987 afl10ldes efter den forelobige plan I

forbindelse med græsudnuglen pA Toftlund- . BedSled·
og Bredebroegnen den 15. og 16. jUni.

232



-I Gr.t....mar" ....•..e"lJ(lIlt'll' C"1rg'IIlI\JIIUIl,fnrhold

Gr.esm;tr"'~"lIoncn 11iI\d~ LI 540 medlemllIer pr
Jugu.,1

SdlHlIll:ll' arlxJd~ It:dl-'" af Ur.nmar",ud\;'llget. dt'r
har folgcudt' \dl1lmen...clnlug
Gårdejer Jlarr) NlcolaJ't'Il. Sodborg. 7620 Lcnn ig.
(formand)
G.lrdcJer Joh,. ~ftt'ht'l't'n. S"'lldt'hhoJ. \.fcJlb). 9570
Ardcll
Gårdl.'Jcr Peler Lange. Engtoflell. Lobæ"gard, 6520
TIlfIlund

G royrodcrprndu klion

Gr.c..mar""C"llOl1CIl' 'l·"r('l.er. ChCn..lllhUklll K.JJ
~"rl\cr \art'lager ,ammClllllcd """erer KellI ~oll\mcr

,'-'" rct a ri a l..fOrn: 1Ul ligt' rnc.

Gr.l.....mar"......e"IIOIll.'lh "on'ulClllcr l'r:

1illld'''OIl..ulcllI ·\"-.el J.h.:ob'ClI. Gerner",\cJ ~. S1bO
Vlh)' J. lif (06) 1-19502.
Lllld,kon ... ulelll D R BCllIholm. Ca'lcn...chiold"cJ k.
~270 Hl1JbJt'rg. lif. (06) 27196-1
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Planteavlsopgaver i den lokale
rådgivningstjeneste
Af Søren Kolind Hvid og Poul Henning Petersen

Indberetninger fra samtlige 113 konsulenlansætlende
foreninger og foreningsområder danner grundlag for
de efterfølgende oversigter og kommentarer. Tabel 1
viser en amlSvis opgørelse over nogle af de væsentligste
planteavlsopgaver, der er udført af den lokale rådgiv
ningstjeneste i 1985/86. Aktiviteterne i rådgivningstje
nesten er hele tiden under udvikling. Derfor er tallene
for hele landel medtaget tilbage til 1983, sAledes at
udviklingen i omfanget af de forskelJige pJame:H'Jsop
gaver kan følges. f label 224 og 225 i tabelbilagcl er vist
de indberettede oplysninger for hver enkelt forening
eller forenillgsområde.

De enkelte opgaver
I det følgende kommenteres udviklingen og omfanget
af de forskellige plameavlsopgaver for hele landet.

Forsøgsarbejdet, er nærmere omtalt i Oversigtens af
snit A.

Jordbundsundersøgelser. Del samlede antal jordpro
ver analyseret for reaktionstal, Rt, er faldet med knap
8 pet. fra 1985 fil 1986. Antal prøver analyseret for
fosfortaJ. Pt, er stegel markant til godt 16.<X)(), hvilket
skyldes den planlagte overgang fra Ft til PI som

Tabel J. Landscversigt Ol'er
•. Anla.1 b. Anlal jordprøvcr, ana.IY!iCrCI foto C. M:lIrklonlrol d \iftrk~t)'nng
r""",

~ I ~"e o
-i ...

Am' H ii~
.~...

.i
.a ~;~, .a
~

'&~ ~~1
.~ ~ ~

.~ ~o~
j J .. ] • .Il .U ce
~ ~ ! ,,~

~n "IO~ R, F' p, K, Co, M" <~ < ~

l. Nordjyllands arni 309 255 1531}< 8147 7391 14908 411-1- 4193 6009 5633 1039 594 74
2. Yiborg arni 191 166 10952 9966 67 100]! 2116 221}< 4709 5560 1028 474 16
3. Arhus anli 260 237 13577 10066 3759 13548 2601 3538 8051 7251 997 752 87
4. Vejle amt 198 171 10869 8767 763 9303 736 1089 6361 7867 616 484 15
s. Ringkøbing amt 194 168 15119 14216 199 14364 2513 3425 4268 37q4 893 287 4
6. Ribe amt 186 169 9070 8417 544 8929 953 1269 1286 3971 654 448 26
7. Sønderjyllands amt 128 96 8543 8338 199 8492 772 1004 2863 8702 518 288 91
8. Fyns amt 301 294 18933 7871 1216 9062 98 1577 7481 4561 821 653 214
9. Vestsjællands arni 342 319 9927 5869 2019 7650 96 1257 8660 5221 614 366 103

IO. Frb., Roskilde og
Kbhs.amter 148 144 3684 3416 3550 144 324 4981 1850 260 115 29

II. Storstrøms anli 286 273 8]42 8281 163 8320 612 2042 11954 6795 335 354 213
12. Bornholms amt 106 106 1338 1321 I 1321 3 12 1833 865 151 159 3

Hele landet 1986 2649 2398 125658 94675 16321 109478 "'758 21934 68456 62070 7926 4974 875

Hele landel 1985* 2774 2470 136212 114863 1028 117485 16056 22751 59172 56890 831}< 4710 1004
Hele landet 1984 28702778 135213 113073 2343 110388 14498 19107 50981 61777 6790 2984 814
Hele landet 1983 2875 2660 153572 124668 1237 126202 13255 17027 44795 74294

• Der er (eJI l tabellen o~er planlea\flSOP~Il"er i O\ersiglen
1985. Her bringes de korrekte sumlnl or hele landet for 1985.
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Planteu\'lsopgayer i den lokale rådghninj,tstjeneste

AniaIlet af landmænd, der f3r forelagel EDB-registre
nng/EDB-markanalyse, er faldet lidt lil 875

DCI frcmg. r og...a af labclafsl1It d h\or mange land
mænd. der har deltagcl I en S<.erilg MARKSTY·
RI Gsrådgl\nll1g mod belaling. Antallet er kun sleget
ildl fra .. ido,te år til ca 5.(0) I år. Fra 19841111985 'ikele
der cn ret Slor stlgmng I dellagcranlallel. men del
oplyses nu fra mange områder, al r. dgl\ 1l1llgs.kapacllc
ten er fuldt udnyltcl, således al der ikke lagcs nere
deltagere md.
Der er ca. 4.200 landmænd. der Iltlr deh:tgel i en anden
form for ud\ldel planleavbrådglvlllng, hvilket fremgår
af tabelafslIll e. DCI belyder, at der iall er ca. 9.200
landmænd. der har deltaget I s.ærlige rådgivnlllg!tOrd
mnger mod betaling

27980
22820
11870
10100
7470
8540
5510
8090
5360

9610
8f>.1O
6860
5820
4])0
])00
3660
3610
2260

V~rbyg

VlIllerh\ede
V:'irraps
T\tarkæn
Fodersul..l..crroer
Vllllerbyg
Alm. rajgræs
VUllerrug
Fabnkssul..kerrocr

:\'lllrkkonlrollcn. Del ~umlcde areal llIed fm under
markkontrol er l.tegt:t markant i lobt:! af de sldsle trt:
Ar. Del skyldes for\t og fremme~1 del ogede areal med
markært til fremu\ I. Arealet med korn under mark·
kontrol er 'legcl hdt I forhold III sldsle år.

"'1 ..mdardanaIY5.elal for fosfor Cd 0\ er de I tabellen
angl\.. ne analyser, er der foretage I be\lemmelse af
262 mangantal. ,.,lm
161 bortaI. BI
24 Icdnmgsta!. LI
Ocr er de...uden foretag~1 760 Icksluralwlyser

MARKSTYRING. Tabclafsnlt d \I'ter. at der gennem
de landokonom"l..e foremnger er udlc\crel MARK
STYRING,malenaler ul knap 8.000 lalldma:nd. et
hllt: fald I forhold 111 1985. Nedenfor er angl'.;el lands
kOnforels f>alg ... wl for dyrknms,\ejlednlllger og marl..
blade td 9 almindeligt dyrkede ;,tfgrader. Der t:r wlg!
l:llt 170.000 markblude.

En del af MARKSTYRING~Ill:Henalcrneer blevet
;}Il\cndt \'ed kur\cr. og en del har de lokale forenmger
Ikke met vIderesolgt. Derfor cr antal soigie dyrkning...
\cJledl1lnger hdt ,torre cnd anlal landmænd. der har
modtagel MARKSTYRINGsmalcnalcme. \1ARK·
STYRI:'\'Gslommcbogen ble ......nlgt i 7.220 eksempla
rer

plalllea~'lsopgarer(114 og 215),

J. M.rk· Ir: MIKkI' med I Kuner
Il. Anlll fexlt!"·, f Oedninrpb,ner • h " vlndrl::øoa pllnt",1 II' for mblerede m InllYIef Ifbednft I rofblrq landmælMt

h~
~

~i 'j i t !- .. -. i-i~j J • ~æ
i 'j 'j i~ j F> ~~ i !~H } ~ • i • 't 1!' ~]H -~ j

~~ ~1 " ~ ! .,
~c .. ,

~ ~
]j ;; ]t ! 'ei H.' ~ B d f ...

~~ • ~ ~ ~ :F<1i .. < .. < < Cl

549 165 lJR2 2547 1210 427 1202 145 619l 80 5.l66 14 396 6lS 12 IO IO
1017 90 2711 2S01 S97 186 740 84 4594 56 4054 14 449 365 7
451 175 2271 Hl6 1332 4R I2Iq 125 8246 80 4~71 16 671 321 9 9 IlS

71 76 1275 1351 525 70 729 75 4838 30 33S9 18 562 247 16 15 465
liS!! 105 2508 261 l IU40 37X S75 1·0 5451 62 4023 28 103 I 210 60 35 .N6

J9 45 1806 I !'iS I 603 III 947 87 40RS 53 4101 15 512 ISJ
367 2 221~ 2D5 1017 340 723 170 6786 68 3941 17 707 277 50
15.\ 147 20~O 2227 j·H5 172 1018 144 5447 80 4255 20 1093 \29 26 16 IO
R' 15t) 1>41 ROO 3Q5 46 1011 146 5.l2Q 6~ 35SJ 16 4" 161 3

12t! MI Jll7 478 240 15 Jbl 4'1 -'J55 14 1070 11 532 87 20
124 !X5 V;;g 5-B 14q 1>4 J8.l 70 3210 62 -B2Q 6 1<>0 77 5

12 151 45 146 n 284 6R 846 15 Q7J 2 42 J2 45

4205 U~I uno? 200~~ 9010 1857 9512 1306 380 6<>2 HtJ55 n 65Q2 272' 123 85 114Q

-'592 1029 IQ514 20543 8662 1894 (5600) 1180 5Q19Q 687 4MM 174 6826 3218 69 19 iJ30

KI1466 709 20701 21410 7829 2026 1062 64088 713 52051 187 7524 1900 116 77 2219
20674 20674 51 L\ 1995 879 55448 62H 44563 1J2 5110 1817 131 66 3262
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Plantca"lsopgavcr i den lokale r dgivningstjeneste

Gpdningsplancr, ~ lubelafslllt f. Der er udarbejdet iah
godl 20.lXX> godning~planer af planlea\ Iskon\Ulen
terne i 1985/86. Antal udarbejdede godningsplancr har
\æret næsten konstanl gennem flere år. I 1985/86
udger antallet af EDB.godning.'planer ca 7 pet. af det
samlede antal planer. På IO år, fra 1984 Iii 1986. er der
skel en fordobling i aniaIlet af EDB-godningsplancr.

Plantcbesk)'ttclsesplaner. Der er Igennem de sidste Ire
år sket en stel sugning I antallel af plamebesk) ltelses
planer. Der udarbc)de.'i nu knap haht så mange plante·
besk)·ttc1'ieSplllner som gooningsplaner.

Antal opkald pr. uge

Opkald til telefonavls

1200

1000

000

800

sen !..nap så efTekti\ som informationskanal. Vcjleeg
nens Landboforening har registreret det samlede antal
opkald gennem flere år. SIden 1981 er antal opkald oget
fra ca. 8.000 lil o.. er 16.lXX} i 1986.

~larkvllndringer, moder og kurser. Antal markvan
dringer har været sligende de ~idste tre Ar, hvorimod
del ..amlede alHal dehagere er ret konstant. Det hæn·
ger sammen med, at det i de senere lir er blevet mere
almindeligl at holde mark møder for en mindre kreds.
f.eks. for deltagere i MARKSTYRING.

T,·ærfaglig r d2h·ning. Plantea\ Iskonsulenterne har
medvirht \-'ed knap 2.lXX> proJekler I I\-ærfaghg rM·
givning. Dette antal har \æret næsten konstant gen
nem flere Ar

Afgrodenyt. S!..riflhge meddelelser om aktuelle plan le·
a\'lsemner udsendt direkte til landmændene fra plante·
3\'lskontorerne er en rådgl\nmg-,akti\-Itel. der i lubet af
f1i år har met et bctyde1i~t omfang. Det er en efTekti\
rådgIvningsmelode, hvor !..onsulenlerne hurugl !..an
informere mange landmænd om den aktuelle situallon
I marken. I 1986 har ca. 9.500 landmænd modtaget
diSse "!kriftlige meddelelser. som mange steder !..aldes
Afgroden)'t. 96 ud af iah 113 plantea\ Iskontorer ud·
sender Afgnxtenyt. Da det overvejende er mmdre
foreninger, der ikke har taget denne aktivitet op. er det
en meget stor andel af alle landmænd. der tl1bydes
denne informallonsscrvice. I gennemsnll har land·
mændene modtaget 13 breve med Afgrøden)'t I løbet af
Aret. Halvdelen af forernngerne udscnder de samme
meddelelser til alle modtagerne. medens den anden
halvdel af foreningerne udscnder Afgrødenyt efter
hvilke afgrooer. modlageren abonnerer på.

11 15 20
Marts Apnl Maj

25 30 35
JUni Juli Aug

Uge n
Ok!.

Telefonavis. 97 plantcavl<;konlorcr (af iall 113) tilbyder
landmændene aktuelle Informationer på en telefonwa
rer. Knap en tredledel af plantea\ Iskontoreme (31) har
telefemavis hele rel. De resterende har i genncmsllIl
telefona~is i 32 uger om året

Vejleegnens Lundboforenmg har registreret antalop·
kald III telefonu\'i\en Det fremgår tydeligt af figuren.
der viser antal opkald pr. uge fra marts til oktober. at
telefonavisen benyt le"! mest i mtl.nederne maj og JUflI.
h ..·or der er meget at '\C efter l marken med hensyn til
sygdomme og "!I..aded~ r 1efterwmmeren er telefona\-i·
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M~xJer med planteavlsforedrag er næsten uændret
både I antal og antal deltagere I forhold til de nænnest
forcg ende "r.

Kur<>er for etablerede landmænd er afholdt i samme
omfang som sid"le lir. men der har \'æret lidt flere
deltagere.

Gro~·foderanal}ser. Det er efterhånden meget f1 plan·
tea\ l~kol1torer, der beskæftIger Mg med grovfoderana
lyser I lH~\'ne\'ærdigt omfang. Denne aktlVltct udferes
nu næ-oten udelukkende I fodnngs ..ejledningens regi.



Forsøgenes sikkerhed, beregningsnormer,
bedømmelsesskalaer, forkortelser, m.v.

Udby tId aflorn-, fm- og indu ... triafgmdcr ..amt rod og
k.nolde er ;lIlgl\el med 100 pet r~l1hl"d.

Udhrut.>{ af \fUndardhallfl'{ i rapl er beregnet pR
grundlag af C)f{- ";Ind

ncrc~nin~normer

G,Jdt1i",~\- OK ud'H('(b.m(l't1l{dt'r er .1IIgl\et i kg pr ha
Udh)ll~(lg merudbyllc i hl~ pr ha.ll\tlf inlel andet er
anl\trl
('dhl'lfl'r af /..om 0R In, er angl\d ml'd folgendc \ and
pnx:clllcr

ror..('g.....c:ncrnc<; \.l.J..erhed er angl\l'1 nedcr-t l lahcl
lernc \ed en LSD-\.cnll, \001 ..,Iar for "Ia"t""'e \ll..re
ddTcrcn"H Ved en "lari<;Il<,1.. ..ikker udbytlt'fnr't\.;c1 for·
"la.. en fnr..I..d. '>om med q5 p;.:' ..and,~ nhghed er (cd
11\1\ en utlh)lIcfor..kd mellem dc IO fOr"'ng..lcd er II~

l1ll'd dlef ,,"'..re end LSO-\a:rdlcll. er for'il..dlen "lal 1

"11"1.. ..,Hcr I ITltxkl1 fald. 11\,,, udhytlefor.."dlcn .....
1TI11ldn.' end LSD-\ærdierl. er udh~ ttdor-I..dlcn lI\I!..·

h'r.
I h I" heil' for..og ....cncn er U'\II..I..Cr. er dCf <lngl\et en

'..trcg cflcr LSD.
Pjl ('Ilkcll fnr"ogcllc er der og'i!i beregnet en LSD-\ærdl.
\0111 er illl\Cnd! tIl at ud.. l..yde for",'g med lI!>ll..rc
(C'UllalCf Dc U'll..rc for..,,!! er llla:r"CI med j,

Korn
Rdg 'd
Græ fm
K1m erfm. "P\l1.1I og gulcnld
Rar.... -.cnnl'p. radl .... kommen,
ryh... (lg hor
Valmue.
Hor... tr:1

15 pet
14 pct
1J fX'l
12 pel

C) pet
6 pet

15 rc:t.

Jordt) perne er ~h.'mt pa ~rllndlag .Ir h:k,tllranaly ..(.'r.
og kla""lliecrel efter Ill.x!cml'h"ndc ... lem.1 fr<! Lllld·
hru~,minl"lcnet"A rcald'II'lkontor

Vl'd ht'n-gm"K ulu}}!,rod(,l'fI/wdacr der norm,.11 rcgnd
lllL'd f~ll!:!elllk mængder til I ,I,t.'. (100 f.e.) hlo.j:

("f".'!

Vlllll'rbyg td hd"'l:d 1,.l~

V~irbyf!. ul hd ...:c<i 1.'
Gr.l:'" og klmcrgr;l' ... ·) 1.2
1,1I1'crIlC·). bladk.ål, lupl11. rodcnt:n.

hl· ... ll'bollIlC·). rug·), og haHl' III gnmfo<.h:r 1,5
r-. 1<tj"'. "'laklfooer og l·n ... ilcnng. hele plantcn·) l.:!

k.olhc 1.0
"I:cngd T t-Iadc 1.3

\bJ .... kolh..:ml\ og mtxlcnhcd. kerne 0.85
k.olbe udl;'ll ""h 1.0
,\(,b. ",plIIdd....I;t:ngd nll'd bladc , , . _. 15

Koer. roo af hede- og l.;;\lrner I,m
K('lt:top. hcderocr 1..\5
Ik'lcl1nnm.'r + byg ul hcl ...:t."d 1.3
nyt! + ærter (tI hel....cd··) I.J

H\t)r IOf\tofanaly-.cr lUl.' foreligger er rcgllcl med
fl'lgl'nde Ill;l:ngder III I a e (100 f.~.).

PodcNIkl..l'rroer 7,0 hkg rod
Kalroer <J,O hkg rod
UedcrOt.'lop 12.0 hkg IOp
K:'1lroc[op 15.0 hkg lOp
,r:c... og I ll<.'crnc 6.0 hk.g gram

.) II \ or dcr er all:lly ...~r af lor... lOr. raprol .. tr,l....tof og
a ...kc, beregnc<;, a.e. efter ...pce. formel
.. ) Beregnc......om KI gnr.:\ dIer "pcc. formel

Jnrdt}'pebclegnclser i den dan'ike jordkla.!>.!>ificerin~

Vql~l

Lu S.lt FInsand Sand. Jalt lIumus
=.... 2·20 20-200 20200 5 ,7l'{-

m nr S)'mbol T~~lurd~finlUon for prdt)"J)e 2. .m .m .m C

I GR5.. Gnn "'Jnd~1 Jord (l..50
O-j 0-20 j(l..IOO 75 100, I, FITI'.llldct jllrd

\ GR L.S. Grm lerbl ...andjord 0--10
j-iO 0-25

-lO 95
b5-95

~ r· I .S. 1-'111 krhl ...andJord

j GRSL. Grov ...andh1. lerjord ~O_ j5-90IO-I j 0-.10
l> f'S L. Fin ..andbl lerjord ~O 'Xl

7 I Lerjord 15-25 0-35 -IO-Bj

B SV L. S,,:cr lerjord .25--45 I}-4j IO 7j
<) M.S\' L. ~kgt.'1 <;\ ær lerjord ~, 100 0-50 0-55

.!.2...--l- SI S,ll.lord (l..jO 20--100 (l..BO

II [ /lU. lIumu, [ OH'r 10-
l! _l SI'EC. I Spct.'ll'l Jordt) re I I



I forsøg med tørslOfbe!ltemmelscr er a.e. beregnet på
grundlag af torstofudbytte, i forsøg med sandbestcm
melse er a.e. beregnet på grundlag af sandfrit tørstof.

Bedømmelscsskalaer

Lejetilbøjelighed er, hvor intet andet er anfort, bedømt
efter skalaen: O = helt stående. 10 = helt i leje.

MeldlIg, rust og andre bladsvampesygdomme er ved
anlæg afplantebeskyttelsesforsog angivet i (X:t. planter
eller enkeltskud med angreb. uanset angrebets styrke.
Efter forsøgsbehandlingen, samt i sorts· og gødnings
forsøg er angreb angivet som dækningsprocent, d.v.s.
efter skalaen 0-100, hvor Obetyder intet angreb og 100
betyder, at alle grønne blade er dækket af sygdommen.

I enkelte tilfælde er bedømmelsen foretaget på nær
mere angivne p!antedele f.eks, faneblade eller aks.

Angreb af bladlIIs og andre skadedyr cr. hvor intet
andet er anført, bedømt som pet. planter med angreb.
uamel angrebets styrke.

Kornets og rapsens udviklingsstadier gennem vækst
perioden er angivet med tal som vist pA. oversigtens
sidste side.

Forsøgenes nummerering.
Ved henvisning til et enkelt forsøg er anvendt et todelt
nr. f.eks. 38027, læs: 38. beretning, forsøg nr. 27.
Beretningens nr. er anført øverst på hver side i den
pågældende lokalberetning.

0,1% 0,5~ 1% 5% 10% 25% 50% 75%

Modelblade for bedømmelser af meldugangreb på korn. Af SIen Steller.

Følgende forkortelser er ben)'ttet:
k 6Opcl.kaligodn.(49pcl. K) omb .. ombytningskapacitct

a.e. afgrødeenheder a 100 re. Kar. karakter P fosfor
anI. anlagt kas. kalkamm.salp. (26 pet. N) ppm. millionledel
B bor ks kalksalpeter (IS,S pcl. N) ppb milliardedel
bl .... blåsten Kt .. kaliumtal 1'1 fosfortal
Bt .... borla! I .... lagt Rt reaktionstal
c chilesalpeter (16 pct. N) L landsforsøg s superfosfat (7,8 pct. 1')
Cat calciumtal merudb merudbytte s sAet den
Cu kobber Mg magnesium Se selen
Cut kobbertaj mga. magnc'iiumoxyd skI skårlagt
cuo kobberoxychlorid mg" magnesium"ulfat spr . sprøjtet
e efter Mgt magnesiumtal stg . staldgødning
f. fællesparceller Mn mangan sv a svovls.ammon. (21 pet. N)
f. for mno. manganoxyd S\' k . svovlsur kaligødning
f.e. foderenheder mns . mangansulfat I. tons
fl a flydende ammoniak Mnt. mangantal l tærsket
fs. forsøg Mot molybdæn tal thsf thomasfosfat
Ft fosforsyrelal N. kvælstOf udb. udbytte
gns. gennemsnit Na-køs natriumkalkammon- udstr udslrøet
gm gødet med salpeter v SI virksomt stof
h høstet den Nat nalriuffital 2 n . diploid
JB.. Jordbunds nr. nema· 4 n .. tetraploid
K. kalium todtal Antal æg og larver af li forsøget usikker, ikke

havrenematod pr. kg jord med i gns.
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i'\cllomcrudb:\'IIC for behandlingen er anron , hkg
l ,!'~\I"'K"!' "",:"mdla
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Dy r\..nlng..egcn,k;l~r I

\ mlerh, ede<.orter
D~ r\..nmg<.cgcn<,kahc::r ,

\lnlcrr.Jr',oner
Dn\..mng:"oCgemlahcr l

\lnlerru8,orter
D}rknmg..egcn"labcr I

\årbyg"MIl"r
D)-r\..ning,egcn,kabcr I

\ arh\cdc<.orler
Dyr\..nlllg-.egcll\\..abc:r I

\"iIrrap....mrler
Dyr\..nlllg-.egcll'\...Iht:r I crtC\(lrlt'r
n)'l"l~~r
Dæk....'"Cd. fmgræ..

F
F"bn\.. ... \..artoner.
I·abn\.. ..rocr
Elko maj'
I aldlul I hageh..cde
Fal\.. ... '1IlIerh\~k
ranerlln 50 \\1' 151'i,
I·ancla hC"lcbnnllC
F:I ld olichllr
la lac
FD-nummer,nrlcr

D
D-prop.mlx 1tXl
Daeol111 110, 1.\6, I41J. 156
Dagro lnl1calc N
Damll 120. 129. 156
Dal,,}\,rh}g J2..l7.41,56
Dalila, hybndr,IJ~r:c' 212
Danfoil "pnlJlc 1l) 1
Ddn\..n rug 24. 2\ 55
Danlo ;crt 50. 52. 57
D.mlnl Ihl
Oarmnr 10,1
Deborah, CallforJll\\.. hCJrc 21.1
Dl'(;l' I JO. 116, 142. 14\ I~o. IX7
Delt "l 111 .lIm raJf:.r.c\ lJ6
Deh "lili kartont'r Iq8
Ddl " III korll 1'\4
Derb} maj" ::n .... 222
Dero\al n lIl'.. 12.... 120, 1~6

Dlanu \'lIl1erbH; 2to. 21l. 55
Oleamo.vDP\I-hl Ib.l
DU;<lmha/\ICPA-hl Ih1
Olchlorprnp 1W
Dlcur,lll l70. 172. Il) I
DIC\and1.:lmid IlJlJ
Did-III XO:)
Dlmcfuron 110 17h. IlJl
Olmelhoal 11b. 145. 156
Dinll\Ch. 41'1 rr IbI. IbJ
Olre\..tc mej"'l'cr.\..l"l rar' 112
DJr(~\..tC' \ilmng 58
Dlthanc IlR, 14 J. I ~6
DK 00\.00 HH
DLG Dlmelh031 1:-: 15b. I/O
OLG 11Ild,tn·hc,d,1.' I~~, 156
DIG Tnnurahn lil)
Domlll;ll\lr rug H, 1\ '15
[)()ral 103
I)(lnn 110. I ~h

Carlx:l.lllIr\
Clrbofur,m
Cargl) hc,ld\i.IIHll·
Calrln \.lrb~g

CCC ,c CH;o•.:d
cc\i. \"(llbenll'( 22-'
CDA ,pmJlc 10:)1
Cdlu.: 1020. J.ll\~

Cerc, IC»
CCIN: n. -'7. 42. 411. 50. 1m. 191
Cer<)fJc 2·t 65. 1011. Ilb. 149. l~fI. 201
Chclall\Crcde RlI\..wnænng"'1 ii-Q. 116
ChlormcquBI 1~1. 1~6

ChokoLldeplcl p:l hl""ld)lHlIlC 141
CII'C 40 r;. 9Q, 116
CIlia ,NI 50. 52. q
CIladd Hlllerh'clk I~, 20, :n. ~~

Cilo~ell 116.15(1. lill
C1aroh~g -l4
Clop~rahd In
Collcmt'.oler 14"
Combl Dan lH6
CORlhl\iHllng W. ~4

ComplC'>31 Iq!)
Compuh~rba~rcl \a ....lmg"~"leRl I n
Condc\.ll. alm, raJfI,r;c" 20Q
COIl"Orl ,crl 50, 52. 57
COIl"ul C\\ \\' IJ(5) 102
CClrIx:I 0\ Qb, 120. 12Q. !J6. 156
CNgI \,Irb~g ,lI. lh. ~b

Cornelie \llorh\c(k 47, 41l. 56
Coron.l \lIill"rh)g 26. 28. 55
Counll"'>' .crt 50. 52. 57
Curalerr l"''''
Cut. \..nhhcrlill 92
Cybull 156
C}l:OLd r\..'lfil (eeC) bJ.911. 1Oh:. III,

110, 14Q, 156
l·n.156
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Galant vArbyg . 3 J. J6, 43, 56
Galion majs. :n8.222
Onllant. 99.112. 116, 192
Gaulais . . . . . . . 1020. 1837
Oenamin T 200 OM lSI
Genetisk monogenne roesorler . .. 206
Gerbel villlerbyg 26. 28. 55, 66
Germander . . . . . . . . . . 10J
Germinalor . 61. 1436
Girojel sprøjte. 191
GLO 139 majs 222
Glathed i rocr 206
Glean 20 DF. 100. 115. 159. 170. 192
Global vArraps . . .. .. .. 102
Glucosinolallndhold l raps 10J
Glutenkvalitct 69
Godthåb. forsøgsgård 1876
Goemar BM 86 . 199
Goldfodsyge og jordbehandling 58
Golf vArbyg . . 32. J7. 40, 56,67
Gohix 183. 192
Gonn v!rbyg. 31. 36. 42. 56
Graminon 171
Graminon 500 FW 192
Gramoxone 58
Grandur . 47
Grethe.. 205
Gril vArbyg . . . . 31. 36. 42. 56. 67
Grovfoderanalyser. omfang 236
Grovfoderareal, 1986 15
Grovfoderarter opdeil på

Jordlyptr 227
Grovfoderproduktioll . 203, 225
Grovfoderudb. og areal 1986 15
Grovfoderudvalget 203
Grubber. 62
Gr~, bek. af skadedyr. 146
Græsdyrkning 208
Gnes. vandingsbehO\' 196
Græs- og grontfoderarealet . IO
Græsarter .. 211.212
Græsblanding 2M
Græsfrøavl. . 95
Græsmarkssekt;onens virksomhed 232
GræsmarksudbYlter 16
Gm:smarL:sudvalget 232
Græsukrudt. .. IbI. 170
Gronfodcrafgrooer 1986 . 15
Gråskimmel i ærler 140
"Gule midler<c 179
Gul okseøje i raps. 110
Gul okseøje i \':hsæd. 158. 162
Gul oksecje i a:rter 174
Gula vårbyg. 32. J7. 4J. 56
GulruSI l vinterhvede. 20. 119
Gylle. 78.89
G)'lle og kartoffelkvalitel 200
Gooningsforbrugel 1986 . II
Gooningsmængde, oplimal . . 82
Gooningsplancr. omfang. . . 236
Gødskning og kalkning. 74
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Ida v:'lrbyg. 32.37.43. 56,215.217
Idabyg lil hel...-ed . 214
Iduna 114
Igran 175, 192
Ign \'llllerbyg 26.27,55.66
Imba vintcrhvede 18.20.22.55. IZI
Impuril} value (IV.ID.]) 203
Induslnafgroder 101
Industrikartol1er 198
IndustripiallIer 1986 16
Industr;slam 88
Inga vårb)g 32,37,42. 56
Irla maJs 222
IV·tal (1mpurity value) . 203

32, J7. 38, 42, 48. 56
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218.222
32. J7, 42. 56

222
78
58
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Jenn) vårbyg .
Jet Neur .
Jina l1lnjs .
Jonna v-årbyg.
Joran maJs ...
Jordanalyser 1986
Jordbehandling
Jordboende skadedyr, bek. af .
Jordbund. se jordtype
Jordbundsanaly~r. . 9I
Jordbundsundersøgelser. omfang 235
Jordb~rne sygdomme i ærler 139
Jordens indhold af kvælstof 77
JordklassIficering ,.. 237
Jordlosning 62
Jordmidler til \'intersæd. 173, 192
Jordpakning . 59
Jordprover . 77
Jordstabilisering 62
Jordrype. grovfoderarIer opdelt 227
Jor~typebelegnelser . 237
JUbl \'!rbyg ... .... 32.37.4].56
Julia maj~ . . 222
Jupiler lOJ

K
Kalciummangel 90
Kaligodsknmg. 88. 198
Kalikalk til karloner. 198
Kalium 111 kanoner. 199
Kaliumchlorid. 115
Kaliumsulfal........ .. 115
Kaliumtal. Kt . . . . . . . . . . . . . . 92
Kalk til vinlers.'Cd 90
Kalkammonsalpetcr . 8J. 106
Kalkk\ælslof. 198
Kalktllst,lI1d . 90
Kamille l kom.. 159. 161. 172
Kamille i bederoer 188
Kamille i rar~ 110
Kamille l rener 179
Kanzier v;n1erhvede 18.20,23.55, 190
Karate byg. 142.156, 1004. 1423
KaTloffelborerens larve 219
Karloffeldyrkning 198
KarloITelkvulilet og gylle 200
KanoITel~kimmel . 138
KarlOfler. bladgod~kl\ing af 199
Kanoner. kvælstof 198
Kartoner. ned\isning. 201
Karloner. planlebe::.kyltelse 200
Kartoner. plasldækning af 1215
Karlofler. vandingsbeho\' 196
Kas lil vårraps . 106
Kaskade \'interb)g. 26,28. 55
Kalrin ærl . 50. 52. 57
Kemifam 189
Kemikalicpri~r 239
Kemikalier. 116,156,191. 239
Kent mllJS 218. 222. 223
Kepalog. planletal 121.5
Kerb 50 59. 111. 116
Kerneslorrelse i vinlerbygsorler , 27
KernL'SlOrrelse I vtrlterhvedesoner 20
KernestorreIse i vinterrugsoner 24
KCTneslOrreJse i \'ilrbygsortcr .. 34
Kieseipræparat. biodynamllll.. 1772
Klaxon \ilrb\'g.. JI. ]6. J8. 40.56.67
KlimallSke mAlinger......... . . 7
Klorfri knligødning III spindhor .. lIS
Klorholdig godn. lil s:'Ilog 1214
KlrebemLdler .... ,.... 156. 192.239
Kloverfroo\ 1 94
Kløvergra.>s 109
Klo\oergnes. eflervirkning af

ukrudlsmlddel 162
Kkl\ergræsudlæg,

ukrudtsbekæmpelse 161
Kloverrigc froblandinger . 209

97
94. 1448

211
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180
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179
190

138, 156
218

209. 212
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110
172
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114
113
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1028. 1717
\4
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IS. 20, 23, 55
32. J7, 43. 56
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Handelsgodning. forbrug 1986 II
H'lllekro. IOD, Ila, 162. 172, 188
Hanna vfirrap~ . 102
Hardi dyselyper .. 190
Harry vdrb}g 32, 37. 42, 56
Harvade 25 F . 201.202
Hasso vinterbyg. 26, 28. 55
Havila vårbyg ] I. 36. 42. 56
Havrebladlus . 143
HaHencmatoder J4
Havresorler. 44. 46
Ha\'resorternes oprindelse. 56
Hedvig havre. 45. 46. 56
Hejrenæb I bederoer. 186. 188
Heika ært 50. 52, 57
Helsæd. 209.214,218
Helsæd. byg· h(Sleoonne . 214
Hdsæd. byg - ærleblnnding 215
Helsæd, vintersæd. 218
Herbalon 620. 100. 116, 173. 192
Hcrbaphen. 185. 192
Herbicidvirkning og ul..rudISSrter .. 16],

17J, 179
Hertz Freya hestebønne 53. 57
Hcslebonnebladp1c1 141
HesteOOnner. dyrl..ning 141. 155. 178
HeslebonnesoTlcr. 52_ 54
Hjulkrone. foto IS
Hockey vårbyg 32, J7. 43. 56
Hoechst (B) eu-Mn 89
1I0rmon-MI:t 70 .. 159. 161. 192
Hulda \'årbY$ 31. 36. 43, 56
Hundegræs td gro\'foder. 213
Hundegræsfro 96
Husdyrgoonlllg. 78,89
Hvede. se \lIIlerh\ede
HVIdaks, ~l1vbladet snnge!
H\'idklcwcrfroavl.
Hvidklovergræs. gooskning af
H\ ldmelel gåsefod l bc-deroer
Hvidme1e1 gåsefod i lI1aJs
H vidme1et gåsefod i rap~

Hvidme1e1 gåsefod i vårsæd
Hvidmelel gåsefod i ærter
HvLrve!kammerdyse
HY-TL ærtebeJdse
Hybridmajs
Hybridrajgræs til grovfoder.
Hydraulisk sprojte
Hyrdela~ke I rap:>
H)"tdetaske l villler~æd .
Høj svingel lil grovfoder.
Hordyrkning
HOnillrler
Høst af hor
I løst mel oder i raps.
Høstprogn~n

I h'KlUdbyltcr 1986

J
JD.guar vlllterh\ede .
Jarl vårbyg.
Jll nr.

1839
53.,

59.61
59.61

88.
73

Fuglegræs l korn.
Fuglegræs i ærter
Fungicidresistens .
Furepakning ...
Fusarium .
Fusar;um i maJs
Fusilade ..

H
H-nummcrsorler
Haglskade på ærtebælge.
Halm, afbrænding af
Halm, fjernelse af .
Halm. nedmuldning af
Halmaske .
Halmudbytt('r
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MJrl.andlllg I<}b
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MB D+WFln 116
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MC'l'hlorprop 166,168. IH. 192
Mechlorprop, 50 (""i', 100. l lb. IQ2
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Meldug 1 \ Interh~ g 66. 128
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l\hdler III bck afkmd.kC'fods~'gt:' 137.
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~hdler III \-'i.~k~tregulC'flng 116, 156, 239
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\llnl1lda ICrl 50. 57
~llrandcr 104
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MI·(I, llleldugresl'lC'llS 43
Mn ..chelat 89
l\todnmgstld for marla::rter 50
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Land,dcl'iprognO'oCll 76
Landl,ud\algt"1 for PI ..1II1e.. \1 18~i

Lar'i -!~

La"lo lnlll::llc: lQ, .lu. 55
Lu.):.o 110
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Lcje<;æd i VIl1\("r\l\cdc 20
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LG 2080 majS 218.222,223
liden N.elde- l bt'dcroer 188
llnora oliehor 11.1
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lilla drbyg 32. 37. .Il. 50
L1I1dall 146. I·H
lllluron..mldler 179
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LI'i'illpol. 116. 155. 181. IQ2
ll\l' majs. 218.222
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Lm om bck af ,ygdomlllc I

'llIh'rb)'!l
LP 1011 majs
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Maj' 1 :lrt,for"llg
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77
142
1~6

69
IOS
IO.'
6R

Ill!
101
171

J"l7
208
7.

15,'
SI

215
208
II'
"R
!IO
224..
IO<>
7R
SI

79. 80, 1S7
7Q. 87

RO
74
7'
:-:1
S'
II
SJ
74

"

Knoldh;cger'\Jmp 1 rap''>(~rll'r 101
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KOI1,ulcnler. tln(hud\algl'\" 1848
Korina IO.'
Korn og hælg'iædd) rlning: bJ
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Regma "plIIdhor .. II J
Reglone 95.116, 177. 192. 201. 202
Regnormekompost 1386
Rektor \lnterh,ede 18.20.23.55
Renhed og \-andmdhold 237
Resistens mod meldug i vlIllerb)g 27
R~i<ilen<i mod nematoder I .. Arb)1 J.4
Resl.!.tens og s"ampemidl~r 137
Resl<iten.. overfor carbendazlm 118.123
Reslsten~. Irsag 137
Resi<;t~nd:ilder mod meldug I

..årb) gSoOrter 34
Reus maj<i 222
Rex. 205
RI Ricardo. meldugrleSlstent 34
Rldomll MZ. 138. 139. 156
RlIIdo "plIldhor 113
Rlpcord 156
Rise havre. 45. 46. 56
Rival 116, 120. 128, 129, 151. 156
Ri701cJt DS 200. 202
ROnT havre. 45. 46, 56
Roben vAmyg. 32.37.43. 56
Rodfilt50vamp 200
Rodfrugtafgrooern~1986 14
Rodfruglarealet IO
Roedyrkmng 203
Roer. ~ btderoer og sukkerroer
Roml \'Arb)g J2. J7. 42. 56
Ronilan IOS. III, 116
ROlorgruber 61
ROlorhane 60. 1436
Roundup SS, 178. 182. 192
Rovral 147
Ro\ral 50 Wp 14S. 200. 202
ROHal Ao 108.116.138.141.156.202
RSW 0411 98. 108. III. 116. 151. 1~6

RI, reaktionstal 91
Ru Rupee. meldugresislent 34
Rubin 10J
Rubina roosvingel 213
Rug. <;C vinterrug
RUg:>Ortcr. landsforsog med
Rulleskæ~maskine

Rum"legt for markærtcr .
Rum,'ægt I vinterh ..edesorter
RumHegt I vinterrugsoner
Rum\'ægt I ,,;\rbygsorter
Runkelroeblllcr I roer
Ruslmlll8 af hor
RUSI i kom
Ru<;t I græsfro
R1ekkeaf!.tand i h\ idklo\er
Rodllo\'cr Iii grovfoder
Røds\IIlgel til grmfoder
Rods"'lIlgelfro
Rog\u\leT\'ando godskmng med
R dgl,mngMjencsten .
Råhor
Råprotelll l kom
R!prolem I g~

R:\protein i helsæd
Råprolcin l hestebønne
R;\protelll l hor
Rllprotelll l lupin o..
Råprotem l majS
RllprolCIll i \Oårraps
Råprotem I I~rter

S
Salome ært
$andO\II
Sam rodkhH'er .
Schermg Super Olle ..
Schmldl rug
SclerolIer (s\ampeh\ ilelegemer)
SD SIlO
Sedimenlations\-ærdl

Ima ha\ re

16S. \92
9S

170. 173
96

209
2\

188
172
m
112
106
109

R
Racer
Rad<ipmjtnlllg I h... ldldO\er
Rajgræs som ukrudt
Rajgræs til fr..>
Rajgræs. alm III grO' foder
Ralle
Rap.. i bederoer
Rl:lp~ I "intcr'-t.-d
Raps l ærter
RlIP". hostmeloder l
Rup~. h:l,'l~wf

Raps. kll.lbrok
Rap!>. ~ vdrrap.. eller \'lIlterra~

Rapsens ud,lI.hng.....qlldlcr . 249
Rapssortcr 101
Rapsudb~tle 1986 16
Rau V ohehor 114
Reaktionstal. Rt 91
Reducerede k\lCl<ilofmængder 76
Reducerede \ædskem,,::ngdcr 190
Reduceret jordbehandling 58
Reduceret I.emlka!lemængder 131. 190
Regalta \!rbyg 32.37,44. 56
Regent 205

Planteanal)llC:r 78
Planteavlskon<iu!enter 1889
Plantea... lsudvulgenes fonnænd 1889
Plante~Ir:Yllel§(' 68.96. 108. 117.200
Plamebeskytlelsesmldler 116. 156. 192.

202.239
203

209.213
1114

af 68.96. 117.
200

Plantetall Hnten.æd 70. 145
Plantetal i lllaJs 220
Plantetall mltr~it:rl 71,138
Plantetal i rocr SI. 205
Plantetal I suHerroer 148.203
Plantelal og udbyne I vintcrbyg 70
Plantnmgsarbejdet 195
Plastdækning uf asier 1214
Plastdæknlllg IIf karlofler 1215
Plasticdækning uf maj~. 224, 1361
Plastkdlt'kning af roe 207
Pløjefn dyrknlllg 58
Pløjning 59
Pollux rug . 24, 25. 55
Polly. hybndrajgræ:s 209
Pomus ært .so. 52. 57
PP33J. 94.116
Pradone Combl 116
Presol II E 181
Pnmadur 47
Primahlll 205
Pnmor G 133
Primus majs 218.222
Pmer p1 mark<iprojtnmg 2J9
Pnscr. på gødmng 2J9
Pnser. på kemikaher 239
PrISer. pi produ~ler 239
ProduktionssY<itemer \ed d~Tkmng

af korn 63
Produklpnser 239
Prognoser. kvæl~tof . 76
Progrela ært 50.51, 57. 71. 225
Promet 800 145. 147. 156
Proplllox·M 50 239
Protein i h\ede . 20. 48. 69
Protein i hor 114
Prolem i \årby g 34. 48
Protem I ~ner 50
Pt. fosforlal 91
Pumas maJ~ 222
P)ramin A 186.192
P)rcthroider 142.187

PlanlebC'stand I fabnksroer
Plantebestand I græ'>
Planlebestand I log
Planlesygdomme. bek

Nedfældning og plac. uf godnmg 84
edkna:knmg i vårbygsorter 34

Nedmuldmng af halm 61
Nedspro)lnmg af kanofTeltop 201
NedvlsOlng afheslebønner 179

edvisning af kanofTellop 201
NedVlSnmg af ærter 178

ematodangreb på rødder 35
Nematodresistens I havresorter 45

ematodre.SlStens i \Arbyg 34
Nery \·Aroyg.. 32.37.43. 56
'-jellomerudbyue. 63. 230
Newton tnticale . 29
Nils havre 45. 46, 56
Nmak 215
Nitratkvælstof i jord 76
Nitratlesl 78
Nitratudvaskning . 77
N it ral undersøgelser.

KVADRATNET for
Nitrifikation .
Nltrifikationshæmmere ..
Norman vmterhvede

ortron
Novoslam. gooskning mcd
NPK·gooning
'PZ \/84.00 ...

Nummeuring. forsøgenes
Nøgenbrand i vArb)gsoner

o
Odm \!rb)g 32. 37.42.56
Olie + sprede·klæbemldler 181.239
Oheihør 114
Ohe i \'lIllerraps 104
Olle i \ !rntpS . . 102
Ohehør. dyrknmg 114
Oliehorsorler 114
Omega vArraps . .. . 102
OmsAmng af vintersæd 1986 IJ
Oplima vArraps . 102. 105
Optimal plalllebeskyllc1~. 132. 143
Optimale kvælstofmlengdcr 75. 82
Optlmlm, Mullimim 89
Optrol 181
Ortean .. 1020
Orthocld 75 138. 156
Q\en.. inlnng af korn 19, 70
OJtlnol (KV K 84JOIO) 167. 192
OJtitril 100.116. 16J. 166. 173. 192

p
P 44, P 62 ,!rraps 102
Panda nnterbyg 26. 2 . SS
Paraplo\ 62
Penetrenngsolier 1l!.1.2J9
Perfeklhlon EC 20 133. 14J. 156.239
Perlo" 25
Penna 205
Perstorp Mn 119
Pelkus II rug. 24. 30. 55
PF 2380-24 23
Phenmedlpham 184
Pigæble. folO IS
PIlcurt i bederoer. 188
Pileurt i korn. 159.162.173
Pileurt i rup!> 110
Pllcun i æmr 179
PIlleret roefro . 146
Pinmor G 142. 143. 151. 156
PK til kartofler 198
PK·goonmg. placering af 84
PK·slsm .. 88
PLK·Belafam E. 18J. 192
PLK·Gu!lpur.. 168. In
PLK·Prado 181. 192
PLK.Teroutryn 170. 192
Placenng af fl)dende ammoniak. 84
Placering af goonlllg 84
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141
117
140
8.

185
192
117

••
lU'
4.4.

M.203
5R. 117

201
61. 62

1025, 1436
1214
1214
1214

62, 1004

"1883
ll.
58
W
ll.

21

td hcderOl'r
IS"}. 168, 173.

S\'illnJX'~y'gdl1lTlIllC I Ile\ICbmll1cr
S ...ampc...ygdomme 1 korn
SI.ullpC')}'gdomme 1 æner
S\O\I
S\'O\ l\Ur ammoniak
SWlPC 500
S}'gdommc
Sygdommc I græo.fnl
Sygdomme I drrap"
S:cdckorn, orn\xlning :lf .
Sicdckonl\ordni ng
S.cd"kiflcfl'r~llg

S,t.'t!\klfll">} gdomme
S:'1af~(andt.: for fabnl ... rner
S:'Ibct.I. fabTlbmer .
S1I.bcd~tllbercdlllng 59, 1()()Q,
S;'II(lg, go<hklling af
S.1ilog, klorhuldig g"dn
5:'111'8. plllnt{'bc\lal1d
Såmaskinel} per
S:'IllleIOt!t:r for korn
SlImetoder i ~ Illterrap~

S:'Illlllg af rnurkæn
5.:'1111ng udcn JClrdbeh:lndhng
Sårækkeaf'liLlld
Så11d af æn
Sållder for h\l'dt'l>orlcr

T
T:l3fll vårbyg 32 . .17. 42. Sb. 67
Taetllgaren 147. 148
'Iadams ol ieh(lf t 14
Tal\l:!r (Brig'lde) 156
Tundnl1c<Jma'-'''lllc 213
TlIplr \ llllcrb)'g 26, 28, 55
T.1\~lto maJs 222
TeA qq
Tecla. 200, 202
-, e1efona\l'-' 2.36
Teblar 142
TcmllCTalUrer 1986 7
Tell1pcrillur~um, gød~knlllg efter 208
Teobyg 44
Terido:l. 110. 116
Terpal. 9R, 10$, 111. 116, 149, 156
TC1T:1ploidc gnc~llrl~r 209
1 clnlploide f(ldkll1~c....orl~r 209
Thiram . 146. 147. 148
Tlllo:l. 167, 192
TI1~ælnl!lg"mldler 181
Till 250 EL' 238
TIll eb 2~ 123. 124. 156
1111 10p (A 75b.' A). 120, 12<). 156
TIlt lurbtl .20,30,63.97,116. 12R, 1.13.

m
Ttll turbo, do-.eTlngcr 122
TKV,.-.e ltJ\tndl..orm\ægl
Togil \'5rbyg J l. 36, 56
'lokummer hVlf\dd)'\e 190
Tokimbladet ukrudt. 161. 164, 181
Tolkan 170, 192
Topa, 101
Topa~ 100. 141, 156
Tornado = W\I,I 1402 ' 102
Tradlllonel jordbchandllllg 58
rrcflan. 100, 109. 116, 174, 171). 192

Tnbunil 100,116,168,173.174,192
Tnnuralin, 45 "t( 116
Tnuulan. 164,173,192
Tnpbuperfo<.fal lil bnofler 198
Tnp~ i rug 143
Tnlll.:ille l art"for""g JO
rTlllcalc lil hcl\:cd. 218
Trilleille, bl.'k af ,>ygdommc 126
Tnllcale,I..\':chtof !Il
TrilIcale, u"rudl 166
Trtlll"alcsorler 29
·]nllcalc,nrlcr. ~.cbtrc~\IlcTlng .10,151
Tntll.:a!t:\l,rtcflll.'l> opTllldel\.C 55

116
l'l

156. 2.'9
1.17
Il7.,

150, 151

Sportal 45 Cl" 63. lOB, 116. 123, ]Jti.
146.151. ISo

Sp(JTlak PF 124,126.156
Spredemidler og nller IR1. 192
Sprlllghaler I rner 14i
SprøJlemidler 156
Sprojleteknlk 190
Sprojtclid\punkler lukrudI liJ, 100
SprojIClldspullkll"r, '''':lInpc''ygd. 118
SpmJlning af for~plrcdc k:lflOner 200
Spnljllling mIld .crle\"llllfnd ]J9
Sl.lbllan E.\lr'l 149.151. 156
Slilldgodnlllg Hg 1'\-lilfM'>C1 78, li I
Slundurdkvalilel, rilr~. 102, 104
SCill\kdbl'n. bek. af 146
Staranc. 159. 108, In
Slal\fmkonlrollen 4<)
Sledmoder I klWIl IS9
Slcdmoder l bederoer 188
Sledmodcr I \'inlcrSicd 172
Stedmoder I ;ener 1i9
Stehgolt ært 50. 5i, 71
Slellon 169. 192
Stigende mængder N lil bederoe Rt
Sligende ma:ngdl'r N III gra..... 210
Sligcnde mængder ~ ul korn 75
Sligende mængdcr ;\ Id nip" 100
Stil havrl' 45. 46, 56
Su\bladet ~\'l!1gcl, halmrna.-ngde . 73
StI\bladel s\lllgd. hvida"" 97
$ll\cll>cl>mdhold I brtont:r 199
Stoklobcrc I rocr 205
Stolt henrib brandbæger 22.1
Slomp 164. 173, 192
SlOrkcnæb I bederoer 188
Storknoldel knoldbicgcr..\amp 108.219
SlrMorkorteJ~l' 24
Slr~la:ngde l frognc.-. 98
Sldllængde l tlll\ re 45
Str:'lllCl1gdc 1 rug 24, 150
Str:'llxngde 1 ITllll:ale~orter 29
Slnlllcngde l villtCl'byg 26
Stro'l.hcngde I \llllerh\ede 20, 149
Slrållt:ngdc I \årb}'g<.or1l'r 34, 152
Slrlilxngrle i \:'Irh .... cde ~7

Slængdwilrnpc 1 vil\ler\:cd J 17
Sukker 1 <;,ukke!'rocr il t. 205
Sukkerholdlgl' gra.~arter 209
Sukkc-rrcx'dyrkning 20.1
Sukkerroer. txk. af~kadedyr 148
Sukkerroer. k\':d.-.wf . 81
Sukkerroer. u"nult llIR
SuklcrrOe\Orh.'r 204
SUl1llodm 10 rw lIll. 145, 15tJ. IS7
SUl1lll'ldlll 20 FW 142. 156
Sumi.:nlllhl JO FW 150. 1117
Sumtlhiol1 20 I \\' l ~o
SUII-Url 11 E UII
Sundhed I bederoer 187
S\'0212.00 104
S\ bUIlJ tnul-ak lOl(), 1023
S\ 8005 (Lno) 29. JO
$\ U 5(XlOJ ært 50. 52. 57
Sv-numlllc!'<,,(lrlcr 1018, lRJ7
S~amp(:be"æmpcl<.c1 he'-'ldxlIlne 141
S\.lfll[X'bekæmpehe I ... 1Il'l'r....cd 20. 117,

123
III
Il9
Lill

Svalllpcbt:k,crnpebc i ~1111errilp~

SVlllllpehckiC!Ilpehc I \'1I.rbyg 36. JR.
S\:tlnpctxkæmpcl~e i :1,;r1er
S\al1lpchda:mpd~

og \,d,'lrt"guk·rll1g.
S\ .Impebt:k:cm pel\t.:\lTlllllcr\

nr"llIl1g
S\'UllPl'dygdomml·, J.ng,rdl ilf
S\umpcmidkl'
S\:Lmpemidll'r og re\l'len,
S~ilmpcl1lldlcrnl'~cgel1\Llbocr
S\llml~'Hldntnlllc I rriJ~r;l.""

50
31. 36, 56

44
21

32, .n. -B, 56, 67

'"In
177, li9. 192

1772
47

212
2J7
44

222
1772
224
100

212,2U
97

146.2.11
142
146
110
144

'-'
116, 156,

2.N
144

11<).
12.
45

119
12~

126
JJ. 129

ll.
110
110
108
.0

112
88

IR, 20, .D, 55
20.
226
200
179

b5, IV. IJo
tJ2

50. :'7, 71. 21i, 125
7

lOi
21R,222
204, 206

38, 1-'10
52

Il.'
l7

2l:~

50
101
204
104

55, IOS. 114
114

17.20,45, SO
21 ,
105
207

"]70
')9

170
III
115
II)
19>
222

Skadclær,kd. bludlus
Skadt·tær"kel. kllæl..kef<xh

Sermhbdln,t" a:rter
Scrlma v!lrbyg
Sem u 0242 byg
Sen ,:'Irung af t1\edc
Sencgra."'i. se k ~ I~
Sewa .... :'Irb)·g.
Shcll II E
Shell Ccrlrol 0.\
Sild I '1 T1folcx
Shur-chrop
5igllildur .
Slkem. Ital. rajgr:l">
5ikkcrlH~d, fOPtogent:,>
SIlabyg
Silac ItHIJ' .
SIJkahcll
SlIomuj'
Slllbur
Siw, atm raJ8ræ-,
Skadedyr I fmgm:,
5kadcd}'r l gra......
Skade<h'f i korn. bek. af
Skadcd)'f l mcr
Skadedyr l villlcrrar~

Skadedyr lærler
Skadedyr. angreb 1986
Skaded} r..bckæmpcl'C"lllldlcr

SbhmJhold l ha\fe
SklllHllcl l ærter
Skold plc l I \ IIIlerbyg
Skoldplcl I \lI11crrug
Skold plc l i \'årbyg.
Skoldplt'tbckæmpcl'e
Skulpegalmyg .
Skulpc'lludebiller.
Skulpe,\arnp på \:hraps
Skæraf'lalld .... cd kN!I~~nlllg

Sk:'lr!;cglllng uf r.lp' .
Slam. god"kmng llll'd
Slelpner \ tnlerl1\ede
Slæ'bJandlnger
Slælgr:c' .
Smug I kanoner
Snerlcpllcun i ;crIer
5nc'''llI1l11cl
SOllte:l.
SoIani :cn
$oh"IlI'lllTlCT 19M6
Solubor
Soma 11m],

Surler ur bederoer
Son,blundingcl' af \årby!:!
SOTl"fOl"llg i ilC'lebilnnCr
Son,for"ll! l hilr
Son,for,og l klInt
Sorhfnr'{lg I maj'
SOn,lo.lf'>og I mar":crl
Sort"for,ug i r~lr'

Sorhf,'r'llg l roer
Sorhli)r'llg i \'lIlll'rrap,
Son,foriculen:
Sorhll'le, hor
Son"II"l'. "orn
Sorhll\le. maj" ,
Sort"li,te. rap\
SMhl"te, roer
Splldc\and.-."I:tlll. g,xhlmng med
SpLldfl'\1 ,If gnc,fro
Spddknrn l fmgr:c\
Spddknrl1 i r'lp~ lærler.
Spildl..oru I \llIICrLlp\
Spllldlwr, lo.Iorfri I..,lhgoomng tIl
SpInd 11Ilr'tlrtcr
Spl\('kanol1cr
Splcnd<l Hlal'
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Triton B 1956 lSI
Triumph vårbyg .31.36. *2. 56, 67. 129.

139
Troy hest~bonne . 53. 57
Tra:stof i græs 210
Træslofi helsæd 216
Træstof i maJs 219
TrAdkol1e i vmterbyg. 127. 136
Thsindkorns\·tt:gl i hesl~bonner . 53
Tusindkornsvægt i lupiner. 54
Tusindkorns\'ægt i ærter 50
Tveland i bederoer. . 188
T\'elltnd i raps 110
T\'eland I vmters..'1td 172
Tvellllld i vArsæd 162
Tvetand i ærter 179
Tværfaglig rAdgivning 236
Ty = Tyrkisk. meldugresistens )4
Tørre vækstforhold, græsarter til 212
Tørslof i græs 210
Tørstof i majs 219,220
Tørstofindhold i bed~roer 206

166,192

.163. 173,
119
156
159

162. 172
191

153

150

150. lSI
156. 239

251
5

11

69
IOS
13

101
112
111
111
112
112
111
111

103. 105
30

143
ll3
13
80

ll6
143
165
lS

150
65
H

v imerhvedesorternes
dyrkniu8"egenskaber.. 19.20

Vinterhvedesonenaes oprindelse. . 55
Vint~rhvedesoners

bageegenskaber
Vinterraps, dyrkningsegenskaber
Villlerraps. halmmængde
Vint~rraps. hælstof
VlIlterraps. planletal
Vlllterraps. spildkorn .
Vintcrraps, svampebckæmpelse:
Vinterraps. udsædsm.engder .
Vinterraps. ud\'inlring .
Vinterraps. ukrudt.
VinieITaps. Væk!;lregulC'rlng
Vinterrapssorter.
Vlllterrug I artsforsøg
Vinterrug. bek. af skadedyr
Vinterrug. bek. af sygdomme
Vinterrug. halmmængde
Vint~rrug. kvælstof
Vinterrug. skold plet. foto
Vlllterrug, (rips
Vinterrug. ukrudt
Vinterrug. valg af
Vinterrug. vrekstregulering
Vinlerrugdyrkning .
Vinterrugsoner, .
Vinterrugsorternes

dyrkningsegenskaber 24
Vinterrugsorternes oprindelse 55
Vint~rskad~r 1986 12
Vintersæd. kalkning 90
Vint~rsædarler . 30
Vintertritieale. bek. af sygdomme, 126
Virkstoffer i kemikalier. 116.156.191
Virusgulsoludvalg. Loll.-F. 1472
Vistabyg 44
Vital havre. 45. 46. 56
Vitus \'Arh...~de,. 21. 47. 48. 56
Vladimir lupin 54
Volalan bejdse. 145. 156
VOndocarb 123
Vondocarb Extra . 156
VSB 59 J93 byg 44
Vuka vlnlerhvede 18.20. 22, 55
Vækstregulal0rer 116
VæksuegulC'ring i frøgræs 98
Vækstregulering i hestebønner 155
Vækstregulering i hvidklover 94
Vækst regulering korn 148
Vækstregulering majs 155
Vækst regulering raps. 108. III
Vækstregulering rug. 24, 65. 150
Vækstregulering IriticaIesorter 30, 151
Vækslregulering vinlerbyg 26.66.151
Vækslr~gulering vinterhvede 64. 148
Vækslregulering vårbyg. 67. IS2
Vækstregulcring ærter, 154
Væksfr~gulerillg

og ek!;tra kvælstof.
Vækstregulering

og knækkefodsyge
Vll:kstregulenng

og svarnpebekæmpelse.
Vækslregul~ringsmidler.
Vækstsladier, Feekes skala
Vækslviikår 1986 .
Værdiafprø\'ning
Vårbyg og semibladløse ær1er til

helsæd 217
Vårbyg og ært til helsæd. 215.217.225
Varbyg III helsæd 214
Vårbyg. bek. af blads\'lImpe . 34. 129
VAmyg. bek. af skadedyr 133. 143
VArb)g, efiergodsklllng 84
Vårbyg. flere års sortsforsøg 39
Vlirbyg. flyvehavre 157
Vårbyg. gyl1e 90

V
Vandbalance 1986 9
Vandet s..111djord. kvælstof til 85
Vandfordampning 1986 9
VBndingsbeho\et 1986. 9. 196
Vandmangel og vækslregulering 154
Vandmængder wd sprøjtning 151
Varme~nheder. majs 223
Varmesum 209
Varsel for meldug og bl:ldlus 132
VlIsa spindh'lf 113
Vega vArbyg. 32. 37.42. 56
V~goran. 163.173,181,192
V~JPlleurt i maJs 182
Vejpileurt i <trter. 17*. 179
Vejrforhold 1986 . , 7
Vekselhvede .. 21
Venlar. 178. 192
Vibro Master 61
Vindaks. 164, 170
Vindforhold 1986 9
Vindforhold 0,1: erosIOn 194
Vinterbyg I artsforsog 30
Vinterbyg l vlllterraps 112
Vinterb)'g til helsæd 218
Vinterbyg. bek. af sygdomm~ 126
Vinterbyg. efl~rårsgodsklllng 86
Vint~rbyg. græsukrudt 170
Vinlerbyg. halmmængde . 73
Vinterbyg. kvælstof. 79. 80
Vinterbyg. planletal og udbyue 70
Vinterbyg. Irådkoll~ 127
Vinterbyg. ukrudt 168
Vinterbygdyrkning . 66
Vjnterb~'gsorter til helsæd. 218
Vinterbygsorter. landsforsog med. 26
Vinterbygsorter, vækstreg. 26, 151
Vinterbygsorlcrnes

dyrkningsegenskaber 26
Vlllterbygsort~rnes opfindelse. 55
Vlllterfasthed. 18. 23. 26. 29
Vinterhvede I artsforsog 30
Vinterhvede lil helsæd. 218
Vinfcrhv~de. bejdsning 145
Vinterh\·ede. tx-k af sL.aded)r . 1*2
Vinterh\·ede. bek. af sygdomme 117
Vlnlerhv~d~. gyllesvidning 91
Vinterhved~. halmmlt:ngde 73
Vlllterhvede. helsa.."<I 218
Vinterh\'ede. knæL.kcfodsyg~ . 117
VUHerhvede. kornvægt 20
Vinlerhvede. kvælstof 79
VinterhH'de. kjesæd 20
Vinterh\ede. mddug 20
Vlnterh\'ede. plamelal. 70. 145
Vinterhvede. proleinindhold 20
Vint~rhvede. ukrudtsbekæmpelse 164
Vinterhvede. \interfasthed 20
Vinlerhvede. vækstregulenng 148
Villlerhvedcdyrkning . 63
Vinterhvedesort. ,,'alg af 23
Vint~rhvedesoner.

1andsforsog med . 18
Vlllterh\·OOesorter.

s\'ampebekæmpelse i 117

Ukrudtsmidler. markedsføne 138
Ukrudlsmid1e~ skånsomhed i

bederoer 187
Ukrudtsplanter. resistente. 180
Ukrudtsroer . 105
Ultra Till 13J2
Undergrundsløsmng 62
UllIea 1436
Uno triticaie 55
Unormale spIrer i ærter 72
Urea og kalkammonsalpcter til

vintersæd 83

84

15
14
14

224
215
161
138
214

1023
1448

71
114
112
103
103
11

248
13

70
112

127. 137
229

83
183

182. 188
99. 100

118
115
95

156
180
111
163
109
157
114
191
100
110
110
188

172. 173
162, 163

Ukrudtsbekæmpelse
Ukrudtsmiddel, nedsat dosis.
Ukrudtsmiddel. valg af .
Ukrudtsmidler. anvendte.

U
UB 86.
Udbringningsuder for

hæ1sIofgodning .
Udbytt~ af gmnfoderafgroder

1986
Udbytl~ af kornafgrooer 1986
UdbYlIe af rodfrugtafgroder
Udbyu~måling i silomajs
Udlæg ud~n dæksæd .
Udlæg. ukrudtsbekæmpelse
Udsædsb!rne sygdomm~ i ært~r .
Udsædsmængd~r af byg til helsæd
Udsædsmængder af hved~ .
Udsædsmængder af hvidklover 94.
Udsædsmængd~r af markærl
Udsædsmængd~raf oli~hor .
Uds..-.:dsmængder af vinterraps
Udsædsmængder af vArraps
Udsædsmængd~r af vArraps
Udvaskning af nitral
Udviklingsstadi~r ..
Udvinlring 1986
Udvintring af vinterhvede og

vinterbyg
Udvintring af vinterraps
Udvintringssvampe .
UK-brug
UKS·34 (Ureakalksalpeter).
Ukrudt for silning
Ukrudt i bederoer ...
Ukrudt i frogræs .
Ukrudt i hestebønner
Ukrudt i hør
Ukrudt i kløv~r
Ukrudt i korn
Ukrudl i majs
Ukrudt i vinterraps
Ukrudt l vim~rsæd

Ukrudt ivArraps
Ukrudt i vilrsæd
Ukrudt i ærter.
Ukrudt. all\'endt~ mldl~r .
Ukrudt. ~m'lrig rapgræs .
Ukrudlgræsser ...
Ukrudtsarter i raps
Ukrudlsarter i roer
Ulr:rudlsarler i vinl~rsaxt.

Ukrudtsarter I vårsæd.
Ukrudtsarter.

ukrudtsmidlers effekt pli

246



V~rbH:. hekl.-d !!o Æner. bd•. ar ~~gdommC' 138
V:'irt'lyg. \..l'f1Il',wrrclsc, J4 Æncr. bor Iii 1802
V:lrbyg, k\æl~l\l( " Æner. hal\.bladlrn.C' 50. 21"1
\'jrbyg. land\(or,,'g med " Æm:r. Jn.l\..bck.t:mpd-.e lJ7
\':\rb)[:. ICJC'...cd .14 Æner. kore\por 141
V:\rhyg. l1uddug .\~. 1211. UJ Æner. ned\ ISI1l11g l7S
V:lrbyg. modlllllg'lld 14 Æner. planiclal "II. 138
\'3rh}(t. nedl..n:dOlllg _14 Æner. soner 50
\':\rb)[:. n('lgel1 hrand _14 Æner. salld af U.
\·:\rhyg., oplllnal rlanlebcsl..)lId~ In Æner. ukrudl 174
Vårbyg. prnlellllndhold .14 Æner. \æk'lregulerlllg IS4
\':lrbyg. ,h1ldplel J,,, 129 Ænesklmmcl U.
\':\rb~g, son ..hlandltlgcr .IS ÆrlesClrl. \alg ar 52
\·:\rh)g. \(fjl;«:ngde _14 Ænesoner. egen,l..aher 50
V:\rb)g. s\am['('bcl...cmpehc .lb..lS Ænes)ge l4()
Vårhyg. ul..rudl I~8 Ærl~)g(' l h(">ld:.onne 141
Vårb)g. \andmg..bcho\ 1.0 Æncudb\ller I Q86 lo
\'århy g. \ :e\.. \1 rcgulenng b 152 Ænc\l\.Ier l :rner 144
\':'rh)g- og he<old)(HlIler III hcl\æd 214
V:\rb)gd)rkning .. o
Vårb)ghalm 7_1 O\..ologlsl.e f('lf<;og 1--1
\' 4rby g~f1er H Ol.onoml \ed h\eded)rL.mng ..
V:\rhyg\oner. Ol.olloml \ed rugdyrkOlng oS

d~ rl.nlng"l"gell,labcr .\4, -'5 OkOIl0l111 \00 \llllerb)gd)rkOlng ..
V:'Irb)gwrterne-; 0pflndel\(' S, Ol.onoml \ed \ rbygd) rl..rung 07
\':\rb)g\("lner\ r(',,,,ICn\ mfld Ol..onllmi \ed 1..\:rISlOfan\endclM' SJ

bl.ld"am['(' J, Ol..onomlsl 0pllm3!
VårhygJ\Onl"r\ fC\l\ten, mod k\ æl"lofm.t:ngder 76

nenl.lloder J4
Vårdufum, I.\,cl\tof ul 7.
\':'rdufum!oOrtcf " Af'>;lg III f("ilSlen<, l);
Vårh\ctk.....rl. \;llg af 'S
Vårll\ cdt."M)fler " II E olle 192
Vllrrap-. \("Illl u~fudl 17. 1.4-D -I- dlchlorprop Iq2
V1I.rr'lp" bor III 107 8401 HHA. 8751 GliD 1020
Vårrap... halmm'l·ngdl' 7.1
Vårr:lp", I.\il!llcl,egcnsl..lhcr , 103
V"rr<lps. k\xl .. wf IO.
Vårrap" magllC\lum 111 107
V:\rrap\, planlchcsk}lh:l\C 108
Varrap... ~kulpc", .1I11p 108
V1I.r'l'ap'. ul..rudl 10"
V1I.I'rap... \'æk"'lfc~ukrillg IOR
Vll.rrap......tlrICr 101. JO~

Ir
\Va,c
w I:. WClhell"lcphan.

O1c1dugrl"l\ten\
\\'ilham \llrll\edc
\VW I.N5 Cumul
\\'W 14o:! lorn.ldo
\\'w 1410 \"rrap..
W\\ 1417 \lI.rrap..
\\'\\ 1447 \1I.n.ll"
\Vw 1"Il:!7
W\\ 1742~ haHc
WW 7200 hyg

Z
Zorba OP 584

J,
~7.4~,5b

102
102
IO:!
IO:!
102

"4~, 50

'4

:!07

Æ
ÆrellpfI"
Ær('npfl" I bedl'fller
..Erenpfl\ I rap'
Æfcnpfl' l \ II1ler-...;cd
~EfenpflS l dr"æd
Æf('npn.. l 'l'rll"f
Ærte - bygbland1l1g III hd".l"'ll
Æn('-hyghbllllmg III modenhed
Ærlcbbdlu'
Ærlcdeformllcll'l'
Ærlcd) rl..lllllg
Ærler med gr,hL.II11llld
Æner og byg I bl;mdll1g
Ærter III hcl~l:d

Ærter. hl.'Jd"1I1l1g ;If
;'frler. bc:I. af \Lldcd)r

!5'J
lS8
1'0
I i.!
Ib:!
17.
215

IS4X
'44
liS

71
l4()

"215. .! 17
1\8
144



UdviklIngsstadier for kartofler

~ ...
~' -,--~...o.._ • .~ -'---

o lægning. Begyndende spIring
1 Fremsplnng
2 Blad- og slængelud... lkhng. Mmdst 1 løvblad

med smAblade udviklet
3 Længdevækst. Planleh0Jd9 I cm noteres.

Begyndende knolddannelse
4 Rækkerne lukker

UdviklIngsstadier for bederoer

5 Blomsterknopper dannes
6 Blomstnng (hvIS sonen blomstrer)
7 Frugter {kartoflelæblerj dannes (hvIS sonen

har blomstret)
8 NSlUrllg nedvisning NOler evl pet

nedvIsning
9 Toppen nedv,snet. Knolde almodnet

; l 1 l'•
~

I

l j
~ I

6 • •
1 Såning
2 Begyndende SPIring. RodspIre slørre end 1

cm
3 Umiddelbart før fremspmng
4 KImblade udvlklet

UdviklIngsstadier af ærter

5 Første par [øvblade ærtestore
6 Andel par løvblade ærteslore
7 4·6 løvblade
8 Rækkerne lukker (midt' Jun.I
9 Optagning

1.,'
l)

O Før Iremsplnng,
'tf 1 Begyndende lremsplnng

\ t;l'
2 Første blad Ikke udfoldet
3 Fø(ste blad helt udviklet,1. 4 To no<:her ( bladlæster) udvlklet
5 Flere nodler udviklet. Anlal noeher angives

Av,. ved deCimal, Laks 5,6 - se tegning
6 Første kneppel synlige

f
v 7 Første blomst udsprunget
~. 8 8ælgsætnlng Antal nedlef med bælge -

}
.;i(.

større 10 mm lange - angl'...es ved decimal
9 Ærteudvlkhng Antal nodler med tuldt

J udviklede bælge. angIves ved deomal, i 1 ~
j 10 Modning Anlal nodrer med gule bælge. , , (hårde ærlerj, angives ved deCImal

O 0·11 11 ~0slmoden



810'1"50:

Modn,ngssladlum

5. \ De tersle lfe hllJ !uld
sløflelse
gennemskinnelige

5,2 De lørSle lre grenne

5) De JørSle he
grønOtune

54 De Ie<Sle he brune

., 5 A''C Itlll Orune
planle.""It' vsnenae

F gure' ener A l>RAVAUD bes~'oveI5el ..hf!'( FAO

Blo,,"stt ngsstaOlum

4 I E-. blonSI udsprungel

4 2 Mange blomSler
udsprunget. oe tør51e>
skulpcr l>egynoef 8t
vokse

4) FalOl'nae 010"'51. O('

10fSle sku'Pe'
begynde< al lyldm;

32,.

3 2 Mlfldsl 1 ~nop 11011 In
fra lo.nopsamhngen
der Øf synl'g oveJ'\ lor
blad<osel~en

KnOPslad,um

3 1 Tæl knopsamling modI

b'adlosenen

3.3 /.,ol nØSl en
b10mslcr..nop V''\.('I,ol

"
Kime; Rosel

O Fer tremsplflng

K,mplanteslilld'um, Roselslad'um

,. FØ(51e blivenoo Dlilld

" Anaet bl'venae DIM
O l for lIverI ~adl

4.1 8IOmSI""9E'" a'SI"tlel
!reene I tle :00'1951
UCV· ede sku'pe<
vok5Cr

R.p..n. udvlkllngllf.dl.r gennem en væks\øef<!de "OlIn .ngves v90 el ta rne em l og 5 :::lIsse I...ærQle< t'" benyt'el FAOska aen
og der opnis "ermed S!l~fTe n...g'ogflØ(\ angrvC'sen al de e~kelle ud.. ,. ng5slao-et

Udvlk1ingutedler lø.r r.p. og ryb. lalle ilIngoveiser gæløel IOpskudoetl

FMk.......

1 El skud lanla"el al b'aCle k.n avl anl0fesl
2 Begyndende ud"I"I.ng al blrvende reøøer
3 De blovende rlldøel er darlflet. tllaoene olle

splrllidlcte<Je
4 Bogynclenoe relsn'ng og Slrooknong al b1illds>,90ef
5 Bladsll.edcr st rkl strakt
6 Fe<51e knæ synllgl ~cd skuaba5ls
7 Anael knæ dannel næSISKlSle blad lige synlogI
e SoØSle blad synl.gt men sammemullel

Aksel begynder III svulme
9 Sidsle OlaOs skodeh,t'!de lige nelop synlog

tO S>ØSIC Dlild l.Idv<klel A.ksel tT'oo....bal1. tn{'n
'~e Sj"flhgl

, , b a 9 ., '0 , "

lO t r0''i>le aks netop 1>ynliyu Isla... nClop synl'g byg
aksel ved al bryde geMetT' b'ads~9Oe
hos hvede og "a~rel

IO 2 A."sel '. getll'lefflSl\feøel
IO 3 Aksel MiI:"t g6Moms"redN
104 A"sel 1. 9Cnoem~kreucl
IO ~ Alle aks IUldl "Il'''flClT'5i''9One

1O5' Begynoenoe Oloms1r'''9 ,"'Os M~edeJ

10 tJ 2 Aksel' blomstrlflg hellt>IIOPPen
'O 5 3 AkselS n('d('rst(' dOI alblorr"ilret
'05" BlomSlflng helt alslllUct

11 ' II.c,,,ernes ,nonOld mæl~el

11 2 lI...merne!> ,n"hOId b,ødl fTlt'n lerl
Il 3 1I.("nerne hå,o<' l~ans"e!'Q;> al dele meo rlt!'911
l' " ry':It'~ærs~t'f'T"()dcnl

Korn." udviklln'il"t.dler

",ornels ua~,khng genne<f' ef' væ.stpe<OOde "an ang,~es ,~ et la net ",m • 09 tI
o.sw I."ætdte< er oen"'lel ~f1{"es LI'ge sJ<iJ~n og (k'f oønås SI~If{' r~jilglgf'ed I angiv,: set II' oe e ·"Ilo.l ..d... • '"9ss~dI(.>f end ...OO
lo(lloQefE' .""end:e skalil""




